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A II. András-kori magyar-német kapcsolatok a kortárs 

német elbeszélő források tükrében 
 

 

Az utóbbi időben örvendetes módon fellendült a hazai történelemtudományon 

belül a középkori magyar történelemmel foglalkozó idegen, elsősorban nyugat- és 

közép-európai forrásainak vizsgálata és kritikája. Igen szerencsés helyzetben 

vannak a II. Andrással és korával foglalkozó kutatók, ugyanis Körmendi Tamás 

2008-ban készült bölcsészdoktori értekezése kellő alapossággal tekinti át a hazai 

történelem 1196 és 1235 közötti időszakával kapcsolatos nyugati narratív 

forrásokat.1 Ez egyike azoknak a történelmi korszakoknak, amelyeknek az amúgy 

sem terjedelmes középkori magyar történetírás kifejezetten kevés teret szentelt, 

leszámítva a Gertrúd királyné elleni merényletet. Tanulmányom témája azonban 

nem a királyné elleni merénylet, ennek forráskritikájával ugyanis Körmendi 

mellett Veszprémy László is kimerítő részletességgel foglalkozott.2 Jelen 

tanulmány, a címének megfelelően, a 13. század első felének magyar-német 

kapcsolatait vizsgálja a rendelkezésre álló narratív korpusz segítségével. 

Körmendi Tamás az értekezésében az 1203. évi varasdi jelenettel, valamint 

Gertrúd királyné 1213-ban történt meggyilkolásával foglalkozott részletesebben, a 

korszak magyar-német kapcsolatrendszerének elbeszélő dokumentumainak 

kritikájába – terjedelmi okok miatt – nem bocsátkozhatott hasonló részletességgel.3 

II. András és a Német Lovagrend kapcsolatával a jelen konferencia keretei között 

                                                
 Jelen tanulmány a 2011. október 15-én megrendezésre került „II. András és Székesfehérvár – 
tudományos konferencia” elnevezésű rendezvényen elhangzott előadás írásos, átdolgozott 
változata. Az előadás és a tanulmány maga a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007 „A 
felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a 

Debreceni Egyetemen” program keretében készült.  
1 KÖRMENDI Tamás: Az Imre, III. László és II. András magyar királyok uralkodására vonatkozó 
nyugati elbeszélő források kritikája (PhD-értekezés). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 2008. 
2 VESZPRÉMY László: A Gertrúd királyné kerítő szerepéről kialakult legenda jogi hátteréről. In: 
Scripta manent. Ünnepi tanulmányok Gerics József professzor tiszteletére. Szerk. DRASKÓCZY 

István. ELTE Középkori és Kora-Újkori Magyar Történeti Tanszéke, Bp., 1994. 81-84.  
3 KÖRMENDI T.: III. László és II. András…, i. m. 21-39. 
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Hunyadi Zsolt foglalkozik; Pósán László tanulmánya pedig II. András és a 

keresztes hadjáratok, illetve a keresztes háborúk eszméje közötti kapcsolat további 

magyarázatát teszi részemről szükségtelenné. 

Vizsgálatom a következő kérdések köré csoportosul: a Szent Erzsébet életét 

tárgyaló kiterjedt mennyiségű historiográfiai és hagiográfiai anyag mennyiben 

segíti II. András és a türingiai tartománygrófság kapcsolatrendszerének 

megismerését? A vizsgálat további része arra irányul, hogy mit tartalmaznak az 

elsősorban évkönyvjellegű adatok a II. András-kori magyar-osztrák 

kapcsolatokról? Végezetül a harmadik kérdés, amelyre a tanulmány választ kíván 

adni az, hogy a Gertrúd királyné erőszakos halálán kívül milyen ismerettel 

rendelkeznek a korszak elbeszélő forrásai a magyarországi belső eseményekről, és 

ezek tárgyalásánál milyen szerepet játszhatnak az aktuális magyar és tágabb 

értelemben vett német, illetve a szűkebb értelemben vett osztrák kapcsolatok? 

A Szent Erzsébet életével, csodáival foglalkozó német elbeszélő források 

információinak zöme a szent életének hagiográfiai anyagából származik. Ezek 

eredete, leszármazása széles körben ismert, most csupán a rövid áttekintésükre 

vállalkozhatom.4 Szent Erzsébet legelső életrajzírója a gyóntatópapja és szellemi 

mentora, Marburgi Konrád ferences szerzetes (†1233) volt.5 Az első, történetinek 

tekinthető forrás tőle Szent Erzsébet életéről tőle származik: 1232-ben IX. Gergely 

pápához fordult levélben azzal a kéréssel, hogy kezdje meg Erzsébet kanonizációs 

eljárását (Epistola Conradi).6 Az Epistola Conradi elsősorban Szent Erzsébet 

utolsó éveiről szól, ezen kívül beszámol hatvan különböző csodáról is; ennek 

melléklete a Summa vitae vagy más néven a Brevis narratio vita, egy rövid 

összefoglaló Szent Erzsébet életéről. 1233 januárjában IX. Gergely pápa utasítást 

adott egy vizsgálóbizottság felállítására, amely százhat, Erzsébet halála után 

bekövetkezett és a szenttel összefüggő csodát vizsgált ki: ennek eredménye lett az 

                                                
4 Erzsébet 13. századi életrajzaihoz lásd KONRÁD Eszter: The Legend of St. Elizabeth of Hungary 
of the Legenda Aurea and its Vernacular Adaptations (MA Thesis in Medieval Studies). Central 
European University, Bp., 2011. 7-15, 19-22. 
5 Konrád életéről lásd Matthias WERNER: Die heilige Elisabeth und Konrad von Marburg. In: Sankt 
Elisabeth – Fürstin, Dienerin, Heilige. Aufsätze, Dokumentation, Katalog. Hg. von der Philipps-
Universität Marburg und dem Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde. Jan 
Thorbecke Verlag, Sigmaringen, 1981. 45-69; Alexander PATSCHOVSKY: Konrad von Marburg 
und die Ketzer seiner Zeit. In: uo. 70-77. 
6 Arthur Franz Wilhelm WYSS: Hessisches Urkundenbuch. I/1. Hirzel Verlag, Leipzig, 1879. 31-
35, 34. számú dokumentum; Albert HUYSKENS: Quellenstudien zur Geschichte der hl. Elisabeth, 
Landgräfin von Thüringen. Elwert, Marburg, 1908. 155-160; Matthias WERNER: Elisabeth von 
Thüringen, Franziskus von Assisi und Konrad von Marburg. In: Elisabeth von Thüringen – eine 
europäische Heilige. Hgg. von Dieter BLUME und Matthias WERNER. Verlag Imhof, Petersberg, 
2007. 109-135; Martina WEHRLI-JOHNS: Armenfürsorge, Spitaldienst und neues Büßertum in den 
frühen Berichten über das Leben der heiligen Elisabeth. In: Elisabeth von Thüringen…, i. m. 153-163.  
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ún. Miracula sancti Elyzabeth.7 Szemtanúk, Erzsébet szolgáinak – valójában két 

udvarhölgyének (Guda és Isentrud), a marburgi kórház két szolgálójának 

(Erzsébet és Irmengard) és Hildegond – a beszámolóiból készült 1236-1244 között 

az eredeti szövegek kompilációjából a Dicta quattor ancillarum, ismertebb nevén 

a Libellus de dictis quattor ancillarum St. Elisabeth confectus.8 Szinte napra 

pontosan meg lehet határozni keletkezésének időpontját, hiszen Marburgi Konrád 

– a dokumentum beszámolója szerint – akkor már halott volt, IX. Gergely pápa 

parancsára pedig egy új vizsgálóbizottságot állított fel Konrád hildesheimi püspök, 

valamint a georgenthali és a hirsaui apátok részvételével (1234. október 11.); 

Erzsébet szentté avatása viszont már 1235. május 27-én megtörtént, így a Libellus 

is csak ekkor keletkezhetett.9 Míg Marburgi Konrád beszámolója elsősorban 

Erzsébet életének utolsó éveit ismerteti, addig a Libellus kiegészíti ezeket az 

információkat a szent gyermekkorával is. 1236 és 1241 között átdolgozta a 

Libellust egy ismeretlen szerkesztő, majd később megjelent egy rövidített változat 

is; mindkét feldolgozás értékes információkkal szolgált Erzsébet későbbi 

életrajzírói számára. 1236, a már szentté avatott Erzsébet ereklyéinek felemelése 

után, és az esemény által ösztönözve született meg a cisztercita Heisterbachi 

Caesarius (1180 k. – 1240 után) tollából a Vita Sancte Elyzabeth lantgravie.10 

Caesarius már elismert életrajzíró volt, amikor a Német Lovagrend marburgi 

házának és annak priorjának, Ulrich von Dürn a felkérésére megírta Erzsébet-

életrajzát, hystoriaját. Caesarius forrása részben a rövidített Libellus (amit 

Caesarius conversationis formulanak nevez, és ami a legnagyobb valószínűséggel 

a négy szolgálólány elbeszélésnek egy legkorábbi változata lehet), részben szóbeli 

beszámolók szolgáltak; a forrásokat többnyire szó szerint vette át, bibliai 

idézetekkel gazdagítva. Szent Erzsébet csontjainak 1236. május 1-jén történt 

átviteléről, translatiojáról számol be Caesarius prédikációja a Sermo de 

translatione beate Elyzabeth.11 Valószínűleg ferences szerzőtől származik a 

                                                
7 Albert HUYSKENS: Quellenstudien…, i. m. 161-239; Gustav BOERNER: Zur Kritik der Quellen für 
die Geschichte der heiligen Elisabeth, Landgräfin von Thüringen. Neues Archiv der Gesellschaft 
für ältere deutsche Geschichtskunde 13, 1888, 431-515. 
8 Albert HUYSKENS: Der sog. Libellus de dictis quatuor ancillarum s. Elisabeth confectus. Kösel Verlag, 
Kempten, 1911. 
9 Paul Gerhard SCHMIDT: Die zeitgenössische Überlieferung zum Leben und zur Heiligsprechung 
der heiligen Elisabeth. In: Sankt Elisabeth…, i. m. 4. 
10 Albert HUYSKENS: Des Caesarius von Heisterbach Schriften über die hl. Elisabeth von 
Thüringen. In: Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein 86, 1908, 17-59; legújabb 
kiadása: Aloys FINKEN: „Vita s. Elizabeth Lantgrafie”: Das Leben der heiligen Elisabeth, 
Landgräfin von Thüringen. Rheinlandia-Verlag, Siegburg, 2007. 
11 A. HUYSKENS: Quellenstudien…, i. m. 381-390; Ewald KÖNSGEN: Das Leben der Heiligen 
Elisabeth: Vita Sancte Elyzabeth lantgravie, Sermo de translatione beate Elyzabeth. Elwert, 
Marburg, 2007.  
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Zwettl-vita néven ismertté vált Beata autem E. regiis orta natalibus című legenda 

a 13. század derekáról, mely körülbelül Caesarius munkájával egy időben 

keletkezett.12  

Igazán jelentős, és a későbbi német történetírásban számos forrás mintájául 

szolgált a Domonkos-rendi Dietrich von Apolda 1290 körül Thüringiában írt 

életrajza (Vita S. Elisabethae, vidua landgravii Thuringiae, qua Andreae II, 

Hungariae regis filia erat).13 Teoderik (1228/1229 körül – 1298 után) erfurti 

szerzetes, Szent Erzsébet és a rendalapító Caleruegai Szent Domonkos 

életrajzírója volt; 1289-ben kezdte meg a Vita S. Elisabethae írását hosszas 

előtanulmányok után és majd 1298. május 7-én fejezte be. Teoderik a vita elején 

fel is sorolja az általa felhasznált forrásokat is: a Libellust, a Summa vitae-t, 

Bertold káplán Gesta Ludowici című életrajzát IV. Lajos türingiai őrgrófról, Szent 

Erzsébet hitveséről, a Mulierem fortem és az Ad decus et honorem kezdetű 

sermokat, különböző, néven nem nevezett „krónikát és különböző írásokat”, de 

ezeken kívül még az orális hagyományra, szemtanúk elbeszélésére is 

támaszkodik.14 A Teoderik által írt életrajz is több különböző változatban maradt 

fenn, amelyek természetesen nem érintették az eredeti szöveget, viszont 

különböző betoldásokat tartalmaznak, amelyeket Karl Wenck egyik, a 

reinhardsbrunni, a türingiai őrgrófi családi kolostorban élő szerzetesnek 

tulajdonít.15 Apolda Erzsébet-életrajzának a hatása óriási volt a középkori további 

részének krónikairodalmára, különös tekintettel a népnyelvű Erzsébet-

                                                
12 Diodorus HENNIGES: Vita S. Elisabeth, landgraviae Thuringiae, auctore Anonymo, nunc primum 
in lucem edita. In: Archivum franciscanum historicum 2, 1909, 240-268; P. G. SCHMIDT: 
Zeitgenössische Überlieferung…, i. m. 5. 
13 Monika RENER: Die Vita der heiligen Elisabeth des Dietrich von Apolda. Elwert, Marburg, 
1993, 21-130 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen, 53); UŐ.: Compilatio 

– ex diversis collecta compilatio. Eine spätmittelalterliche Werkform, dargestellt am Beispiel der 
Vita S. Elyzabeth und der Vita S. Dominici des Dietrich von Apolda. In: Archiv für Diplomatik 41, 
1995, 193-209. 
14 M. RENER: Vita der heiligen Elisabeth…, i. m. 7, 21-22: Cum de vita et moribus ac morte 
miraculisque beate Elyzabeth perscrutati cepissem, oblata sunt mihi quedam scripta de predictis, 
videlicet libellus de dictis quatuor ancillarum eius confectus, littera quoque magistri Conradi de 
Marburch, quam de vita et morte ac miraculis eius domino Gregorio pape nono scripsit…Legi 
preterea sermonem fratris Odonis de ordine predicatorum, doctissimi et devotissimi viri, qui sic 
insipir: Mulierem fortem et cuiusdam alterius alium sermonem, qui incipit: Ad decus et honorem. 

In quibus aliqua de gestis repperi breviter introducta. Respexi eciam cronicam et scripta 
diversorum invenire cupiens, quod querebam. Igitur cum non invenirem ubi requiesceret pes 
affectus mei, visitavi monachorum et monialium monasteria, ivi ad civitates castraque et oppida, 
interrogavi personas antiquissimas et veraces, direxi litteras hystorie huius integritatem et rei 
geste veritatem in hiis omnibus et ab hiis omnibus investigans. 
15 Karl WENCK: Die Entstehung der Reinhardsbrunner Geschichtsbücher. Max Niemeyer, Halle 
an der Saale, 1878, 3-13. 
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ábrázolásokra.16 Teoderik legfontosabb követője a német nyelvterületen kétség 

kívül az eisenachi városi jegyző, Johannes Rothe (1360 k. – 1434)17 volt, aki két 

munkát is írt Erzsébet életéről teljes egészében az Apolda-féle életrajzra 

támaszkodva: a német nyelvű prózai Türingiai Krónikának (Thüringische 

Landeschronik) a szent életéről szóló részeit,18 valamint a szintén német nyelvű 

verses Leben der heiligen Elisabeth című művét.19 A rendelkezésre álló elbeszélő 

források többsége leginkább csak érinti II. András személyét. Leginkább csak 

abban az összefüggésben kerül szóba, hogy ő Szent Erzsébet apja. Ugyancsak jól 

példázza ezt a passaui Szent Miklós-kolostor évkönyve, az Annales S. Nicolai 

Patavienses 1290 körüli bejegyzése, amely Erzsébet szentté avatásakor megemlíti, 

hogy „András Magyarország királyának lánya és a tartománygróf felesége” volt.20 

Az 1268 körül keletkezett Chronicon rhythmicum Austriacum András király 

mellett beszámol Erzsébet testvéreiről, Béla, András és Kálmán hercegekről is.21 

Az 1294 körülre datálható goslari Szent Simon és Júdásnak szentelt kolostor 

német nyelvű krónikája még ennél is kevesebbet közöl Andrásról: mindössze annyit 

tud róla, hogy egy bizonyos magyar király volt Szent Erzsébet apja.22 Nincs sokkal 

több információértéke a nagyobb terjedelmű munkáknak sem: Apoldai Theoderiktől 

csupán annyit tudunk meg, hogy „András, Magyarország hírneves és hatalmas 

királya, kinek felesége Gertrúd, Karintia legnemesebb hercegének lánya volt”.23 

                                                
16 Volker HONEMANN: Die „Vita Sanctae Elisabeth” des Dietrich von Apolda und die 
deutschsprachigen „Elisabethleben” des Mittelalters. In: Elisabeth von Thüringen…, i. m. 426-429. 
17 Hans PATZE: Landesgeschichtsschreibung in Thüringen. In: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- 
und Ostdeutschlands 16/17, 1968, 95-168; Sylvia WEIGELT: Johannes Rothe als 
spätmittelalterlicher Chronist. In: Ergebnisse der 22. und 23. Jahrestagung des Arbeitskreises 
„Deutsche Literatur des Mittelalters”. Hg. von Wolfgang SPIEWOK. Universitätsverlag 
Greifswald, Greifswald, 1990, 156-165. 
18 Sylvia WEIGELT (Hrsg.): Johannes Rothe, Thüringische Landeschronik und Eisenacher Chronik. 

Akademie-Verlag, Berlin, 2007. 1-98. (Deutsche Texte des Mittelalters, 87) 
19 Auctor rhytmicus de Vita S. Elisabethtae landgraviae Thuringiae. In: Scriptores rerum 
Germanicarum praecipue Saxonicarum, tom. 2. Ed. Johann Burchard MENCKEN. Johann Christian 
Martin, Leipzig, 1728. 2033-2102; Martin J. SCHUBERT – ANNEGRET HAASE: Johannes Rothes 
Elisabethleben. Akademie-Verlag, Berlin, 2005 (Deutsche Texte des Mittelalters, 85). 
20 Annales S. Nicolai Patavienses et notae Wolfelmi (szerkesztette Georg WAITZ). MGH SS 24, 
1879, 61: Sancta Elyzabet, filia Andree regis Ungarie et uxor lantgravii, canonizatur. 
21 Chronicon rhythmicum Austriacum (szerkesztette Wilhelm WATTENBACH). MGH SS 25, 1880, 
355: Andreas natos genuit tres: primus vocatur / Bela, alter Andre, Coloman; his soror generatur 

/ Elizabeth non sterilis, que Duringo datur… 
22 Chronik des Stiftes SS. Simon und Judas in Goslar (szerkesztette Ludwig WEILAND). MGH 
Deutsche Chroniken 2, 1877, 596: Bi dusses tiden wart erheven Elizabeth to Marborch, de was ein 
lantgrevinne von Doringen unde ein dochter des konninges to Ungeren, alse me scref 1236, des 
anderen dages na sunte Wolborge. 
23 M. RENER: Vita der heiligen Elisabeth…, i. m. 25 (I, 2): Regnabat tunc in Ungaria Andreas rex, 
diviciis clarus et potencia. Cuius uxor Ghertrudis nomine, nobilissimi ducis Carinthie filia, ut 
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Erzsébet négy éves korában Hermann türingiai tartománygróf soha nem látott 

pompájú követséget küldött Magyarországra, hogy megkérje a hercegnő kezét, 

akik Pozsonyban királyhoz illő fogadásban részesültek.24 Szót ejt Apolda Erzsébet 

és IV. Lajos tartománygróf házasságáról, valamint arról, hogy András király Lajos 

1227-ben bekövetkezett halála után hazahívta leányát, aki inkább Marburgban 

maradt.25 A többnyire Apolda életrajzára támaszkodó Johannes Rothe német 

nyelvű verses Erzsébet-életrajza egy egész fejezetet szentel II. Andrásnak, amely 

egészen hagiografikus ihletettségű: erényes és erélyes,26 a pogányok és hitetlenek 

ellen küzdő királynak,27 templomok építőjének mutatja be Andrást.28 Nyilvánvaló 

a szándéka, hogy Szent Erzsébet apját is hasonló életszentséggel felruházott 

férfiként mutassa be; Rothe nyilvánvaló tévedése azonban az, hogy Sziléziai Szent 

Hedviget is II. András lányának véli.29 Erzsébet és Lajos házasságának politikai 

körülményeiről és szándékairól semmit sem tudunk meg, ha csak az erdélyi 

dalnok és jövendőmondó, Klingsor jóslatát Szent Erzsébetről nem tekintjük 

annak.30 Láthatjuk tehát, hogy a témára vonatkozó elbeszélő források nem 

segítenek a II. András-kori Magyarország és a német területek, különösen 

Türingia viszonyának rekonstruálásában, legfeljebb a követek szintjén tudjuk 

többé-kevésbé azonosítani ennek a kapcsolatrendszernek a jellegét (lásd az 

Erzsébetért Türingiába küldött magyar küldöttség vezetőjét, Pania comes-t, akinek 

az azonosítása a mai napig is bizonytalan, hiszen szóba jöhet többek között Hahót 

nembeli Arnold fia Panyit és Miskolc nembeli Pál fia Panyit egyaránt, bár a 

kérdéses időszakban egyikük sem tölthetett be országos jelentőségű tisztséget).31 

                                                                                                                    
premonstratum fuerat a domino, peperit filiam, generis sui decus…Erat autem rex Andreas vir 
quietus et bonus, regina vero mulier virtutis et fortis. 
24 Uo.: Anno ergo a nativitate Elyzabeth quarto misit Hermannus lantgravius solempnes ac nobiles 
utriusque sexus legatos in Ungariam pro regis filia in Thuringiam adducenda…Qui a principibus 

et prelatis atque magnatis, quorum transiere terras et terminos, cum summa honorificencia 
suscepti sunt tam in processu itineris quam regressu. Venientes itaque ad castrum regis 
munitissimum, quod Presburc dicitur, iocunde et regaliter sunt suscepti. 
25 Uo. 32-33 (I, 8), 93 (VI, 8). 
26 J. B. MENCKEN: Scriptores rerum Germanicarum…, i. m. 2034-2036 (2. fejezet), itt: 2034: Ein 
tugentsam from man er was / Grosse guetere er teglich durch got gab. 
27 Uo. 2034-2035: Wieder die Vngleubigen harte er facht / Bey dem tage vnd auch bey der nacht / 
Vnd hielt viel ritter an seynem solde / Wer dae wieder die heyden fechten wolde… 
28 Uo. 2035: Er bawet kirchen und gottes hewser / Vnd sandte nach gueten werckleuten auss… 
29 Uo.: Er bescherte Ime zwey kyndt / Die alle beyde nue beheiligt syndt / Sant Hedewig und sand 
Elizabet / Dy soll man eren an aller stedt… 
30 Uo. 2036, 2042-2043. (5. fejezet) 
31 M. RENER: Vita der heiligen Elisabeth…, i. m. 93 (VI, 8): Accidit eo tempore, ut rex potens 
Ungarie, pater huius paupercule Elyzabeth, solempnem mitteret nuncium, comitem videlicet 
Paniam nomine, cum multo comitatu, ut revocaret ad terram suam Elyzabeth, filiam ipsius; 
KÖRMENDI T.: III. László és II. András…, i. m. 109. A Miskolc nembeli Pál fia Panyitról lásd 
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Ennél lényegesebben többet elmondanak a források a 13. század első 

évtizedeinek magyar-osztrák kapcsolatairól. Elsőként a II. András 

uralkodásának kezdetén kirobbant konfliktusról érdemes említést tennünk, 

amelynek során Imre király özvegye, Aragóniai Konstancia királyné a 

gyermek III. László királlyal VI. Lipót osztrák herceghez menekül (1205).32 

Erről beszámol többek között a Klosterneuburgi Évkönyvek második és 

harmadik folytatása, annak az évkönyv-családnak az egyik darabja, amely a 

12. század elejétől a 13. század végéig a magyar politikatörténet egyik 

legbecsesebb külföldi forrása.33 Ennek az információnak a kútfője VI. Lipót 

herceg levele Sváb Fülöp német királyhoz, amelyben az osztrák herceg 

panaszkodik II. András zaklatásai miatt, mely Konstancia és a gyermek III. 

László kiadására irányul.34 Az özvegy királyné Ausztriába menekülését 

fenntartja az Admonti Évkönyv 1140 és 1257 közötti folytatása, valamint a 

Chronicon Austriacum, vagy más néven a Historia Australis néven ismert 14. 

századi krónika is; a Leobeni Névtelen krónikája gyakorlatilag a Chronicon 

Austriacum beszámolóját veszi át változatlan formában.35 Az Admonti 

Évkönyv szövegét az eseménnyel kapcsolatban ugyancsak változtatás nélkül 

veszi át a Fundationes monasteriorum Bavariae nevű, valószínűleg a 15. 

                                                                                                                    
ZSOLDOS Attila: Magyarország világi archontológiája 1000-1301. História – MTA Történettudományi 
Intézete, Bp., 2011. 50, 343; KARÁCSONYI János: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig. 
MTA – Nap Kiadó, Bp., 19952. 823-824; SZENTPÉTERY Imre: Az Árpád-házi királyok okleveleinek 
kritikai jegyzéke. 1. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp., 1923. 1963. sz. (1270. szeptember 8.); Hahót 
nembeli Arnold fia Panyitról lásd KARÁCSONYI J.: Magyar nemzetségek…, i. m. 571-573. 
32 Karl LECHNER: Die Babenberger. Markgrafen und Herzöge von Österreich 976-1246. Böhlau 
Verlag, Wien – Köln – Weimar, 19945. 196. 
33 Continuatuo Claustroneoburgensis II, a. 1142-1224. Szerk. Wilhelm WATTENBACH. MGH SS 9, 

1851, 621: (1205.) Andreas reginam uxorem fratris, et filium eius heredem regni persequens, 
terminos Austrie usque Wiennam intrare coegit; ibique puer moritur, et regina marito natoque 
orbata, auxilio ducis ad terram suam Arrogoniam proficiscitur. 
34 KÖRMENDI T.: III. László és II. András…, i. m. 57-58, 182. 
35 Continuatio Admuntensis, a. 1140-1250 (szerkesztette Wilhelm WATTENBACH). MGH SS 9, 
1851, 590-591: (1205.) Regina Ungarorum Heimrici regis vidua…adhuc in parte eius stabant, per 
vim occupatis portis et custodiis terminorum Ungarici regni, versus Wien ducens secum filium 
suum cum thesauris et diviciis magnis et comitatu copioso egressa est, et a Liupoldo duce, de quo 
propter affinitatem plurimum presumebat, magnifice suscepta; Anonymi chronicon Austriacum. 

In: Rerum Austriacarum scriptores. 2. kötet (szerkesztette Adrian RAUCH). Bécs, Joseph Stahel, 
1793. 230: (1205.) Einricus rex Vngarie mirum qua die fratrem dolo ceperat revoluto tempore, et 
ipse captus interitu quem consortem habere noluit, heredem reliquit. Andreas reginam uxorem 
fratris et filius eius heredem regni, persequentes terminos Austrie, usque Wiennam intrare coegit, 
ibique puer moritur, et regina marito natoque orbata auxilio ducis ad terram suam Arragoniam 
proficiscitur; Anonymi Leobiensis Chronicon. In: Scriptores rerum Austriacarum. 1. kötet 
(szerkesztette Hieronymus PEZ). Lipcse, Johann Friedrich Gleditsch, 1721. 801. 
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század elején keletkezett kompiláció;36 ezt a párhuzamot leginkább az 

támasztja alá, hogy mindkét szövegben szó van II. András részéről a háborús 

fenyegetésnek VI. Lipót ellen.  

Az 1225. évnél a Garsteni Évkönyv említést tesz II. András és I. Lajos bajor 

herceg (1183-1231) összeesküvéséről VI. Lipót ellen.37 Az eset közvetlen 

előzménye az lehetett, hogy András király fia, Béla ifjabb király, a későbbi IV. 

Béla, 1223-ban visszafogadta bizánci származású feleségét, Laszkarisz Máriát, 

atyja kifejezett szándéka ellenére, ezért András király elől Ausztriába menekült. 

Béla herceggel tartott a magyar főurak egy csoportja is, így az eszkalálódó apa-fia 

konfliktus majd csak III. Honorius pápa közvetítésével rendeződött 1224-ben.38 

Noha az Annales Garstenses az egyetlen forrás erről az összeesküvésről, 

Körmendi Tamással ellentétben nincs okunk kételkedni az eset valószínűségében, 

ugyanis az 1225-ben megkötött grazi békekötés (június 6.) ténye, valamint a bajor 

herceg említése hihetővé teszi, hogy valamiféle együttműködés lehetett András és 

Lajos között Lipót, és még talán IV. Henrik isztriai őrgróf (1204-1228), II. András 

korábbi sógora (Gertrúd királyné fivére) ellen is.39 

Ugyancsak nagyszámú, de rendkívül változatos forrásértékű beszámolót 

találhatunk II. András és II. (Harcias) Frigyes osztrák herceg 1233. évi 

konfliktusáról. Az egyik legönállóbb fogalmazvány a felső-ausztriai Lambach 

bencés kolostorának évkönyveiben olvasható, miszerint az I. Vencel cseh királlyal 

szövetségben lévő II. András megtámadta Harcias Frigyes országát, de a támadás 

alapvetően nem járt sikerrel, így hamarosan békekötésre került a sor.40 A 

                                                
36 Compilatio chronologica rerum Boicarum ab anno Christi 1000 ad annum 1388. Rerum 
Boicarum scriptores nusquam antehac editi. 2. kötet (szerkesztette Andreas Felix OEFELE). Veith, 
Augsburg, 1763. 335 (1205). 
37 Continuatio Garstensis a. 1181-1257 (szerkesztette Wilhelm WATTENBACH). MGH SS 9, 1851, 596: 

(1225) Andreas rex Ungarie et Ludwicus dux Bawarie cum multis aliis coniurant adversus 
Leupoldum ducem Austrie. 
38 KÖRMENDI T., III. László és II. András…, i. m. 66; PAULER Gyula: A magyar nemzet története az 
Árpádházi királyok alatt II. Athenaeum, Budapest, 1899. 88; Herta HAGENEDER: Die Beziehungen 
der Babenberger zur Kurie in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung 75, 1967, 27; K. LECHNER: Babenberger…, i. m. 214. 
39 A grazi béke szövegét lásd Hans WAGNER (szerk).: Urkundenbuch des Burgenlandes und der 
angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. Bd. 1: Die Urkunden 
von 808 bis 1270. Böhlau, Graz, 1955, 101-102, 142. számú dokumentum (Publikationen des 

Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 7/1]); magyar fordítását lásd KÖBLÖS József – 

SÜTTŐ Szilárd – SZENDE Katalin: Magyar békeszerződések 1000-1526. Jókai Mór Városi Könyvtár, 
Pápa, 2000. 59-62 (27. sz.); Heide DIENST: Zum Grazer Vertrag von 1225 zwischen Herzog 
Leopold VI. von Österreich und Steier und König Andreas II. von Ungarn. Mitteilungen des Instituts 
für Österreichische Geschichtsforschung 90, 1982, 1-48; K. LECHNER: Babenberger…, i. m. 214-215.  
40 Continuatio Lambacensis a. 1197-1348 (szerkesztette Wilhelm WATTENBACH). MGH SS 9, 
1851, 558: (1233) Fridericus dux Austrie, agregato maximo exercitu ad 40 milia hominum, terram 
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középkori osztrák évkönyvirodalom másik jelentős központja, az alsó-ausztriai 

cisztercita Heiligenkreuz évkönyvének első folytatása is beszámol erről az 

eseményről, méghozzá igen részletesen.41 E szerint a magyar támadás először 

Stájerországot érte, majd mindenszentek ünnepe környékén (circa festum omnium 

sanctorum) II. András magát a Babenberg-törzsterületet támadta meg. A 

szövegből világosan látszik, hogy a kezdeti sikerek ellenére, amelynek során a 

magyar haderő egészen az alsó-ausztriai Höflenig (Hovelin) tört előre, II. András 

serege érzékeny veszteségeket szenvedett, Harcias Frigyes ellentámadása során az 

osztrákok ráadásul elpusztították Dévényt (Tewen) is, így András számára pedig 

nem maradt más hátra, mint a békekötés. Az 1233. év eseményeiről szóló 

tudósítást a klosterneburgi évkönyvekből átvette a Chronicon Austriacum és a 

Leobeni Névtelen is.42 A Chronicon Austriacum a másik két elbeszélő forráshoz 

képest jól értesültebb, szerzőjének ugyanis tudomása van II. Frigyes herceg 

Csehország elleni támadásáról is, az azonban nem derül ki a leírásból, hogy az ezt 

követő magyar támadás – amelynek bemutatásához a klosterneuburgi évkönyv 

szolgál forrásul – I. Vencel cseh király (1230-1253) katonai akciójának egyfajta 

tehermentesítését jelentette, vagy egy attól független akció volt. Mindenesetre 

különös egybeesésről van szó: II. Frigyes, mind az osztrák, mind pedig a cseh 

források szerint támadást intézett I. Vencel király országa ellen, a hadjárat 

eredményeképp pedig rövidesen sikerült elfoglalnia a morvaországi Bítov 

(Vöttau) városát a stratégiai jelentőségű Thaya (Dyje) folyó mellett.43 A 

                                                                                                                    
Boemie intrare proposuit, et castrum quod dicitur Vetowe obtinuit, et omnia in confinio eodem 
rapinis et incendiis delevit; moxque infirmitate preventus, propositum iterum exequi non valuit. 
Deinde sanitati redditus, rex Ungarie fines suos invadere proposuit. Cui ipsi manu valida 
resistens, quosdam nobiliores de suis captivavit; sicque pace inter eos composita, uterque ad 
terram suam revertitur. Az 1233. évi hadjáratról lásd még II. András egy 1234. évi keletkezésű 

oklevelét: SZENTPÉTERY I.: Árpád-házi királyok oklevelei…, i. m. 528 sz. (MOL DL 194). 
41 Continuatio Sancrucensis I. a. 1225-1233 (szerkesztette Wilhelm WATTENBACH). MGH SS 9, 
1851, 628: (1233) Rex Ungarie circa festum omnium sanctorum Austriam exercitu magno intrans, 
partem terre incendio et rapinis devastavit; et usque ad Hovelin pervenit; et interfectis multis de 
suo exercitu, et nobilibus quibusdam captivatis, et civitate Tewen exusta et depopulata, ulterius 
procedere non valens, pro concordia laboravit. Qua habita revertitur ad sua. Et non post multum 
tempus idem rex pacifice exeundo processit usque ad Novam civitatem, et ibi a duce honorifice 
susceptus, firmam concordiam inierunt; ubi facta concordia idem rex ducem amicabiliter ad 
Ungariam invitavit. 
42 Continuatuo Claustroneoburgensis III a. 1142-1233. Szerk. Wilhelm WATTENBACH. MGH SS 9, 1851, 
637; Anonymi chronicon Austriacum…, i. m. 237-238; Anonymi Leobiensis Chronicon…, i. m. 811. 
43 A cseh krónikások közül beszámol a hadjáratról – a teljesség igénye nélkül – Přibík Pulkava A 
csehek krónikája című gesztája (Kronika Pulkavova. In: Fontes rerum Bohemicarum 5, 1893, 135: 
„Anno Domini millesimo CCXXXIo…dux Austrie Fridericus iniurias volens ulcisci…confederatus 
contra ipsum regem ambo suos congregaverunt exercitus…Et procedentes ad castrum regis 
nomine Bietow alias Vetaw prope Boemiam, tamen infra Moravie limites constitutum, illud 
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Chronicon Austriacum mindössze egy évet tévedett a forrásához képest, amikor 

1234-re tette ennek a hadjáratnak az időpontját.44  

Az 1235-ben kiújult magyar-osztrák konfliktusok első számú forrását 

ugyancsak Heiligenkreuzban kell keresnünk: a 2. folytatás szerint, amely 1266 

körül került szerkesztésre, II. András ezúttal a fiaival, Kálmán herceggel és Béla 

ifjabb királlyal vonult Ausztria ellen, Bécset pusztítják, miközben a velük 

szövetséges cseh király a Babenberg-tartományok északi területeit dúlja, így 

Harcias Frigyes békekötésre kényszerült.45 Ennél rövidebben számol be az 1235. 

évi háborúról a Garsteni Évkönyvek ismeretlen bencés szerzetese, aki ellentétben 

a heiligenkreuzi évkönyvíróval, magyar kudarcról tudósít.46 Az 1. folytatáshoz 

hasonlóan a heiligenkreuzi évkönyv adatait vették át a Leobeni Névtelen és a 

Chronicon Austriacum is.47 Ettől független az erfurti Domonkos-rendi szerzetesek 

évkönyve 1220-1254 között, amely szerint a konfliktus II. (Harcias) Frigyes és I. 

Vencel cseh király között indult ki, majd ez utóbbi a magyar uralkodót és 

„bizonyos négy királyt” hívott segítségül (regem Ungarie cum ceteris quatuor 

regibus in auxilium advocans).48 A 13. század első felében, talán 1236 körül 

keletkezett Kölni Királykrónika, a Chronica regia Coloniensis sajátos hírértékkel 

bír, amely szerint II. András és a trónörökösök 1235. évi támadását Harcias 

Frigyes nem tudta kivédeni, ezért csak súlyos, ezer márka értékű váltságdíj 

                                                                                                                    
vallabant, quod propter terrorem machinarum eis est traditum.”; a krónikában szereplő évszám 
hibás), valamint a Prágai Ferenc, Hainburgi Henrik és a königsaali (Zbraslav) ciszterci kolostor 
évkönyveinek a 14. századi kivonata (Výpisy z rozličných kronik. In: Fontes rerum Bohemicarum, 
4, 1884, 342: „A. Dom. MCCXXXIIIo Fridericus, dux Austrie, castrum Wetow in Boemia 
occupavit et rex Boemie fugit.”).  
44 Anonymi chronicon Austriacum…, i. m. 238: (1234) Dux Fridericus Bohemiam exercitu maximo 
congregato intrare volens, processit usque ad castrum Vetav, quod licet omnibus inexpugnabile 
videretur expugnavit, et alia quedam castra post predicti expugnacionem sibi fuerunt tradita. 

Audiens itaque rex Bohemie, quod tantam multitudinem exercitus haberet, et castrum predictum 
expugnasset, secessit per silvam, licet proposuisset in campo occurrere duci prefato. 
45 Continuatio Sancrucensis II. a. 1234-1266. Szerk. Wilhelm WATTENBACH. MGH SS 9, 1851, 
638: (1235) Andreas rex Ungarie cum duobus filius suis Bela et Cholomanno congregato exercitu 
magno, ut dicebatur ducentis milibus, intravit fines Austrie…Postea rex vastavit rapina et incendio 
circumquaque usque ad civitatem Wienne, nemine sibi resistente…Interea rex Boemie ex altera 
parte Danubii vastavit Austriam rapina et incendio usque Stadelowe… 
46 Continuatio Garstensis a. 1182-1257. Szerk. Wilhelm WATTENBACH. MGH SS 9, 1851, 595: (1235) 
Rex Ungarorum Austriam cum exercitu petit, sed nichil proficiens concordia cum duce facta rediit 

ad sua. 
47 Anonymi chronicon Austriacum…, i. m. 239; Anonymi Leobiensis Chronicon…, i. m. 812. 
48 Annales Erphordenses a. 1220-1254 (szerkesztette Georg Heinrich PERTZ). MGH SS 16, 1859, 
30: (1235) Sed dum flexi non valuisset, rex idem Boemorum regem Ungarie cum ceteris quatuor 
regibus in auxilium advocans, terram ducis ingressus est, cum eodem committens in mense Iulio; 
in quo conflictu strages maxima pugnatorum atque in Danubio submersorum facta est, rege 
triumphum obtinente. 
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ellenében tudta megvenni a békét. Ugyanakkor azt sem hallgatja el a kölni 

történetíró, hogy a megelőző évben az osztrák herceg épp II. András országa ellen 

indított támadást és pusztította a nyugat-magyarországi lakosokat „nemre és korra 

való tekintet nélkül” (nulli parcens sexui, nulli etati).49 A 13. századi magyar-

türingiai kapcsolatokkal szemben a kor magyar-osztrák politikai összeköttetései és 

konfliktusai meglehetősen jól rekonstruálhatóak már csak a meglévő kortársi 

elbeszélő források alapján is.  

Hasonló a helyzet a Magyarország és a császári hatalom kapcsolatait bemutató 

forrásokkal is. 1209-ben II. András követei jelen voltak a csehországi Pilsenben, 

ahol IV. (Welf) Ottó német király békét kötött Magyarország mellett Csehország 

és Lengyelország követeivel. Erről a békekötésről Lübecki Arnold Chronica 

Slavorum című 13. század elején keletkezett művében olvashatunk.50 Ez a 

békekötés zárta le a Sváb Fülöp halálával már egy éve csillapodó birodalmi 

belviszályt. Az esemény előzményéhez hozzátartozik, hogy Imre király még 1203-

ban IV. Ottót támogatta, de II. András ebbe a küzdelembe nem avatkozott bele. 

1213-ban viszont II. András már a császárrá koronázott IV. Ottó ellenében 

támogatta II. Frigyes szász herceget és I. Přemysl Ottokár cseh királyt. Erről a 

Braunschweigi Rímes Krónika nevű, 13. század végi német nyelvű verses krónika 

tudósít.51 

A hazai események tekintetében megemlítendő III. László halála, amely 

szorosan kapcsolódik Konstancia királyné és a gyermekkorú király Ausztriába 

meneküléséhez, ennek forrása a már említett Klosterneuburgi Évkönyv 3. 

folytatása, az Admonti Évkönyv, illetve ezek leszármazói, a Chronicon 

                                                
49 Chronica regia Coloniensis. Szerk. Karl PERTZ. MGH SS 17, 1861, 844: (1235) Hiisdem 
temporibus rex Ungarie Austriam ingreditur, et vastata terra multa milia marcarum a duce pro 

pace recepit. Nam idem dux ante hoc tempus fines vastaverat Ungariorum, nulli parcens sexui, 
nulli etati. 
50 Arnoldi Lubecensis Chronica. Szerk. Johann Martin LAPPENBERG. MGH SS 21, 1869, 246: (VII. 16) 
Sequenti anno indicta est curia in Aldenburch, que alio nomine Plisne nuncupatur, ubi etiam 
ingens patrimonium imperator possidet comitis Rabbodonis cum castro Lisnic et Coldiz, quod 
imperator Frithericus quingentis marcis a comite memorato comparavit. Illuc convenerunt 
Misnenses et Cisnenses, Poloni quoque et Boemi et Ungari. Ibique multis negotiis determinatis et 
pace iurata, que in omnibus curiis precedentibus firmata est, domnus rex faciem suam convertit 
Bruneswich, ubi festum pentecosten sollempniter celebravit. 
51 Braunschweigische Reimchronik. Szerk. Ludwig WEILAND. MGH Deutsche Chroniken 2, 1877, 
531 (v. 5734-5748) …innen dhes hatte her ouch heymliche / dhen palanzgreven Heynriche / von 
dhem Eine boten gesant, / dha her in wiste, an Saxenlant. / her quam im mit vil hereskrapht / und 
mit in koninc Otten ritterscapht. / ouch hatte her boten gesant / koninc Odackere von Behemerlant, 
/ dher nu helphere Worten was / koninc Otten, als ich las. / waz vremdher zunghen mit im quemen, 
/ Ungheren, Valewen unte Behemen, / daz was gar ane maze. / her vorherete bilanc de straze, / 
dha her hin zoch, al daz Osterlant.  
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Austriacum és a Fundationes monasteriorum Bavariae.52 Béla herceg ifjabb 

királlyá koronázásáról, az apja elleni összeesküvésről, illetve a Gertrúd királyné 

elleni gyilkos merényletben részt vevők állítólagos – máshol meg nem erősített – 

leszámolásról az ugyancsak klosterneuburgi eredetű, mégpedig az ottani Ágoston-

rendi rendházban 1270 körül keletkezett latin nyelvű Osztrák Ritmusos Krónika 

(Chronicon rhythmicum Austriacum) számol be.53 A kutatás általános nézete 

szerint magyar (vagy legalábbis magyarországi) származású kanonok lehetett a 

szerzője, tekintettel arra, hogy forrásaihoz, a Klosterneuburgi és Heiligenkreuzi 

Évkönyvekhez képest a magyarországi eseményekről jobban tájékozott.54 A 

kunokra vonatkozik egy 1227. évi feljegyzés, amely kunországi térítéssel 

kapcsolatos, ahol 10, vagy akár 15 ezer kunt is megkeresztelt Róbert esztergomi 

érsek; ugyanennek az évnek az eseménye András király Ausztria elleni támadása 

is.55 Ennek forrása egy, a 13-14. század fordulóján keletkezett krónika, amelyet 

hagyományosan a bécsi magisztrátusi tag, Paltram Vatzo-nak (†1304.) 

tulajdonítanak, noha a szerzőség kérdése ma is vitatott.56 A Leobeni Névtelen és a 

Chronicon Austriacum számára is Vatzo volt a kútfő a kérdéses eseményt illetően.57 

                                                
52 Continuatuo Claustroneoburgensis III…, i. m. 634: (1205) Andreas reginam uxorem fratris et 
filium eius heredem regni persequens, terminos Austrie usque Wiennam intrare coegit, ibique puer 
moritur…; Continuatio Admuntensis, a. 1140-1250 (szerkesztette Georg WAITZ). MGH SS 9, 
1851, 591: (1205) Paucis igitur transactis diebus, Ladezlaus infans moritur, corpusque illius a 

Iurino episcopo Albam translatum, et in sepulchro regum regio more tumulatum est; Anonymi 
chronicon Austriacum…, i. m. 230: Andreas reginam uxorem fratris et filium eius heredem regni 
persequens, terminos Austrie usque Wiennam intrare coegit, ibique puer moritur…; Compilatio 
chronologica rerum Boicarum…, i. m. 335: (1205) Paucis igitur transactis diebus Ladislaus 
infans moritur, corpus a Rabensi episcopo Wissenburg translatum et in sepulchrum regum regio 
more tumulatum est. 
53 Chronicon rhythmicum Austriacum…, i. m. 355: Post succrescit ulcio, fallanx dissipatur. / Ve 
plorant innocui, Bela coronatur. / Postquam pater simulat nec mortem zelatur / Matris eius, 

concite dolos machinatur, / Contra patrem cogitat et exasperatur, / Tandem ad concordiam patris 
revocatur. / Quo defuncto, curia Albe celebratur, / Regale convivium cunctis preparatur, / Sed 
conviva plurimus capite truncatur. 
54 A Chronicon rhythmicum Austriacumról lásd Gerlinde MÖSER-MERSKY: Das österreichische 
„Chronicon rhythmicum”. Ein Beitrag zur Historiographie des 13. Jahrhunderts. Mitteilungen des 
österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 73, 1965, 17-38. 
55 Paltrami seu Vatzonis Chronicon Austriacum (szerkesztette Hieronymus PEZ). Scriptores rerum 
Austriacarum…, i. m. 711: (1227) Andreas rex Ungariae Austriam cum exercitu veniens, ab ipsis 
statim fugatus recessit, interfectis nonnullis, de exercitu suo. Gens quae dicitur Valbin, fidem 

Christi suscepit: ex quibus baptizati sunt fere decem millia.  
56 Alphons LHOTSKY: Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs. Böhlau, Graz – 
Köln, 1963, 192-193; egy Nikolaus Vischel nevű heiligenkreuzi ciszterci szerzetes folytatta a 
krónikáját 1310-ig, róla lásd: Fritz Peter KNAPP: Vischel, Nikolaus. Die deutsche Literatur des 
Mittelalters. Verfasserlexikon. 10, 1999, 393-398.  
57 Anonymi chronicon Austriacum…, i. m. 235: (1227) Gens que dicitur Valwein, fidem Christi 
suscepit, ex quibus waptizati (sic!) sunt fere X milia; Anonymi Leobiensis Chronicon…, i. m. 808: 
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A Vatzo-nak tulajdonított krónika értesülései a Kunországban közreműködő, 

többnyire német származású Domonkos-rendi szerzetesektől származhattak.58 A 

Duna 1235. évi magyarországi és ausztriai árvízéről a heiligenkreuzi évkönyv 

számol be, majd ennek nyomán a Leobeni Névtelen, a Chronicon Austriacum és 

az Annales Zwettlenses. Ez a beszámoló szorosan kapcsolódik II. András utolsó, 

Ausztria ellen indított hadjáratához. Az évkönyv szerint három napos esőzés 

előzte meg az áradást, amely a cseh király Ausztria elleni támadásának is véget 

vetett: elmondása szerint az eső olyan nagy volt, „hogy már sok éve nem láttak és 

hallottak” hasonlóról (quod ante per multos annos non est visum vel auditum).59 

A fentiek tükrében a következő állapítható meg: II. András uralkodásának 

éveihez a 13. század első felében keletkezett elbeszélő források csak korlátozott 

mértékben szolgáltatnak információkat. A leginkább tájékozott, német 

nyelvterületen keletkezett történeti munkák csak kevéssé tudják kiegészíteni a 

szegényes hazai történeti elbeszélő források hiányosságait. Ezek a krónikák, 

évkönyvek, vagy életrajzi alkotások András királyról elsősorban, mint Szent 

Erzsébet apjáról emlékeznek meg, akinek az alakja – a hagiográfia hagyományainak 

megfelelően – idealizáltan, vagy még inkább ideáltipikusan jelenik meg. Ennél jóval 

nagyobb sikerrel kecsegtet II. András nyugati irányú, elsősorban az osztrák területek 

felé irányuló politikájának a rekonstrukciója. További kutatást igényelne az 1230-as 

évek bonyolult és változékony magyar-osztrák-cseh kapcsolatainak a vizsgálata, 

amelynek kiváló forrásbázisát jelentik a fent ismertetett narratív dokumentumok, 

részleteiben azonban – a vizsgálatunk és a szakirodalmi ismereteink jelen állása 

alapján – ebbe nem mehettünk bele. Ennek a kapcsolattörténeti vizsgálatnak ki kell 

terjednie a három ország okleveles anyagára is; meggyőződésünk, hogy egy ilyen 

vizsgálat a II. András-kori Magyarország külkapcsolatáról szerzett eddigi 

ismereteket új megvilágításba helyezheti. Ebben az áttekintő jellegű vizsgálatban 

azonban erre nem tehettünk kísérletet. 

                                                                                                                    
(1227) Gens, quae dicitur Valwin, fidem Christi suscepit, ex quibus baptizati sunt fere decem 
millia. 
58 KÖRMENDI T.: III. László és II. András…, i. m. 69. 
59 Anonymi chronicon Austriacum…, i. m. 240: (1236) Interea rex Bohemiae ex altera parte 
Danubii vastavit Austriam rapina et incendio, usque ad Stadelaw. Vbi dum moraretur tanta 
inundacio pluvie erupit fere per tres dies et noctes per Austriam et Vngariam quod ante per multos 
annos non est visum vel auditum. Item Danubius ex habundancia aquarum terminos excendens 

agros, villas, segetes, vastans homines quoque qui in silvas confugerant, cum iuuenatis suis, et 
aliis rebus extinxit; Anonymi Leobiensis Chronicon…, i. m. 812: (1235) Interea rex Bohemiae ex 
altera parte Danubii vastavit Austriam rapina et incendio usque Stadlawe. Ubi dum moraretur, 
tanta inundatio pluviae erupit fere per tres dies et noctes per Austriam et Hungariam, quod ante 
per multos annos non est visum vel auditum. Item Danubius ex abundantia aquarum terminos 
excedens agros, villas, segetes vastans, homines quoque, qui in insulas confugerant, cum iumentis 
suis et aliis rebus extinxit. 
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Gábor Bradács  

 

Hungarian-German Relations under Andrew II Based on Contemporary 

German Narrative Texts 

 

Based on the accounts of contemporary narrative sources this paper focuses on 

the relationship between King Andrew II of Hungary (1205-1235) and the 

Western neighbours of his kingdom, especially Austria and Bohemia. The king 

appears in these documents mostly in connection with his daughter, Saint 

Elizabeth of Hungary (1207-1231), Landgravine of Thuringia, as a pious and 

valiant king, the defender of Christian faith, and a loving father. On the other 

hand, the international relations of King Andrew with the Landgraviate of 

Thuringia or other German territories remain untold in these narrative texts. The 

Austrian annals of the 13th Century, however, contain much more information 

on Austro-Hungarian relations of the early 13th Century, especially about the 

struggles between the Hungarian king and the dukes of Austria, or the newly 

emerged Kingdom of Bohemia. On the basis of these annals the policy of King 

Andrew II regarding his neighbouring countries can be reconstructed quite well, 

and this reconstruction throws new light upon the relations of Hungary with 13th 

Century Bohemia as well. 




