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Bakk István 
 

Miért apostoli királyság Magyarország? 2. rész 
 

Az Anjou uralkodók idején már vegyes egy-
házi szervezet kezd kikristályosodni: a Fehéregy-
ház katolikusai, a római egyház katolikusai és a 
kettőt integráló, de pápai hatáskörű Pálos-rend. 
Zsigmond király megértette ezt a sajátos európai 
fejlődést. A római (Vatikán) Visegrád (Fehéregy-
ház) kereszténység sajátossága Zsigmond rendezte 
olyképpen, hogy a Jézus székét apostoli szintre 
emelte és a magyar fehérkatolikusok egyházat a 
vezető helyzetét. A Vatikánnal azonos melléren-
delővé tette, azért mert a vezetőréteg európai szer-
kezete és hagyománya ezt a változást tette szük-
ségessé. Így rögzül egy olyan egyház, ahol a Szent-
korona apostoli joga érvényesül Jeruzsálemen ke-
resztül egészen Horvátországig, az ezeken a he-
lyeken élő népek vallási sajátosságait is tisztelet-
ben tarja, végig egészen a pravoszlávig, az örmé-
nyen keresztül egészen az unitáriusig, és a refor-
mátus, görög katolikus, a kopt, az izraelita val-
lásig. 
 

 

A Bátmonostor donátorai86 
A bátmonostori egykori bencés templom timpanonja 

(13. század elsõ harmada) Dercsényi Dezsõ: 
Románkori építészet Magyarországon. Magyar 

Helikon, Budapest, 1972, 142. old. Zombori Múzeum 
(Sombor, Jugoszlávia) 

 
A konstanzi bulla tartalma: 1415. IX. 19-én 

kiadott irat, mellyel a Szentszék biztosította a ma-
gyar királyt, hogy nem avatkozik bele semmiféle 
magyarországi egyházi javadalom adományozá-
sába. 

„…Szólván az Isten, ezt mondja a kirá-
lyokról: a király, akit megválasztottak, miután or-
szágának trónjára ült, írassa le magának az Isten 
törvényét, tartsa magánál és olvassa életének min-
den napján, hogy megtanulja félni Urát, Istenét, 

és megőrizni az ő szavait, melyek a törvényben 
vannak előírva, hogy hosszú ideig uralkodhassék 
ő maga, valamint fiai is a földön …” 87 

A Rómába visszaköltözött XI. Gergely pápa 
halála után 1378-ban a bíborosok különböző cso-
portjai két pápát is választottak, akik közül az 
egyik visszament Avignonba. 

Magyarország azon országok közé tartozott, 
amelyek törvényesnek a római pápát ismerték el, 
és támogatták. Mindez nem maradt a diplomáciai 
udvariasság szintjén, mert a pápa egyház-
kormányzati hatalmát már igen széles körben gya-
korolta Magyarországon. 

Sokkal később nálunk is meghonosodott az a 
szokás, hogy a pápák az egyházi javadalmak be-
töltésének jogát fenntartották maguknak. Az or-
szágba így bejövő, úgynevezett külföldi bullások, 
nemcsak püspöki, hanem főesperesi és kanonoki 
javadalmakat és más beneficiumokat is elfoglal-
tak, amelyeket a továbbra is erősödő, magas, ha-
zai, egyházi méltóságú réteg szeretett volna meg-
őrizni továbbra is magának. 

 

 
 

Magyar Anjou Legendárium. Sajtó alá rend. 
Levárdy Ferenc Magyar Helikon, Budapest, 1973. 

Magyarországra érkezõ idegen papok. 
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Zsigmond király és IX. Bonifác eleinte ügyes 
kompromisszumokkal oldották meg a problémát. 
A pápa és a magyar király közötti jó viszony 
1403-ig tartott, ekkor ugyanis IX. Bonifác a ma-
gyar főpapok és főnemesek egy része által támo-
gatott Zsigmond ellen fellépett, az ellen-királyt, 
Nápolyi Lászlót pártolta, és helyzetének erősíté-
sére legátust is küldött az országba. A pápa a ró-
mai katolikusok kiszorulását érzékelte Zsigmond 
apostoli intézkedései miatt. 

Visegrádon Zsigmond király Bak Mihálynak 
és Bak Benedeknek megbocsátja a Horváti Pál 
volt zágrábi püspök familiaritásában elkövetett 
hűtlenségüket.88 1390-ben pedig Péter comesnek 
is megbocsátott, mert az uralkodó megérti, hogy a 
Szentkorona a közjogban a király fölöttese.89 

A magyar katolikusok hatalmát képviselő 
Horváti liga fehérnök primor bárói kegyelemben 
részesültek és birtokaikat visszakapták. Ezek után 
már segítettek a királynak az európai léptékű ha-
talom kiépítésében. 

Az uralkodó megértette azt, hogy tőle védték 
meg, mint királytól, a Szentkoronát, és a korona 
szentségének megőrzéséért lázadtak fel. Miután 
Zsigmond felülkerekedett, lefoglaltatta a pápához 
hű, pártütő egyházak nagyobb, és a több elmoz-
dított főpap helyett világi kormányzókra bízta az 
egyes egyházmegyéket. Ő, mint Mária országának 
fehéregyházi apostoli királya Krisztus székében 
ülő király, felhatalmazva érezte magát arra, hogy a 
nem krisztusi úton járó pápákat leváltsa. Céljának 
elérésére nemzetközi diplomáciai szervezkedésbe 
fogott. Elsőnek felmondta az engedelmességet IX. 
Bonifácnak, miután felismerte, hogy a pápától 
független az apostoli hatalma, de nem ismerte el 
az időközben megválasztott XIII. Benedek ellen-
pápát sem. 

Arra törekedett, hogy az ország egyházi ügyeit 
kivonja a Szentszék gyakorlati irányítása alól, 
azok intézését a saját kezébe vegye, és a magyar 
katolikus hagyományokat mint apostoli uralkodó 
gyakorolja. Ennek érdekében került sor az 1404. 
április 6-i rendelet kibocsájtására, amely az úgy-
nevezett a király tesztvény jogot tartalmazta. Ez az 
állapot 1410-ig maradt fent, amikor Zsigmond a 
pissai reform-zsinat által megválasztott új pápá-
val, XXIII. Jánossal diplomáciai kapcsolatba lé-
pett. 
 

Zsigmond ekkor már német király és a csá-
szári korona várományosa, és a Szentkoronán ke-
resztül jeruzsálemi király is. 1414-ben összehívta 
a késő-középkori Európa egyik legjelentősebb 
kongresszusát, a konstanzi zsinatot, amelyen maga 
elnökölt. A legfontosabb cél a kontinensünket 
1378 óta megosztó egyházszakadás, és egy min-
denki által elfogadott új pápa választása volt, va-
lamint az elvilágiasodó egyház belső megreformá-
lása is megtalálható volt a céljai között. Több éves 
diplomáciai alkudozás után Zsigmond tevékeny-
sége sikerrel járt. A két pápa hajlandó volt önként 
lemondani, a harmadikat pedig megfosztotta a tá-
mogatóitól. Az új pápát V. Márton személyében 
megválasztották, ezért Zsigmond a bíborosokkal 
kiadatott egy oklevelet, az ún. Konstanzi bullát. 

Zsigmond rendet teremtett a Vatikánban, és 
így visszaállította a független magyar fehérkatoli-
kusok apostoli egyházát, – mindezt európai orszá-
gok bevonásával és közreműködésével tette. A ha-
talma kétpólusúvá vált az országban: az egyik a 
Garai-Cillei bárói liga az ős főnemes, az Árpád-
korba visszanyúló, a másik a primor-nobilis liga, 
mely őskeresztény fehérnöki főkegyúri múlttal 
rendelkezett. A primor liga egyes tagjai olyan 
nagybirtokkal rendelkeztek, ahol a király, illetve 
korona nem volt örökös. Európában is a primo-
rokhoz hasonló réteg kezd elkülönülni a királyi 
adományozottakétól. A velencei hercegi szintű no-
bilisek elzárkóztak a szárazföldi királyok cím-
adományaitól. 90 

A spanyol grandok (nobleza) után következ-
tek a hercegek. Angliában az ős lordok fölötte áll-
tak az adományozott lordoknak. Az európai ős fő-
nemes réteg a legújabb korig megtartotta e kivált-
ságos helyzetét. Az 1444-es országgyűlésen az 
összes királyválasztó zászlós úr megjelent, többek 
között a Garai, Cillei és a Hunyadi családok,91 ek-
kor az ország életét befolyásoló döntések közé tar-
tozott az, hogy a jövőben nem a zászlós urak, ha-
nem az országgyűlés választ majd uralkodót. E 
fontos országgyűlés végzéseit a korban legbe-
folyásosabb 10 zászlós úr, mint Zokoli Miklós, 
Seryeni Orros György, Miskey László, Nadányi 
Márk, Maróthy László, Berendi Bak János, Bö-
kényi Benedek, Czeglédy Lőrinc és Keszi Kele-
men a kézírásával és pecsétjével látta el. A király-
választást Magyarországon másképpen alakították, 
mint ahogyan később, ami az Erdély nélküli, 
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Habsburgok uralma alatti országban volt, itt az ősi 
réteget a mohácsi vész után a nemességbe kény-
szerítették. A felemelkedés a főnemességbe csak 
az uralkodó adományával volt lehetséges. Szeren-
csére Erdélyre nem vonatkozott ez a Habsburg ha-
tás, hiszen a fejedelemség idejére már az európai 
állapot szilárdul meg. Az Árpád-házi királyok há-
zasságai révén, idegen családokból az orszá-
gunkba kerültek római és bizánci keresztények. A 
fehérkatolikusok püspöki és érseki székéért törté-
nő harc a nemzeten belüli versengéssé alakult. 
 

 
 

Teleki Sámuel, a Téka alapítója, hátterében 
Samuel von Brukenthallal. 

(1787.) Festõ: Stock János Márton 
 

Ezzel a csoporttal kellett az országrészben 
szerveződő illegalitásból kikerülő Hunyadiak köré 
csoportosuló ligának szembenéznie. Mert mi áll a 
kutató rendelkezésére? Elsősorban az az anyag, ame-
lyet a kortársak írtak, de nézzük Heltai Gáspár (Kas-
par Helt) „Chronica az magyarok dolgairól” című 
munkáját. Hunyadinak a Zsigmond királytól való 
származást erőltette: „Hunyadi volt katonái, veteránjai 
azt beszélik, hogy Hunyadi János Zsigmond király 
fia.” Ő éppen egy szóbeli hagyományra épít, és az is 
igaz, hogy szász nyomdász lévén nem állt érdekében a 
Hunyadi család valós adatait közvetíteni. Miért kevés-
bé megbízhatók a hosszú évtizedek vagy pláne év-

századok utáni feljegyzések? Nézzük, Teleki Sá-
muel, aki a marosvásárhelyi könyvtárat alapította, 
azt írja, hogy látta Hunyadi családfájának okiratát, 
de megsemmisítette, mert az „román” származást 
bizonyított. De ha figyelmesen megnézzük az ala-
pító festményét Marosvásárhelyen, a marosvásár-
helyi könyvtárban (Teleki-téka), láthatjuk a képen 
a körző és a vonalzó szimbólumát a festményen. 
Sőt, az 1787-ben erdélyi alkancellárrá lett Teleki 
jó barátsági kötelékben volt Samuel von Brukent-
hallal.92 A pálos Fráter György bíboros gyilkosai 
inkább felszámolták az összes létező rendet, hogy 
végleg eltüntessék azt, és már 1780-ban, és a 
Pálos-rend megtöretésének, előjátékának idősza-
kában elkezdik átírni Hunyadi-okleveleket. 

Több Hunyadi-oklevél mellett találjuk az át-
írás: az 1780. év megjegyzését. Vagyis, ha nincs 
Pálos-rend, 1786 után a Hunyadi családról új 
szempontokat is bele lehet építeni a magyar nem-
zet történetébe, hiszen a tudós rendnek már nincs 
rajta kontrollja, népünk történetének írására sin-
csenek hatással. Tudjuk, sőt bizonyosra vehető, 
hogy a Hunyadi család kiemelten támogatta a ma-
gyar alapítású rendet. A Hunyadi-ősök birtokos ma-
gyar nemesek voltak a magyar királyok adományából 
és engedélyeikből, címerhasználati joggal, több nemzedé-
ken keresztül. Ezek azok az adottságok, amelyekre 
a kutatás eljutott. Szigorúan szem előtt tartjuk az 
alapvető tényeket: birtokos magyar nemesi család, cí-
merhasználati joggal, több, tehát nem egy-két nemze-
déken keresztül. Tehát, ha meglevő oklevelekből in-
dulunk ki, egy olyan családnak történetéről van szó, 
mely a fenti adottságoknak megfelelni látszik. 
Ezen gondolatot pedig megadta az a legújabban 
megtalált oklevélmásolat, mely 1837-ben József ná-
dor parancsára négy példányban készült, amelyből 
kettő még ma is megvan. Az eredetit a váci káp-
talan őrizte. Az oklevelet Ulászló adta ki 1441. már-
cius 12-én, Márványkőnél, hadba menet alkalmával. 
Ezen oklevél értelmében János, a verebélyi vajda 
fia és Boldizsár, az ő unokatestvére, valamint ennek 
fia, György,93 beiktatandó Sápon, Külső-Szolnok 
vármegyében. Még ma is látható a síremlék Mát-
raverebélyen.94 Hunyadi János magyar volt, ízig-
vérig magyar, Péternek, a verebélyi vajdának, Er-
dély egykori alvajdájának fia, – ezt mondják az ok-
levelek, és ezt hitelesíti a címer! Nézzük tehát az 
okleveleket: ez volt az 1424. február 25-én kelt 
oklevél.95 1447. szeptember 20-án: „Hunyad-i Já-
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nos kormányzó, Dénes esztergomi bíboros-érsek, 
János a bácsi és kalocsai egyesített egyházak ér-
seke.”96 A kormányzó bizalmi embere és familiá- 

risa Berendi Bak János, Orbovai Lászlóval. Hu-
nyadi János minden döntésénél és csatáinál ott 
vannak, a Nándorfehérvári győzelmes csatánál is. 
 

 

 
 

Helbing Ferenc festménye. ...A nándorfehérvári gyõzelemre, amellyel megmentette a mûvelt nyugatot a török 
inváziótól, mert ennek emlékére rendelte el a pápa a déli harang szót... 

A képen látható: Hunyadi János, Szilágyi Mihály, a ferences Kapisztrán Szent János, jobbra a páncélos a lovon: 
Berendi Bak János, balra a páncélos a lovon: Orbovai László, a kormányzó bizalmi emberei. 

(Lillafüred Kastélyszálló. Fotó: Hervay Tamás)97 
 

 
A család első ősi fészke az Arad megyei Ma-

ros melletti Bak helység, amely Ivancs-Pálülése-
Nyárrév szomszédságában volt, a mai Paulis és 
Szabadhely (Szombathely) között. A helység múlt-
ja az Árpádkorba nyúlik vissza. A másik Arad me-
gyei Bak helység, mely közelfeküdt Csegzéhez és 
Bagdhoz, a későbbi Temes megyében van. E hely-
ségek múltja az Árpád korba nyúlik vissza, Mok 
nádor (de genere Mot) időszakára. Mok nádor 
után fia Bak (Wog, Both) bihari comes nevét vi-
selik a helységek. Az erre való utalást is meg-
találhatjuk a helységek nevében, egy bizonyos 
időszakban (Mot-Bok-Bak). Hunyadi János támo-
gatója a katalán Alfonso de Borga, azaz III. Callis-
tus pápa (1378-1458),98 és ekkor érkezik a kata-
lán Füstér nemesi család is országba. A primorok  

ősi főnemesi kiváltsága az, hogy a Szentkorona 
örökösödéséhez és adományozási jogához nem tar-
toztak. Ezen vezető réteg az, amelyik 1458. január 
24-én Hunyadi Mátyást királlyá99 választotta. A 
szkíta királyi hagyományt ápoló Szilágyiak biro-
dalmi léptékben gondolkodó tradícióját Mátyás 
fiuk is örökölte. Hunyadi Mátyás a vele harcoló 
berendi Bak Gáspárt bízza meg, hogy Kázmér len-
gyel királyt hívja meg az esküvőjére. Bakk Má-
tyást rendeli a Buda melletti Szentlőrincről, aki 
Remete Szent Pál sírőrzője, Fehéregyházára Ár-
pád sírja őrzőjének. Bakk István együtt harcol a 
királlyal Moldvában. A székelység tehát a mai na-
pig a szkíta hagyományával erősíti a magyarságot. 
Mátyás apja, Hunyadi János is támogatta a pálo-
sokat: Tövisen alapított pálos kolostort. 

 
 



MAGYAR ŐSTÖRTÉNET ÉS TÖRTÉNELEM 

 24 

 

 
 

Buda látképe a Grassalkovich-féle lebontása elõtt 
 

Közöttük a mai napig a tisztaság és igényes-
ség párosul. Mátyás király mondását nap, mint 
nap megélik, azt, hogy aki Istent szolgálja, a nem-
zetet szolgálja: „Az Isten szolgálatára bármilyen 
idő alkalmas és mindaz, amit a haza érdekében 
tesz az ember, nem egyéb, mint Isten szolgálata.”  

Mátyás király a katolikus egyházon belül a 
Pálos-rendet erősítette fel azért, hogy általuk visz-
szaállítsa a Szentkorona egyházát, a Vatikántól 
független Fehéregyház a fehérkatolikussággal 
együtt. A Pálos-rend átalakult volna a vatikáni ha-
táskör megszüntetésével, és ezzel létrejött volna a 
nemzeti egyház kalocsai fehéregyházi érsekségi  

központtal, melynek primor-érseke Várdai Péter.  
A kalocsai érsekség, valamint suffraganeusa, 

Zágráb, a XII. század végi rendezést nem tették 
magukévá mindenben, mert a nyomtatott szer-
könyvek szövegválogatásában erős különbséget és 
tudatos különállást mutatnak. Amíg Esztergom és 
az őt követő egyházmegyék 1629-ben a nagyszom-
bati nemzeti zsinaton Pázmány Péter akaratából 
áttértek a római missale és breviárium használa-
tára (ezt a Tridentium is szorgalmazta) addig 
Kalocsa-Bács, valamint Zágráb kitart a régi úzus 
mellett a XVIII. század végéig. Ezek liturgiája az 
esztergominak egy régebbi változata. 
 

   
 

 Pázmány Péter Isteni igazságra vezérlõ Pázmány Péter Isteni igazságra vezérlõ 
 kalauzának elsõ kiadása, Pozsony, 1613.   kalauzának második kiadása, 1623. 
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A magyar Pálos-rend az oktatásában mindig 
felhívta a figyelmet arra, hogy a könyvek esetében 
a hallgatók mindig az első kiadást keressék meg, 
tanulság levonása okán is. 

Várdai Péter érsek nem támogatta Mátyás ki-
rály magyarországi nemzeti fehérkatolikus egy-
házát. Így nem jött létre a Vatikántól független, 
magyar fehérkatolikus egyház. A szentkorona 
apostoli joga megmaradt, de az örményekéhez ha-
sonló nemzeti egyház nem tudott létre jönni. A pá-
losok készültek a nemzeti egyház átvételére, és 
Báthory Lászlóval 1457 körül (Sacra Bibliam et 
plures sanctorum historias in hungaricum idioma 
transtulit) és a Szentírást lefordította,100 (… totum 
…)101 továbbá több szent legendáját is magyarra 
fordította. Török József szerint ez a remeterend 
hűségesebben őrizte meg Esztergom ősi liturgi-
áját, mint maga a főegyházmegye. Pál veszprémi 
püspök rendelkezése: – „a zsolozsmában azt a 
rendet tartsák, melyet a székesegyházakban a 
Szent Ágoston szabályai szerint élő kanonokok 
őriznek” – erős hatást gyakorolt liturgiájukra. Bár 
az is igaz, hogy az ágostonos regulákban az isten-
tiszteleti rendre vonatkozóan nincsenek olyan ha-
tározott előírások. 

Pál utasításának az a lényege, hogy a remeték 
az általános székesegyházi gyakorlatnak megfele-
lően végezzék a zsolozsmát. Szent Ágoston foko-
zott tisztelete jelen van, hiszen nem véletlenül 
vártak több mint 60 évet a Szent Ágoston-i Regula 
magyar rendszabályzatára. A pálosok megőrzött 
magyar forrásokból a Flos cleri, norma praesulum 
(Virág, a papság rendje szerint) kezdetű himnusz 
megőrzését is eredményezte. Így hangzik: 

 
„Már a királyság (=mennyország) javait élve-

zed Salamon gyermekeivel együtt 
Már szemtől szemben látod a hatalmas ural-

kodó (=Isten) lakhelyét és az édes nyugalmat. 
Esedezünk, Atya, hogy közbenjárásoddal 

minden bűn(ünk) eltörlése után egyesüljünk az ég 
lakóival. 

Ezt adja meg a Mindenható Atya, az Egyszü-
lött (Fiú) és a Szentlélek. Amen.”102 
 

Az esztergomi szokással ellentétben áll, hogy 
Remete Szent Pál fiai a matutinumban énekeltek 
himnuszt, az ágostonos kanonok és a nyugati egy-
házak túlsúlyának gyakorlata szerint. A magyar 

ágostonos szerző írásában megtaláljuk a Szent 
Ágostont magasztaló himnuszt, ezt is a pálosok írá-
sa őrizte meg számunkra. Az éjszakai zsolozsma 
elején himnuszt énekeltek a pálosok Remete Szent 
Pálról, Szent Antalról és Szent Ágostonról: Coeli 
cives applaudite (De sancto Augustino), a Flos 
cleri norma presulum (De sancto Augustino) szóló 
himnuszt a legtöbbször. Magyarországon csak ná-
luk énekelték a Gaude civitas Augusta-t (De sanc-
ta Affra), bár szerzője bencés rendi, az ágostonos 
szerzeteseknek mind a kanonoki, mind a remete 
ágazata átvette. A himnuszokra vonatkozó vizsgála-
tok esetén azt észlelhetjük, 148 himnusz található 
a pálos zsolozsmás könyvekben, breviáriumokban. 
Biztosan esztergomi forrásokból 6 himnusz adatol-
ható, amit magyar eredetűnek kell tartani. Christe 
lucis splendor vere fabricator (De plur. mart.), De-
us plasmator cunctorum tronus (De plur. conf.), 
Gaude mater Hungaria (De sancto Stephano rege), 
In plausu grati carminis adsit (De conc.), Quem 
non prevalent proprie (De Epiphania). Magne pater 
Augustine, így Szent Ágoston officiuma is azok kö-
zött van, amelyet hamar átvettek a pálosok. Elég 
korán, valószínűleg a XIV. század előtt kerülhettek 
a remeterend liturgiájába. A pálos szerkönyvek ta-
núsága szerint eleinte nem egyöntetű himnuszok, 
szekvenciák, ünnepek megtartásának, ill. helyének 
egész sora tanúsítja azt, hogy az esztergomi alaphoz 
kapcsolódva nem fő vonásaiban, hanem csak a 
részleteiben módosító ágostonos gyakorlatot követ-
ték. Thébai Szent Pál zsolozsmája a magyar litur-
giatörténet, a magyar egyháztörténet számára is ki-
emelkedő fontosságú. A Thébai Szent Pál remete 
őrködött, mint névadó és védőszent a középkori és 
hazai alapítású rend fölött. A liturgikus alkotások 
fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, a szer-
zetesek is, hiszen tehetségük volt hozzá, szívesen 
írtak imádságokat, verseket és énekeket is, a kö-
zösségek kifejezetten azért iktattak be egy új ünne-
pet, vagy növelték a meglévő ünnep fényét, hogy 
néhány veretes szöveg olvasásának, éneklésének 
örömében részesüljenek. A pálosok ebben is más 
utat választottak, hiszen az ünnepek rendjében és 
az új szentek tiszteletének felvételében is nagyon 
mértéktartóak és következetesek voltak. Jó tájékoz-
tatást ad számunkra I. László törvénye, mely sze-
rint a „Szent László Király Dekrétomainak Elsõ 
Könyve 38. Fejezet a szent ünnepek megülésérõl.    
Esztendőn által pedig ezeket az ünnepeket kell 
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megülni: Nagykarácson napját, szent István elsõ 
mártir napját, szent János evangyélista napját, 
Aprószentek napját, Kiskarácsont, Vizkeresztet 
bőjtjével együtt, Gyertyaszentelõ Boldogasszony 
napját, Húsvétkor négy napot, szent György 
mártir napját, Filepet Jakabot böjtjével együtt, a 
szent keresztnek megleletét, Áldozó csütörtököt, 
Pünkösdkor négy napot, Keresztelõ szent János    
napját, Péter és Pál apostolokat egy napon, szent 
Jakab napját, szent Lõrincz napját, Nagyasszony 
napját,    szent István király napját, szent Bertalan    
napját, Kisasszony napját, a szent kereszt felma-
gasztalását, szent Máté apostol és evangyélista 
napját, szent Gellért püspök napját, szent Mihály 
árkangyal napját, szent Simont és Júdát, Mind-
szentek napját, szent Imre herceg napját, szent 
Márton, szent András, szent Miklós, szent Tamás 
apostol napját; és mindegyik egyház ülje meg az õ 
szentjének és temploma felszentelésének ünne-
pét.” A szent fontosabb kultuszát az adott pálos 
templom, kolostor védőszentjének neve patrociniu-
ma (titulusa) határozta meg. Egy adott közösség 
könyvtáraiban ott volt az illető szent életét elmondó 
vita (életrajz), és a szent helyi ismertsége, ünne-
peltsége ily módon biztosított volt. A forrás, amely 
Thébai Szent Pál zsolozsmáját említi, Grünwald-i 
kézirat, és 53 rubrikát tartalmaz. Az eredetét 1365-
1381 közé teszik, mások viszont a XIV. század első 
felét jelölik meg a keletkezés időpontjaként. „Leg-
szentebb atyáink, első remete Pál és Ágoston ünne-
peiről: egy másik könyvbe Szent Ágoston zsolozs-
máját az átvitelének zsolozsmájával együtt, és 
ugyancsak az első remete Pál zsolozsmáját az át-
vitelét ünneplő zsolozsmával együtt.” Szent Pál 
zsolozsmája kultuszának általános elterjedése és a 
verses zsolozsmák történetének tükrében Remete 
Szent Pál élettörténetét, valamint azt a környezetet 
is figyelembe kell venni, ahol kiformálódott, ahol 
keletkeztek. A liturgikus szerző által felhasznált 
forrás kérdése egyszerűbb, pl. a Szent Jeromos ál-
tal írott életrajz a forrása. Szent Jeromos írása a 
középkor egyik legnépszerűbb olvasmányának szá-
mított. Szent Jeromos103 pannóniai (Csáktornya) 
születésű volt. 

Nagyhatalmú Istennő, végre megkönyörülve 
néped szenvedésén, jósággal tekints rá, hogy biz-
tonságban lehessen az itt kóborló ellenségtől, aki 
káromolva megsebzi Jézusodat, s az Isten annyi 
elhagyott templomán végig dühöng. Titeket is, 

Pannónia egykori királyai (most isteni szentek), 
akik e hazai földet Krisztusnak széppé tettétek, 
kérünk, hogy vitézül védjétek a nemzetet, mint 
egykor is, hisz ti isteniek könnyebben tudtok se-
gítséget nyújtani.”104 

 

Mátyás király az európai kereszténység vé-
delmére intézményesítette keresztes hadjáratokat 
olyképpen, hogy létrehozta az uralkodókat is ma-
gába foglaló, Krisztus Kínszenvedésének lovag-
rendjét, felépítette a fekete sereget is. Ehhez meg-
szerezte a választó fejedelmi címet. Megnyerte a 
katalán származású Rodrigó Borgia kardinálist, 
aki egri érseke lett, és péterváradi apát is támo-
gatta őt, a pápaválasztásban is. 

1473-ban a székely vezetői réteget, a primo-
rokat ősfőnemeseknek (nobilis, báró naturáles), a 
bárói ligákkal és zászlósurakkal azonos szintűnek 
állapította meg. Kialakult és rögzült egy ősi főne-
messég, melynek gyökerei az ősfoglalásig nyúltak 
és ugyanilyen értékű gerincet adott a lófőségnek, 
amely a székelység sava-borsa a székely neme-
sekkel együtt. 105 

A Habsburg, ill. Habsburg-Lotaringiai ház-
nak 1711-től 1918-ig 200 év alatt a bárói, a grófi 
őrgrófi és hercegi címek adományozásával sikerült 
utolérni a székely főnemesek, primorok létszámát. 
A főrendi házból rendre szorították ki az erdélyi 
és székely főnemeseket, a kastélyok és paloták fé-
nye sosem érte el az ősfoglalás családjainak visz-
szafogott fölényét. A XX. századra az ország főne-
mességét 200 magyar főnemes és kb. 200 primor 
család adta. 

A székely nemzet 3 különálló rendjét Mátyás 
király 1473. december 9-i oklevelében említi. I. 
Ferdinánd királyhoz intézett felség-előterjeszté-
sében Bornemissza Pál veszprémi püspök és 
Werner György királyi tanácsosok a primorok, a 
bárók (baro naturales) vagy patríciusok helyével 
bírnak. 106 

 

A Szentkorona jogi különbséget tesz az ado-
mányozott királyválasztói és ősi királyválasztók 
elkülönülésében. A királyválasztó zászlósurak két 
csoportja alakult ki: a báró naturáles és szinoni-
máival jelöltek csoportja, valamint a primorok 
csoportja: a koronázási idején a főkegyúri joggal 
fehérnök, a pápaválasztó bíborosok. Primor volt 
Váradi Péter kalocsai érsek, a „primor” szóval is 
jelöltek országos méltóságot viselőket. 1491-ben 
Péter kalocsai érsek: „Convertatis animum vest-
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rum cogitantes…quantis etiam et quam arduis 
curis et sollictitudinibus ipsa regia Maiestas una 
cum dominis regni primoribus pro defensione 
publica continue occupetur.”107 Mátyás király 
rögzíti egy önálló lustrában is a primorokat. 

 

 
 

Baluszterpillér. Váradi Péter kalocsai érsek címerével 
a bácsi várból 1490-1501. 

A Magyar Nemzeti Galéria régi gyûjteményei. 
 
A Szentkorona nem volt örökös Székelyföld 

területén, amelynek területe nem királyi föld (ter-
ra regia, fundus regius), ezért ezen nemesek bir-
tokai és rangjai fölött nem érvényesíthette a király 
a háramlási jogot. Mátyás király kezdi adomá-
nyozni az örökös comes (grófi) címet. 

1526. december 17-én Pozsonyban az ország-
gyűlés nélkül csak 13 magyar főúr választotta meg 
Ferdinándot királynak, ami tulajdonképpen tör-
vénysértés, mert ez az, ami ellentétes volt az 
1505-ös országgyűlési törvénnyel. 

Bátori István nádor is törvénysértést követett 
el, mert sikertelen volt az országgyűlés összehí-
vása a törvényes uralkodóval, János királlyal 
szemben. Az 1505-ös országgyűlés kimondta, 
hogy idegen uralkodót nem választhatnak. A po-
zsonyi országgyűlésen tehát csak 13 magyar főúr 
maradt, akik törvényt szegtek és megválasztották 
Ferdinándot. II. János uralkodó címében megta-
láljuk a rex electus-t, ez az országgyűlés királyvá-
lasztó jogából ered. A váradi egyezmény nem ír-
hatta felül az 1505-ös országgyűlést. Ferdinánd 
ezt a titkos váradi egyezményt mutatta meg a szul-

tánnak, hogy nem tisztességes diplomáciai eszkö-
zökkel hátha sikerül elmozdítania az apostoli jog-
gal rendelkező János királyt. 

1758 előtt az apostoli jelző nem csak ki-
vételesen fordul elő a magyar királyok címei kö-
zött. I. Lipót egy 1701-ben, az esztergomi érsek-
hez intézett levelében, apostoli királyi felségéről 
szólt. I. Lipót a cím használatával korlátlan fő-
kegyúri jogait hangsúlyozta: 1701-ben Magyaror-
szág apostoli királya, Isten egyházainak legfőbb 
kegyura, a magyarországi egyházak új alapítója 
címekkel élt. II. Ulászló s később III. Ferdinánd 
tettek lépéseket Rómában az iránt, hogy az apos-
toli cím használatára folyamatos jogot kapjanak. 
1649-ben a magyar főpapok hangsúlyozták a ki-
rály apostoli jellegét, azt hirdették, hogy az apos-
toli király kinevezése a kinevezettet a joghatóság 
teljességével ruházza fel. Az apostoli királyi cím-
zés Magyarországon a középkor végén és a 16-17. 
században a magyar királyok főkegyúri jogának 
fontos hivatkozási alapja volt. Az apostoli ki-
rályság eszméjét Hartwik püspök munkája, 
Werbőczy Tripartituma és a Szilveszter-bulla is 
hordozta. 

 

 
 

Hun emléktárgy gourdoniból. 
A kutatók megállapították, hogy a nemesfémbõl 

készült tárgyak az 5 és a 6. század folyamán készültek, 
és a leletek az akkori hun ötvös divatot követték. 

Forrás: 
http://www.brasso.info/index.php/kultura/1221-a-

nagyszentmiklosi-kincs 
 

Európában megvetett uralkodóház lett a 
Habsburg, hiszen ők gyilkoltatták meg Fráter 
György bíborost. A Habsburgokat III. Gyula pápa 
150 évre kiátkozta e tettükért. A Habsburgok, a 
pálos Fráter György bíboros gyilkosai, felszámol-
ták inkább az összes létező rendet, hogy végleg el-
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tüntessék a magas szintű pálos tudósokat. Az er-
délyi nemesség az illegitim Habsburgok női ágát 
sem látta szívesen a trónon. Az erdélyi főnemes-
séget kizárták a felsőházból, pedig ők történelmi-
leg is kapcsolódnak Fráter Györgyhöz. A főrend-
házi tagsághoz csak egyéni császári adomány 
alapján juthattak az erdélyi családok. Így kizárták 
az erdélyi és székely ősfőnemességet a választás-
ból. De még így is erős ellenszenvet váltott ki 
Mária Terézia megkoronázása. A női koronázást az 
erdélyi, királyt választó családok sem támogatták.  
Az apostoli koronával nem lehet női fejet megko-
ronázni, egyazon Szent Korona – jogi probléma 
állt elő, mint I. Nagy Lajos király időszakában. A 
Mária Terézia apostoli Koronával való megkoroná-
zásával előállott jogsértést a fia folytatta az illegi-
tim uralkodással, aki széjjelverette a történelmi 
magyar alapítású pálos rendet, amely a magyar 
történelem kontrollját is ellátta, így nem volt aka-
dálya annak, hogy végleges torzítás kerüljön a ma-
gyar történelembe, és tovább folytatódhasson az 
ország etnikai átrendeződése is. 

Szent Korona nélkül (kalaposként) és a nem-
zet eredetének megváltoztatásával nem gyakorol-
hatja az apostoli jogot és a Hunyadik valós szár-
mazás eltitkolásának, majd torzításának, egyenes 
következménye volt az első világháború, magyar-
ságra történő áthárításának. A jogsértés leállítása 
akkor történt meg, amikor a magyar nemzetgyűlés 
az erdélyi gróf Bethlen István miniszterelnök kez-
deményezésére a Habsburg-Lotaringiai házat 
trónfosztotta az országot ért való felelősségük 
miatt 1921. október 20-án. 

 

 
 

Marosvásárhely és Csíkszék zászlaja a XVI. 
század fordulóján. (jobbra fent) Turul 1893. 

 
Végső tanulságként le kell vonnunk ebből 

azt, hogy a Merániai-ház (Magyarországon egy 
megyényi területen) "jó példát" tudott adni később 

a Habsburgoknak arra, hogy egy grófságnyi auszt-
riai területről kiindulva, hogyan tudja átvenni egy 
hatalmas ország vezetését. Sőt, utat nyitott ahhoz, 
hogy nemcsak a vezetést, hanem még a koronás 
uralkodást is megszerezhették Magyarországon. 

Ma, a huszonegyedik század elején, az ország 
jövőképében előkerültek olyan törekvések is, me-
lyek a királyi személy kiválasztásának adtak han-
got. Ezek a törekvések csak az utolsó egységes 
1505-ös országgyűlés értékeit figyelembe véve 
válhatnak legitim iránnyá. A nemzeti királynak 
királyságra jelölt családja 7 feltételnek, kell, hogy 
megfeleljen: Ősi főnemesi múlt, családfája mohá-
csi vész előtti kell, hogy legyen, királyválasztó 
zászlós úr legyen az őse, az ősök nemzeti király 
oldalán működtek, mint Mátyás és I. János király, 
de Habsburg uralkodók által adományozott rang-
gal nem rendelkezik, a nemzeti ellenállásban 
részt vett a családja, mint a Rákóczi- szabadság-
harcban vagy a 1848-as szabadságharcban. Nem 
volt a diktatúra időszakában a fasiszta, illetve a 
kommunista pártnak a tagja. Ez a 7 feltétel teszi 
az 1000 éves ország hiteles királyává és az 
európai uralkodóházakkal egyenértékűvé. 

Összegzésül: „Egy társadalom sem haladhat 
egy bizonyos ponton túl, ha feljegyzett kollektív 
emlékezetéhez nincs hatékony elérési lehetőség, 
és fordítva, az a fejlett társadalom, amely elveszíti 
az ellenőrzést feljegyzései felett, hanyatlásnak 
indul.”108 A Szentkoronával, ha lehetett volna női 
uralkodót megkoronázni, akkor az Árpád királyi-
ház nem halt volna ki. Soha le nem tértek a ko-
rona szentségéről, amíg élt az Árpád-háznak egy 
férfiú sarjadéka, sem idegen uralkodókkal, de 
még Árpád nőági ivadékaival szemben is híven ki-
tartottak az ősük választotta, első fejedelem örök-
sége mellett. A Szentkorona által megjelenített 
szellemi valóság magasabb rendű a koronát viselő 
király személyénél. Ez a kivételes, szakrális és 
közjogi viszony alakult ki őseink gondolkodásá-
ban a magyarság léte és Mária országlásával a 
szent korona természetfeletti valósága között. Ke-
resve sem találhatunk a nagyvilágon még egy 
olyan népet, amelynél nem a király viselte a koro-
nát, hanem a korona a királyt. A magyar történe-
lem számos eseménye mutatja, hogy a korona által 
megjelenített szellemi valóság magasabb rendű a 
koronát viselő király személyénél. Az a meggyőző-
dés, amely a magyarságnak a koronához való vi-
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szonyát így formálja meg, sajátosan tükröződik 
Szent István ország felajánlásának természetfeletti 
csodálatos kegyelmi eseményében.    A Szentkorona 
felajánlása a Szűzanyának    ezzel a ténnyel, hogy 
első királyunk magát a Szent Koronát ajánlja föl a 
Szűzanyának, a magyar közjognak ez a kegyelmet 
hordozó és sugárzó kozmikus, csodálatos anyaga, 
nyilvánvalóan több a királyi hatalom egyszerű 
jelképénél: a magyarság egészét, testét és lelkét,  

földjét és vagyonát, minden evilági és túlvilági 
értékét a teremtő Isten és a teremtett ember, az Ég 
és a föld kultúráját is jelenti egyidejűleg. „Ezekért 
a királyokért pedig legyen dicséret meg tisztelet 
az Örökkévaló Királynak és Anyjának, Szent 
Máriának, s az ő kegyelméből Magyarország ki-
rályai és nemesei bírják az országot boldog véggel, 
most és mindörökké. Ámen.”109 
  

 
 
 
 

HIVATKOZÁSOK 
                                                           
86 Bátmonostor donátorai: A bátmonostori kapu-timpanon [1210] előttinek tekinthető. Itt középen Krisztus trónol, kétoldalt 
donátorok proszkynesziszben töltik ki a karéjos ívmezőt, de itt templom-modell nincs. (Guzsik Tamás) Krisztus két oldalán, 
bizánci módon földre boruló donátor- párral, Krisztus jobbján a férfival. „Nem elhanyagolható az épületek nagyságrendje: a 
bátmonostori megközelítette az 50 méteres hosszúságot, a budai és a pécsi templom is hasonló méretű lehetett, s a désiről az 
említett „Naty puszta templom” jelző ad fogalmat. A hosszú szentély megjelenik Tordán és Bátmonostoron, de okkal gya-
nítható Pécsett és Budán is, a hosszú templomhajó Tordán és Pápócon.” (Weisz Attila) Bátmonostor ma község. „Lakott hely 
már a honfoglalás előtt is, de keletkezését az 1191. évre tesszük. Óbátmonostoron ekkor kezdte építeni a még a középkor 
folyamán is itt álló monostort Bot bihari ispán, azaz a későbbi Mok v. Mot, aki 1192-től nádor, aki Bak-Bok-Mot-Mok és Bot 
a neveken szerepel az oklevelekben. Még a Mot castrum kutatási is új eredményeket fog hozni, hiszen már csak az ok-
levelekből tudunk következtetni meglétéről, mert érdekes, hogy „Engel Fügedinéi teljesebb adattárában a következő várakat 
hiába kerestük: Náprád, Kiaszna, Jára, Földvár (Erdély), Rozsnyó, Fogaras, Gyulafehérvár, Hátszeg, Lászlóvár, Lippa, Arad, 
Atya, Bács, Bátmonostor, Diószeg, Fábiánvára, Gelénes. (Századok, 116. kötet, 155. oldal, 1982.) 
Bátmonostor hajdan pompás román bazilikájából már csak a szentély áll. (Magyarország története: tíz kötetben, 736. oldal) 
Kivételes példa Bátmonostor (Bodrog m., ma: Bács-Kiskun) temetőkápolnájában ahol 2431, zömmel 14-15. századi sírt rög-
zítettek. (Magyarország a XX. században - 395. oldal) Galambus; - Canon. eccl. Waciensis (Bachyensis) s. Pilis (Ladislaus 
et Stepbauus de), Buda (Martinus de), Matbuchina (Michael de), Szilas (Blasius de). Backmonostra = Bátmonostor. (Die 
Matrikel der Ungarischen Nation an der Wiener Universität ... - 392. oldal. (1902.) Ezekből eredően Mok v. Mot nádor a 
Bok, Batk, Bak család nem a Becse-Gregor nemzetséghez tartozik, ami francia eredetű, hanem, a de genere Mot néven 
szereplő nemzetség. Sajnos, amint látjuk ezt vagy ahogyan tapasztaljuk, mindenkoron vannak Heszlmannok, Budenzek, 
Hunfalvvak, akik a téveszméket terjesztik. Ő róluk ma utcák vannak elnevezve, és tanítják munkáikat, de mint rossz, nagyon 
rossz tanulságokat. Tehát Heszlmann nemcsak a székesfehérvári királyi sírokkal bánt kesztyűs kézzel, hanem a Bátmo-
nostori pecséttel is, amit saját bevallása szerint elvesztett. - Lásd: Hankó Ildikó tanulmányait a székesfehérvári feltárásról: 
„Az első templom a Szent István által emelt őskeresztény bazilika, "melyhez talán az ez idő tájt keletkezett román stylnek 
némi elemei vegyültek". 2. A második "III. Béla előtt, vagyis először újra épült templom stylje, a kora román lehetett, mely-
hez az e király sírjában talált apróbb régiségek is.” In: Királyaink tömegsírban. - Mi volt a? Egy 3 tornyú monostor, tehát 
lehet, hogy ezért. Ez akkor maga az összeesküvés gyakorlata, tán éppen a Habsburg-ház megbízásából. Mert akkor még a 
nemek-ágak épen megvoltak az ős főnemesek leszármazásai táblái. A Becsei nevű előbb Töttös helységet szerezte meg Bát-
monostor szomszédságában, majd a nádor Erdélybe vonulása után többször kísérletet tett Bakmonostor és a vár megszer-
zésére, de sikertelenül. Majd később, már, mint Töttös nevű, a pilisi ispánságot kéri a királytól, úgy Bakmonostort is és az 
ehhez tartozó területeket. Károly Róbert 1322-ben megajándékozza Becsei Imrét, később Becsei Töttös felveszi a Bátmo-
nostori előnevet is. A Pallas nagy lexikona: Becsei. Becse-Gregor nemzetség egyik ágát nevezték így. Alapítója B. ... királyi 
főajtónálló mester, kinek ivadékai a Bátmonostori Töttös nevet vették föl. 
Bakmonostorról, a Bak várról erről a korszakról, a Mok vagy Mot nádorról a Turul című gyűjteményben a Magyar Heraldikai 
és Genealógiai Társaság Közlönyeiben olvashatunk bővebben az 1883-1900-ig tartó részekben. A Becsei-Töttös családról 
Bács-Bodrog vármegye kutatójától lehet többet megtudni. A Tötös név eredetileg a helyi „táltos” megfelelője. Így lett tehát 
egy francia származású családból táltos nevű egy kis ügyességgel. (!) Lásd erről: Iványi István: Bács-Bodrog vármegye 
Földrajzi és történelmi helynévtárát I-IV. kötet, Szabadka, 1907-1909. I-II. 25.,41. p., Paulinosokról: „ de Scta. Cruce in in-
sula Danobii (Bodrog-Sziget, Batina (Kőszeg) alatt, éppen Vörösmart mellett) István testvér 1187-ben. 1231-ben bizonyos 
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terra Zoyl-ban Tamás comessel, aki Zondban is birtokos, és a szentléleki monostorral (Bátmonostor) a szentkereszti mo-
nostornak is volt birtoka. I-II. köt. 56-58. p  Fehér egyházról: I-II. köt,  42. p. Heszlemann Imréről: 25. p. 
87 A Képes krónika bevezetőjének részlete. Bollók János fordítása.   
88 Katona XI. 204. – Fejér X/1. 336. (Pécsi püspöki lt). 
89 Magyarságtudományi Füzetek: Kisenciklopédia 19. Budapest: MVSZ, 2012.  A Magyar Nemzet…  In: Kocsis István: A 
Szent Korona védőboltozata p. 11. 
90 „Megjegyzem ez alkalommal még, hogy a velencei köztársaság nemességének anyakönyve, az ú. n. libroďoro (aranykönyv) 
is, melyről azt hirdették, hogy 1797-ben elégett, a frári-levéltárban őriztetik. Hiszen 1797-ben csak az államnévtár néhány 
példánya éghetett el.” (Theíner, Monumenta Historica Hungariam Sacram illustrentia, I. köt. 107. 1.) 
91 „A Hunyadi család eredetével kapcsolatosan Fráter Lénárt átfogó kutatásokat végzett a két világháború között. Munká-
jának eredményét a „Hunyadi magyar származása okleveleken” című könyvben foglalta össze. Fráter Lénárt oklevél- és cí-
merkutatásokra alapozva arra a következtetésre jutott, hogy Hunyadi János Vereb Péter fia (János Hunyadi), Hunyadi 
Mátyás pedig Vereb Péter unokája volt. A Vereb család a Hunyadi család őse, a Hunyadiak és a Pálos-rend kapcsolata 
újabb adalékokkal gazdagodik. A Vereb család alapította 1370-ben Mátraverebély-Szentkút második kegytemplomát, átépít-
ve az eredeti kis gótikus templomot. Ebben az évben pálos kolostor alapítására is sor került.” Lásd erről bővebben: Magyar-
ságtudományi Füzetek: Kisenciklopédia 19.  Budapest: MVSZ, 2012. A Magyar Nemzet… In: Bakk István: A Pálos Rend 
szerepe a magyar nemzet életében 28-36. p. 
92 Lásd erről a Teleki festményt, ahol S. Brukenthalt festették Teleki hátterébe. 
93 Ez a György a síremlékkel bíró Péter alvajda atyja. DL. 177 és 176. (Petrus, filius Georgii, filius Joannis de Veréb.) kiadó 
az Egri Káptalan. Tartalmi átírás 1780. 
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95 DL 65861 
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jegyzés: Magyarok és a szövetségeseik: Hunyadi János kb. 12.000 fős banderiális serege; Szilágyi Mihály kb. 7.000 vár-
védője; kb. 200 kisebb hajó. Kapisztrán János kb. 18–20.000 fős keresztes csapata;. Törökök: II. Mehmed kb. 60-70.000 
fős serege, kb. 60–70.000 fő kisegítő csapat (szolgák, kereskedők, stb.); kb. 200 hajóból (ebből 64 hadigálya) álló flotta; kb. 
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1503 között (11 évig pápa) Alexander Sextus néven. Eredeti neve: Rodrigo de Borgia (katalán), született Játivában, meghalt 
Valenciában. Rodrigó III. Kallixtusz unokaöccse. Megjegyzés: Mátyás király halála után egri érsek és péterváradi apát volt 
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