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A középkor magyar diplomáciája nyomában 
Luxemburgi Zsigmond Budáról írt európai történelmet

A középkori Magyarország virágzó diplomáciai kapcsolatainak tárgyi és írásos bizo-
nyítékai közül sokat úgy Qriznek Európa levéltárai és múzeumai, hogy évszázadok óta 
mit sem tudunk róluk. Ilyen kordokumentum például Bacskai (vagy Bácskai) Miklós 
erdélyi püspök pecsétje, amit a püspök II. Ulászló és Foix-i (Candale-i) Anna házasság-
kötésének elQkészítésére tett látogatásakor használt 1502-ben, s amit nemrégiben találtak 
meg a párizsi levéltárban. A püspök, amint azt Déván található sírfelirata is bizonyítja, 
a dinasztikus házasság útjának egyengetéséért XII. Lajos francia királytól megkapta a 
Szent Mihály Rendet. Foix-i Anna magyarországi utazásáról Párizsban és Londonban is 
fellelhetQ egy-egy kézirat: ez újabb érdekességgel szolgál, egyik variánsában található 
ugyanis, Mátyás király híres borral folyó szökQkútjának egyetlen korabeli képi ábrázolá-
sa. Egy Londonba akkreditált velencei követ brit fQvárosban Qrzött feljegyzése pedig, a 
Magyarországon viselt férfiruházat európai hatásáról Qriz egy pletyka íz_ érdekesességet, 
amibQl kiderül, hogy VIII. Henrik magyaros ruhában udvarolgatott új ifjú kiszemeltjének, 
Boleyn Annának.

Magyarország angol kapcsolatai azonban nem a 16. században uralkodott VIII. Henrik 
idején kezdQdtek, hanem jó száz évvel korábban, csúcspontjukat pedig akkor érték el, 
amikor Luxemburgi Zsigmond magyar király és német-római császár a három pápa ural-
mának felszámolása érdekében összehívott konstanzi zsinat sikerét elQsegítendQ, meg-
kötötte V. Henrikkel a canterbury-i szövetséget. Ebben sereget ígért neki a franciák ellen 
újra fellángoló százéves háborúban, amit soha nem teljesített. Ennek ellenére a szövetség 
Zsigmondnak és Angliának is hasznára volt: Franciaország a katonai fenyegetés miatt 
kompromisszumkésznek mutatkozott az egyházszakadás kérdésében, Anglia pedig ennek 
is köszönhette, hogy nagyhatalomként jelenhetett meg az európai történelem színpadán. 
A fennmaradt diplomáciai iratok szerint egyébként, Zsigmond maga is járt Angliában a 
szövetségkötést megelQzQen, V. Henrik édesapja pedig még trónaspiránsként volt vendég 
Zsigmondnál.

Az említett feljegyzések – számos külföldön fellelhetQ írásos és tárgyi emlékkel 
együtt – forrását képezik annak a – Magyar Tudományos Akadémia Lendület Programja 
keretében – tavaly nyáron indult kutatásnak, ami igyekszik kideríteni, milyen szerepet 
játszott Magyarország a középkori európai politikában. A kutatócsoportot vezetQ Bárány 
Attila szerint van mit tisztázni, mert errQl a magyar identitástudatban fontos szerepet 
játszó korszakról tévhitek alapján ítél a közvélemény. Az egyik közkelet_ tévhit szerint 
Magyarország Európa védQbástyájaként nagyhatalom volt, a másik szerint viszont, min-
dig is a periférián helyezkedett el. A legújabb kutatások fényében viszont bizton állítható, 
hogy mindkét megközelítés torzít, és az igazság valahol a két véglet között van, ezt tá-
masztják alá az eddig fellelt és megvizsgált dokumentumok is.

Ezek a diplomácia összefüggések a dinasztikus kapcsolatok alakulása mellett a gazda-
sági kapcsolatokról kialakult képet is árnyalják. Egy Rostockban nemrégiben megtalált 
1388-ban kelt angol királyi oklevél például, a Hanza-város Köln kereskedQivel együtt 
említ egy „Nicolaus de Hungarie” nev_ „paternoster macher”-t, azaz rózsafüzér-készítQt 
is. Az oklevél érdekes adalékkal szolgál a kereskedelmi viták elrendezésének módjáról 
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is, ugyanis azt szorgalmazza, hogy az Angliában elfogott kereskedQk szabadon engedése 
fejében Köln városa is engedje szabadon az ott rabságba vetett angol kereskedQket.

Az oklevelet fellelQ Pósán László, a Debreceni Egyetem docense – aki a Lendület-
kutatócsoportban fQképp Hanza-oklevelekben kutat magyar vonatkozásokat – úgy lát-
ja, Magyarország középkori kapcsolatait egyértelm_en a német viszonylat dominálja. A 
Hanza-oklevelek tanúsága szerint Magyarország legfontosabb exportcikkei a só, a nemesfé-
mek és a réz voltak. Utóbbi fémrQl feljegyzik, hogy több mint tízezer mázsát vittek ki belQle 
a Német Lovagrend területén lévQ Hanza-városba, Thornba (a mai lengyelországi ToruMba).

A Hanzával való kapcsolat nem véletlen, hiszen a szövetség városai és az általa fel-
ügyelt útvonalak – ilyen volt például a Visztula – különféle vámkedvezményekkel ren-
delkeztek, ezek pedig olcsóbbá tették az áruk mozgását és ezáltal nagyobb haszonnal 
kecsegtettek. Kis túlzással azt mondhatjuk, a Hanza volt a Közös Piac középkori elQképe. 
Erre utalt országa európai csatlakozásakor Lettország akkori miniszterelnöke, amikor úgy 
vélte, az Európai Unióval a Hanza éledt újjá.

Európa egységesítésének gondolata nemcsak a gazdasági életben, de a politikában is 
fel-felbukkant. Volt olyan idQ, amikor ezek a törekvések egy olyan uralkodóhoz kötQd-
tek, aki, bár több trónt is magáénak mondhatott, mégis Magyarországot tekintette legfQbb 
bázisának. Luxemburgi Zsigmondról és koráról beszélünk, és azokról a konstanzi zsinat 
összehívásában és sikerre vitelében kiteljesedQ diplomáciai manQverekrQl, amelyek ered-
ményeképpen megsz_nt a nyugati schisma (egyházszakadás) és több mint száz év után 
három helyett újra egyetlen pápa ült Szent Péter trónján. Zsigmond pozitív megítélésének 
egyik érdekes bizonyítéka, hogy az általa alapított Sárkány-rend szimbólumaival díszített 
kardja ma is közjogi méltóságjelvényként szolgál: a yorki városházán található, és a mai 
napig ezzel szentelik fel a város polgármesterét.

Zsigmond uralkodói eszköztárában a megfelelQ emberek kiválasztáshoz szükséges 
éles elme ugyanúgy szerepelt, mint az a csalafintaság, ami az egymással évtizedek óta 
ellenséges viszonyban lévQ erQk tárgyalóasztalhoz „való udvarlásához” kellett – állítja 
Bárány Attila. – Céljai eléréséhez – csakúgy, mint késQbb Mátyás király – a Luxemburg-
uralkodó is elQszeretettel hívta segítségül a „fehér asztal” örömeit, és azok között is a 
magyar bort, amirQl angol kortárs krónikásai is feljegyzik, hogy nehezebb, testesebb, 
mint a Nyugat-Európa udvaraiban szokásosan fogyasztott borok, például az igen drágán 
vásárolt bordeaux-i.

A magyar közgondolkodásban azonban Zsigmond nem örvend túl nagy tekintélynek. 
Hagyományosan úgy tartják számon, mint léha, vármegyéket és városokat elzálogosító 
idegenszív_ királyt, aki országról országra utazgatott, s élete utolsó éveiben pedig be sem 
tette a lábát Magyarországra. Szemére vetik, hogy a vesztes nikápolyi csatát követQen 
nem vezetett hadjáratot a török ellen, és miközben az oszmán veszély egyre kézzelfog-
hatóbbá vált, Q egyre-másra mindenféle, Magyarország szempontjából kevésbé lényeges 
vallási és külpolitikai kérdéssel foglalatoskodott.

A nyugat-európai történetírás – ezen belül különösen a német – az 1980-as évektQl 
kezdQdQen nem így értékeli Zsigmondot. Nagy formátumú európai uralkodóként tartják 
számon, és ezen az állásponton van a debreceni Lendület-munkacsoport is, azzal kiegé-
szítve, hogy a magyar végvárrendszer kiépítése is elképzelhetetlen lett volna Zsigmond 
erQfeszítései nélkül.

Bárány Attila szerint Zsigmond fQ törekvéseinek megértése szempontjából fontos, 
hogy bár a cseh király, a késQbbi IV. Károly német-római császár fia fia volt, aki Prágát 
tekintette székhelyének, mégsem ott, hanem Magyarországon, Nagy Lajos udvarában 
nQtt fel, és a fiúörökös híján lévQ lovagkirály már 14-15 éves korában megláthatta benne 
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a nagyformátumú államférfit. A magyar udvarban kiváló neveltetést kapott, ami abban 
is megnyilvánult, hogy hét nyelven beszélt, miközben a lovagi tornákon is jeleskedett.

A Nagy Lajos leánya, Mária férjeként a magyar trónra kerülQ Zsigmond diplomata-
ként, és politikai stratégaként be is váltotta a hozzá f_zött reményeket – igaz, ezt nehéz 
a hagyományos történeti értékítélet közepette elfogadtatni. Nem kevés diplomáciai érzék 
kellett ahhoz, hogy az egymással háborúban álló pápákat és híveiket tárgyalóasztalhoz 
csalogassa: csak ez több évébe került a császárnak. Szeretett volna ennél is tovább menni, 
szerette volna felszámolni a nyugati és az ortodox egyház közötti szakadást, ám ezt az 
ottani lakosság felekezeti megosztottsága miatt a Litván Nagyfejedelemség által is erQ-
sen támogatott tervet nem sikerült megvalósítania. A megosztottság enyhítéséhez Pósán 
László szerint mégis hozzájárult Zsigmond politkiája, hiszen e közeledési kísérlet folyo-
mányaként jött létre a görög katolikus felekezet, ami liturgiájában ugyan ortodox eleme-
ket Qriz, de elfogadja a pápa fQségét – emlékeztet Pósán László.

A több egyetem történészeibQl álló csoport azt is célul t_zte ki, hogy egy virtuális adattár-
ban megkísérli összegy_jteni a külföldön található, magyarországi vonatkozású tárgyi és 
írásos emlékeket. BQven van még mit felkutatni, de szerencsére, számos emlék fellelhetQ-
ségének helyszíne már ismert. Mátyás aranyozott halotti pajzsa, például, amit – az általa 
nagy hadvezérnek tartott Corvinus iránti tiszteletbQl – BécsbQl Napóleon vitetett Párizsba 
1809-ben, a gyQri csatát követQen, ma is ott található az Invalidusok Palotájában lévQ 
Musée de l’Armée-ben. A washingtoni Kongresszusi Könyvtárban lelhetQ fel a Nekcsei 
Biblia és a Magyar Anjou Legendárium kézirata. A Nagy Lajos anyjához, Erzsébethez 
köthetQ ún. �okietek házioltár a New York-i Metropolitan Múzeumban, a Bocskai koro-ún. �okietek házioltár a New York-i Metropolitan Múzeumban, a Bocskai koro- a New York-i Metropolitan Múzeumban, a Bocskai koro-
na pedig a bécsi Schatzkammerben található. Kevéssé ismert, de nagyon értékes emlék 
II. András leányának, Jolántának a sírja Katalóniában, a vallbonai Sz_z Mária apátságban, 
vagy II. Lajos képmása a brüsszeli Székesegyház festett üvegablakain.

Magyarország nem volt a mai értelemben vett nagyhatalom a középkorban, de elismert 
királyság volt, aminek uralkodó családjaival szívesen házasodtak az európai dinasz-
tiák, s ennek emléke néhány helyen ma is része az eleven történelmi emlékezetnek. 
Magyarországi Máriát, IV. Béla unokáját, V. István leányát, aki férje helyett kormá-
nyozta a Nápolyi-Szicíliai Királyságot, a róla monográfiát írt Prokopp Mária kutatásai 
szerint a mai napig tisztelik, és a gyerekek is tudják, ki volt az a „Donna Regina”, aki 
Magyarországról származott. Szent Erzsébet kultusza pedig nemcsak Thüringiában él, 
de egész Németország védQszentjének tekintették már a 13. század derekán. Kingát, 
Szent Erzsébetnek és Szent Margitnak a rokonát pedig, II. János Pál avatta szentté, annak 
tiszteletére is, hogy lengyel hercegnQként a hit erejével maga is felvette a küzdelmet a 
Lengyelországba betörQ tatárok ellen – mutat rá Bárány Attila.

Úgy véli, bátran állítható, hogy Magyarország a középkorban szerves része a nyugati 
kereszténységnek, a Latinitasnak, 1526-ig, s egyenrangú szerepet játszik a nyugati király-
ságokkal, követei ott vannak a nagy kongresszusokon. A velencei Dózse-palota mennye-
zetfreskója az 1177-es velencei békét ábrázolja, amit a német-római császár kötött a pá-
pával, s azon ott voltak III. Béla – a Bizáncban ifjúkorában Alexios néven trónörökösként 
nevelt király – követei is.


