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Hazánkban 2008 a reneszánsz éve volt. November-
ben ennek jegyében rendeztek történészkonferenciát 
„Mátyás király és Szabolcs-Szatmár-beregi támogatói” 
címmel. A rangos eseménynek – amelyet Nyírbátor 
Város Önkormányzata, a Magyar Tudományos Aka-
démia Történettudományi Intézete és a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága rendezett 
– stílszerűen a nyírbátori reneszánsz várkastély adott 
otthont. A Szemle e számában közöljük több előadás 
szerkesztett változatát, ami alkalmat ad arra is, hogy 
a korról beszélgessünk a konferencia egyik levezető 
elnökével, Zsoldos Attilával, a Történettudományi 
Intézet osztályvezetőjével. A történész a középkor el-
ismert szakértője, mind kandidátusi mind akadémiai 
doktori disszertációja középkor-kutatásainak egy-egy 
szeletét mutatja be.

– Miért fontosak az ilyen konferenciák? Hogyan értékeli ön a nyírbátori rendezvényt?
– Mátyás király trónra lépésének 550. évfordulója adta az alkalmat a reneszánsz 

év eseménysorozatához, amelynek keretében számos rendezvény volt itthon és 
határainkon túl is – utóbbiak közül kiemelkedtek az uralkodó szülővárosában, 
Kolozsvárott tartott megemlékezések. Egy-egy ilyen emlékév hatása a történész 
szakmában meglehetősen ellentmondásos. Egy kívülálló ugyanis úgy vélheti, 
ez nagyszerű alkalom és hatása kizárólag kedvező. Ez valójában nem így van. 
Mindenképpen örvendetes, hogy a nagyközönség kíváncsi a kutatásokban elért 
eredményekre, és nekünk is fontos, hogy időközönként tájékoztatást adjunk azok-
ról. Egy-egy ilyen nagyszabású rendezvénysorozat azonban akár egy-két évvel is 
visszavetheti a kutatást. Ugyanis azok a kollégák, akik az éppen aktuális témával 
foglalkoznak, egész évben mást sem tesznek, mint járják az országot, és előadáso-
kat tartanak. Ebből fakadóan éppen a kutatómunkára nem jut idejük. A probléma 
abban áll, hogy minél többször számolunk be az eredményekről, annál kevesebb 
eredmény lesz. A reneszánsz év eseményeit áttekintve is az a véleményem, hogy 
nem mindig sikerült jelentős új eredményeket bemutatni. Ennek egyik oka lehet 

interjú
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az is, hogy nem régen, 1990-ben volt egy másik jelentős Mátyás-évforduló, az 
uralkodó halálának 500. évfordulója. A két időpont között nem telt el olyan hosszú 
idő, hogy több kiemelkedő kutatási eredmény szülessék. A nyírbátori konferencia 
azonban mégis színvonalas rendezvény volt, ahol eredeti kutatásokon alapuló, 
garantáltan új ismeretekről számoltak be kollégáim. Ezért is örülök annak, hogy 
a Szemle közli a tanulmányokat, olvasói első kézből tájékozódhatnak, így nekem 
nem szükséges kiemelnem egyiket sem.

– Csaknem két évtized miért számít rövid időnek?
– Azért mert a középkor kutatása rendkívül időigényes munka. A közvélekedéssel 

ellentétben ugyanis a középkor kutatója elsősorban nem az eleve a történetírás 
szándékával készült dokumentumokat vizsgál, tehát középkori krónikákat, legen-
dákat és más, valamilyen történeti eseményt elbeszélő írásokat. Sokkal nagyobb 
számban állnak rendelkezésre az úgynevezett spontán történeti források, például 
iratok, oklevelek, amelyek az élet azon kis szeleteit mutatják be, amelyeket az adott 
korban fontosnak tartottak. Ha az ember kellő számban gyűjt be ilyeneket, akkor 
ezeknek a véletlenszerű és első látásra esetleg össze sem tartozó kis epizódoknak 
az  összefűzésével sokkal alaposabb ismereteket szerezhet a korról, mint egy kró-
nikás munkából. Márpedig az okleveleket felkutatni, elolvasni, feldolgozni, az új 
ismereteket beilleszteni addigi tudásunk szövetébe – mindez roppant időigényes 
munka.

– Ön miért választotta éppen ezt a nagy-nagy türelmet, aprólékos munkát igénylő 
korszak, tehát a középkor kutatását?

– Nem tudok erre határozott választ adni. Már kisiskolásként érdeklődtem a múlt 
iránt, amikor pedig az általános iskola felső tagozatában elkezdődött a rendszeres 
történelemoktatás, azonnal világossá vált számomra, hogy ez az, ami engem valójá-
ban érdekel. Persze, nem azonnal a középkor, hanem mindig az az időszak, amiről 
éppen akkor tanultam, olvastam, vagy filmet láttam. Az egyetemre azonban már 
úgy mentem, hogy a középkor érdekel, annak is a korai időszaka, az Árpád-kor. 
Ez máig kitartott és voltaképpen szerencsés választásnak bizonyult. Annak ellené-
re, hogy a történészek megfigyelése szerint – nem is alaptalanul – a középkornak 
az Árpád-kor a leginkább feltárt időszaka. Ez érthető, hiszen ez az eleje, nyilván 
az elején kell kezdeni a dolgot. Ráadásul korábban romantikus elképzelések is 
társultak a korhoz: a nemzeti dinasztia időszaka, a magyar dicsőség korszaka, és 
így tovább. Ennek köszönhető, hogy minden tekintetben megkutatottnak számít. 
Nem csak sokat írtak az Árpád-kor történetéről, hanem az ide vonatkozó források 
túlnyomó többsége is feltárt, akár nyomtatásban is olvashatók az oklevelek, kró-
nikák és más források.

– Miért érdemes mégis tovább kutatni, mi oldja fel ezt az ellentmondást?
– Munkám során azt tapasztalom, van még mit tenni az Ápád-kor kutatásában. 

Az nyilvánvaló, hogy a régebbi mesterek jóval kevesebb forrást ismertek, mint mi. 
Az újabbak feltárása hosszú évtizedek óta tart, és még ma sem állíthatjuk, hogy 
minden forrást ismerünk. Egyfelől a kutatható anyag bővülésével tudásunk is 
bővül, aminek következménye, hogy bizonyos témákat újra elő lehet venni. Egy 
szemléletes példát mondanék. Tegyük fel, hogy valaki – mondjuk – 1910 táján írt 
egy akkor kitűnő munkát, ami most is használható. Ez időről-időre elővehető és 
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megvizsgálható, hogy az utóbbi időben előkerült forrásanyagok ismeretében kell-e 
módosítani, pontosítani, vagy nem. Időközben a szakma is változik, ma már más 
kérdésekre is keresünk választ a forrásanyagokban, mint száz éve. Bővültek a 
szempontok is, mert például a társadalom-történeti vizsgálatok csak a huszadik 
század elejétől kezdve váltak hangsúlyossá. A 19. században is volt már tudo-
mányos idényű magyar történetírás – kitűnő munkák születtek, amelyek közül 
többet ma is használunk –, ám akkor inkább a politikatörténeti szempontok voltak 
előtérben. Ha a középkor Árpád-kor utáni részét nézzük, ott éppenséggel azzal kell 
megküzdeni, hogy összehasonlíthatatlanul nagyobb forrásanyag áll rendelkezésre, 
amelynek nagy része még feltáratlan. Éppen a nyírbátori konferenciához kapcso-
lódó időszak történelméről, a 15. századról bátran elmondhatjuk, hogy az ekkor 
keletkezett oklevelekhez nyúló kutató nagy valószínűséggel rengeteg olyan értékes 
forrást talál még, ami a múlt kisebb-nagyobb szeletének bemutatására alkalmas, 
és más korábban nem hasznosított. Vagy ha a kezében is volt, valamilyen más 
szempontból nézte. A magyar középkor kutatásának vannak még lényeges feladatai, 
aligha kellene munkahiányra panaszkodnunk.

– Gyakran halljuk azt a jelzőt: „sötét középkor”. Milyen értelemben sötét?
– Ez leginkább a felvilágosodás korából származó bélyeg, mely szerint a középkor 

változatlan, stagnáló időszak volt. Már a középkor elnevezés is ebből ered, hogy az 
antik magas kultúra (első sorban a római birodalom) és a reneszánsz közötti kö-
zépső időszak – ami mintegy kiesett az emberiség történetéből –, eléggé értéktelen, 
hiszen a kultúra nem virágzott úgy, mint korábban. Annyiban ez kétségtelenül 
igaz, hogy az antikvitás kifinomult kultúrájához képest a középkorban, különösen 
annak kezdeti szakaszában van egy erőteljes visszaesés. Olyan civilizációs jelensé-
gekben is tetten érhető ez, például, hogy eltűntek a padlófűtéses házak, amelyekben 
a rómaiak éltek. Megrekedt a technikai fejlődés is, az írásbeliségben is erőteljes 
visszaesés mutatkozott. Ezzel együtt a középkor mégiscsak egy olyan időszaka az 
emberiség történetének, ami nem iktatható ki. Ideértve szépségeit és érdekessé-
geit, s azt, hogy a ma ismert Európa mindenestől a középkori alapokból nőtt ki. 
Így tehát a középkor tanulmányozása bizonyos mértékig a jelenkor megértéséhez 
is elengedhetetlen. Az ellen pedig, hogy mindenestől sötét lenne, tiltakoznék. A 
történészek is használják a „sötét kor” kifejezést (én magam is, bár én inkább azt 
az időszakot tekintem sötétnek, amit forrásaink nem világítanak meg). Tehát ilyen 
szempontból a 12. századot tartanám a magyar középkor legsötétebb századának. 
Ez azonban nem egy erkölcsi értékítélet, mert csúnya dolgok történtek – nyilván 
előfordult, de nem csúnyábbak, mint előtte vagy utána. Csak éppen a 12. század 
az, amelyről sokkal kevesebb forrással rendelkezünk – és emiatt a korszak kuta-
tása terén sokkal inkább sötétben tapogatózunk –, mint az előtte, vagy az utána 
következő időszakban.

– A nyolcvanas-kilencvenes években sokat foglalkozott a várjobbágysággal. Va-
lójában mi a különbség a jobbágy és a várjobbágy között?

– Nagyon sok különbség van. A „jobbágy” az az egyik olyan történelmi szakszó 
a magyar nyelvben, ami rendkívül sok jelentéssel bír. Az „átlagember”, vagy a 
középkor iránt nem különösebben érdeklődő ember számára jobbágy nyilván a 
jobbágyparasztot jelenti. Tehát azt, aki földet művel, és mindenféle súlyos adókat 
kénytelen fizetni. A várjobbágy más. Maga a szó jelentése is más volt. Eredetileg 
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a jobbágy annyit jelentett, hogy tisztségviselő. Tehát mindenféle rendű és rangú 
tisztségviselőt jobbágynak neveztek. Ez olyan összefoglaló kifejezés volt, mintha 
manapság azt mondanánk, hogy köztisztviselő, és aztán azon belül sokféle feladatot 
elláthat valaki. Jobbágynak nevezték például az ország legjelentősebb tisztségét 
viselő nádort az 1222. évi Aranybullában. A várjobbágy azért jobbágy, mert az 
Árpád-korban volt egy sajátos birtoktípus, a várispánság, amely egy uralkodói vár 
volt a hozzárendelt kisebb-nagyobb birtoktestekkel. Ilyen volt például Szabolcs 
megyében a szabolcsi földvár; ez egy nagyon szép példája a korai királyi váraknak. 
A vár és a hozzá tartozó földek alkottak egy uradalmat, amelyben olyan királyi 
alattvalók éltek, akik a munkájukkal járultak hozzá az uradalom fenntartásához. 
A várjobbágyok viszont a várnépeknek nevezett, szolgáló feladatot ellátók munkáját 
irányították, tehát közvetlen elöljáróik voltak. Innen a jobbágy kifejezés. Maguk a 
várjobbágyok ugyan szintén szolgarendűek voltak, a király tulajdonában álltak, 
mégis kiemelkedtek. Lehettek birtokaik és kötelezettségeik jószerével kizárólag a 
katonáskodásra korlátozódtak, tehát egy sajátos birtokos réteget képeztek az Ár-
pád-kor időszakában. Kandidátusi disszertációmban e réteg különböző jelenségeit 
vizsgáltam: pontosan hogyan történt a birtoklásuk, a katonáskodásuk, mi lett velük 
később, mert a várjobbágyság kifejezetten az Árpád-korra jellemző társadalmi réteg 
volt. A 14. században még találkozunk vele, de már jól láthatóan hanyatló álla-
potban volt az intézmény, egyszerűen azért, mert maga a várispánság intézménye 
is összeomlott a 13. század végére. Tehát a várjobbágyság kifejezetten Árpád-kori 
jelenség, mint kutatási téma ugyanakkor sokfelé ágazik. A várispánság egy másik 
intézménnyel, a megyével volt szoros összefüggésben. A várjobbágyok egy részét 
– általában kiemelkedő szolgálataik elismeréseként – az uralkodó felszabadította, 
nemessé emelte, így a nemességkutatáshoz is kapcsolódik a téma.

– A mi megyénk hajdani területein is jellemző volt a várjobbágyság, várispán-
ság?

– Szabolcsban, Szatmárban is működött mindkét intézmény, adatok maradtak 
fenn ezekről, bár korántsem annyi, amennyit szeretnénk. Tudni kell ugyanis, hogy 
a középkori magyar iratanyag jelentős mértékben elpusztult az évszázadok során; 
hol csupán régisége miatt, hol pedig a háborúk, a tűzvészek tették tönkre. Az a 
forrásmennyiség, ami jelenleg rendelkezésre áll, elenyésző töredéke az egykor volt-
nak. Mohács után például elpusztult a teljes középkori magyar királyi levéltár, ami 
óriási veszteség. Olyan jelentős városoknak, mint Székesfehérvár, szinte egyáltalán 
nincs saját iratanyaga. Szabolcsi dokumentumok vannak, azokat fel is használtam, 
ugyanis országos képet kellett felrajzolni, és azt a példát kiválasztani, ami a leg-
jobban bemutatja a vizsgált jelenséget. A várjobbágyság 14. századi hanyatlására 
éppen egy Szabolcs megyei rokonság írásba foglalt pere mutatott rá. A per anyaga 
– természetesen más forrásokkal együtt – azt tette érzékletessé, hogy miként szá-
molták fel a várjobbágyság intézményét. Egyszerűen elveszett az a tudás, amely az 
Árpád-korban még megvolt, mely szerint a várnépek és a várjobbágyok két külön 
társadalmi csoport. Ezeket egybemosták, ami a várjobbágyok számára roppant 
hátrányos volt. Onnan kezdve már sokkal inkább a szó hétköznapi értelemben 
jobbágyként, tehát parasztként tekintettek rájuk, mintsem voltaképpen előkelőnek 
is mondható, katonáskodó rétegre. Egy ilyen szabolcsi per – a mai Vasmegyeren, 
a középkori Megyeren élő várjobbágyok pere – tökéletesen mutatta ezt.
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– Beregben mennyiben volt más a helyzet?
– Bereg megye más alapokról szerveződött, mint Szabolcs és Szatmár, mert az 

előbbi királyi uradalomból fejlődött megyévé. Az ilyen uradalom az erdős hegyvi-
dékek sajátos intézménye volt, a mai Közép-Szlovákiától széles sávban egészen 
Erdélyig húzódott. Éppen Beregből származik olyan dokumentum, amelyből meg-
tudhatjuk, hogy erre a környékre vadászni jártak a királyok. A 13. század elejétől 
kezdve ezek az uradalmak átalakultak, úgynevezett erdőispánságokat szerveztek 
belőlük. Ez már a megyéhez hasonló igazgatási intézmény, kialakulásának előz-
ménye, hogy a királyok elkezdtek itt birtokokat adományozni. Megjelent az egyházi 
birtok, valamint a világi magánbirtok, mint típus, tehát már nem volt minden a 
királyé mint korábban. Így ezek a területek fokozatosan kezdtek átalakulni és 
hasonlatossá válni a vármegyékhez. A helyzet itt annyival is bonyolultabb, mint 
más esetekben, hogy Szabolcs és Bereg területén volt a tatárjárás idején elpusztult 
Borsova vármegye, amelynek maradványai fellelhetőek az utódmegyékben. Figye-
lemre méltó adalék, hogy Bereg megyében is találunk utalásokat a várjobbágyokra, 
jóllehet, az erdőispánságokban eredetileg nem lettek volna. Ezek nyilván az egykori 
borsovai várispánság maradékai. (Megjegyzem, Borsova vármegyéről jó ismerete-
ink vannak, Németh Péter tett közzé egy tanulmányt, ami tisztázza a helyzetet. 
A nagy kiterjedésű vármegyét, amelynek területe egészen Kisvárdáig tartott, még 
Szent István alapította. Központja Borsova [ma: Mezővári]. A 10.–11. században 
épült földvára várispánság és esperesi székhely is volt. A vár az 1241-es tatárjárás 
idején pusztult el, ezután Borsova vármegye megszűnt; területéből jutott a beregi 
erdőispánságból kialakult Bereg vármegyébe és a szomszédos Szabolcsba is.)

– Egyik könyvéből tudjuk, hogy az elmúlt több mint kétszáz esztendő alatt ön 
mindössze negyedik, aki az Árpád-kor királynéi intézményével, foglalkozik – tehát 
ez a kutatómunkája nem sorolható a magyar történetírás divatos témái közé. Mi 
ösztönözte ennek választására?

– Éppen az, hogy új eredmények lehetőségének tárházát kínálta. Mivel a királynéi 
intézmény a középkor része is – tehát hozzá tartozik általános kutatómunkámhoz 
–, természetesnek tűnt, hogy akadémiai doktori disszertációm témájául válasszam. 
Az én munkám elég régimódi feldolgozás, hiszen alapvetően a forrásadottságokhoz 
alkalmazkodtam. Ugyanis csak az ilyen típusú kutatómunka ritka e témában, ám 
ha a szex és nemek felől közelítünk, az utóbbi évtizedekben éppen hogy nagy fel-
lendülést tapasztalhatunk a nemzetközi történetírásban, ahol ez most kifejezetten 
divatos témának számít. Én is szívesen írtam volna nagyon látványos, érdekes és 
szép dolgokat például arról, hogy milyen a királyné helyzete az udvarban, milyen 
módon tudja befolyásolni férjét, ezáltal a politikai eseményeket. Vagy az udvari 
intrikákról, hiszen egy nőnek megvannak a sajátos eszközei, hogy irányítsa a 
férfiakat – és ez sokakat érdekel. Magyarországon azonban a nyugati országokkal 
ellentétben nem találhatók olyan részletes leírások, krónikák, amelyek alapján 
ezt meg lehetne tenni. Jellemző módón az Árpád-kori törvények talán mindössze 
két helyen tesznek említést a királynékról, holott a 13-14. századból is jó néhány 
törvény áll rendelkezésünkre. A magyar krónikák általában nem tesznek említést 
a királynék koronázásáról, sőt magáról a házasságkötésről sem, még az elhalálo-
zásukról is csak kivételes esetekben.

– Végül is mire lehet támaszkodni?
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– Elsősorban a birtokokról szóló iratokra, oklevelekre. Ugyanis a királynéknak is 
voltak birtokaik, így birtokosként lehet megtudni róluk a legtöbbet. Lehet vizsgálni 
a királynéi birtokon élők helyzetét. A királynéknak is volt udvartartása, körülbelül 
olyan szereplőkkel, mint maga királyi udvar, ezekről is sok ismeretet lehet gyűjteni. 
Töredékesen maradtak ránk olyan iratok is, amelyek arra utalnak, hogy a királynék 
– mai kifejezéssel – közszereplők is voltak. Tehát a politikai életre is volt valamilyen 
hatásuk, befolyásuk, vagy lehetett, vagy megkísérelték, hogy legyen. Ezek feltárása 
meglehetősen aprólékos munkát igényelt. Volt azonban még egy számottevő forrás-
csoport. Szentpétery Imre, a kiváló magyar történész elhatározta, hogy az összes, 
királyok által kiadott Árpád-kori oklevelet összegyűjti, és kritikai jegyzékbe foglalja. 
Ennek a vállalkozásnak az első eredményei a múlt század húszas éveiben jelentek 
meg. Az okleveleket időrendben sorolta elő; a már nyomtatásban megjelentekről egy 
magyar nyelvű regesztát – tehát tartalmi összefoglalót – készített, hozzátéve a levéltári 
jelzeteket: hol található az eredeti, még milyen változata lelhető fel, vannak-e máso-
latok. Csatolt könyvészeti adatokat is hozzá – hol adták ki az oklevelet –, valamint 
kritikai megjegyzéseket – valódi vagy hamis, pontos-e a keltezése, vagy téves, s ha 
igen, mi az oka annak, és mi lehet a valódi datálása –, csupa olyan információ, ami 
a későbbi kutatókat segíti. Az egész munkát 1950-ben bekövetkezett haláláig már 
nem tudta befejezni, V. Istvánig jutott el, tehát 1272-ig. Később, a hatvanas években 
Borsa Iván, kitűnő levéltárosunk folytatta a munkát, és ugyanilyen módon kiadta 
IV. László és III. András okleveleit. Szentpéterynek volt egy másik kezdeményezése 
is, a hercegek és a királynék okleveleinek hasonló feldolgozása. El is készült a kéz-
irattal, ami azonban soha nem jelent meg. Nekem birtokomba került ez a kézirat, 
s hozzáláttam, hogy kiegészítsem azokkal az oklevelekkel, amelyeket elődöm még 
nem ismerhetett. Végül rendelkezésre állt a királynéi okleveleket összegző adatbázis. 
Amikor ezek megvoltak, elhatároztam, hogy tartalmilag feldolgozom azokat.

– Mindez, persze, csak alap lehetett…
– Valóban. Szükség volt további forrásokra, például csatlakozó királyi okleve-

lekre, stb. Még ezek beszerzése után is voltak fenntartásaim, mert nagyjából azt 
lehetett sejteni, hogy a királyné lényegében olyan, mint a király, csak sokkal keve-
sebb birtoka van. Birtokain ugyanolyan népek élnek, mint a királyén, csak sokkal 
kevesebben. Van kancellárja, okleveleket is ad ki, csak sokkal kevesebbet és jelen-
téktelenebbet. Tehát minden ugyanaz, csak kicsiben. Valójában azonban az derült 
ki, hogy ez nem teljesen így volt. A királyi és a királynéi szféra nem határolódott el 
olyan módon, mint ahogy korábban gondolták, s magam is feltételeztem. Az derült 
ki, hogy a királynéi udvar része a királyi udvarnak, és a nemesurak, akiknek nem 
jutott feladat az uralkodó mellett, még kaphattak valamilyen tisztséget a királyné 
mellett. Ez nem feltétlenül jelentett kegyvesztettséget, csupán azt a szokást erősí-
tette, hogy a mindenkori királyok sűrűn cserélgették a tisztségviselőket, hogy senki 
se melegedjék sokáig egy helyen. Ebbe a rotációba bevonták a királynéi udvart 
is. Annak is vannak egyértelmű jelei, hogy a királynéi tisztségviselőket is a király 
nevezte ki, aki gyakran intézkedett a feleség birtokairól is. Azt is mondhatjuk, hogy 
azok a királyi birtokok vésztartalékát jelentették. A király minden további nélkül el 
is adományozta hitvesének birtokait, és ehhez legfeljebb utólag járult hozzá a király-
né, bár ez sem volt feltétlenül szükséges. Mindez nem a királyné valamiféle háttérbe 
szorítása, vagy tudatos visszaélés volt, csupán azt mutatta, hogy a középkor még 
csak nem is kacérkodott a női egyenjogúság gondolatával, az ismeretlen fogalom 
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volt. Másrészt a királynénak meg volt a maga megbecsült szerepe. Elsősorban azt 
várták tőle, hogy utódot, örököst szüljön a királynak, lehetőleg fiút, akár többet 
is; ha lányt, az se baj, mert a dinasztia azt is fel tudja használni a szövetség- és 
békekötéseknél, egy-egy házasságnál is kapóra jöhetnek. Egy királyné legfonto-
sabb feladata, hogy gondoskodjék a dinasztia fennmaradásáról, úgy, ahogy csak 
a nők tudnak – gyermekek szülésével. Fontos volt az is, hogy segítse férjét minden 
törekvésében, támogassa az egyházat, gyámolítsa az árvákat, stb. Egy dolgot nem 
szerettek a királyok: ha a királyné beleártotta magát a politikába. Abból csúnya 
dolgok következtek – Katona József Bánk bánjából ismerhetjük Gertrúd királyné 
történetét. Más, komoly összecsapások is voltak, amikor a királyné beleavatkozott 
a politikába – ez a középkor kegyetlen sajátossága volt.

– Hogyan választották, honnan érkeztek a magyar királynék? Az Árpád-ház 
szinte minden uralkodójának külföldi származású felesége volt…

– Valóban, királyaink rendre nem Magyarországról házasodtak. Ennek egyik 
magyarázata, hogy a király annyira fölötte állt a társadalomnak, hogy szinte elkép-
zelhetetlen volt, hogy rokonságba kerüljön valamely, egyébként mégoly hatalmas, 
magyar családdal. A királyi házasság kőkemény politika. Legtöbb esetben az ifjú 
pár nem is ismerte egymást a házasságkötés előtt. A frigyeket a középkorban nyíl-
tan és nyilvánvaló módon politikai előnyszerzésre használták. A szövetségkötésnek 
egyik legnagyszerűbb kifejezésmódja volt például, ha a szerződő felek gyermekeik 
kölcsönös házasságával tudtak nyomatékot adni elkötelezettségüknek. Ugyanez volt 
a helyzet békekötések esetében is. Számottevő részben tehát a szövetségkötésektől 
függött, honnan érkezett a leendő királyné. Nem voltak különösebb szabályok, a 
horizont Hispániától a kijevi nagyfejedelemségig terjedt. Bizonyos tendenciák azon-
ban megfigyelhetők. Az orosz hercegnőkkel kötött házasságok inkább a 11–12.. 
században voltak gyakoribbak, aminek oka, hogy Magyarország akkor erőteljesen 
kapcsolódott a kelet-európai világhoz, főként gazdasági téren. A 13. közepén a 
mongolok elfoglalták Oroszországot, így nem nagyon volt érdemes onnan házasodni. 
Érthető, hogy a nyugat-európai kapcsolat inkább a 13. század fejleménye, akkor 
érkezett feleségnek például meráni, nápolyi, német hercegnő.

– Hogyan hidalták át a nyelvi nehézségeket az ifjú házasok?
– Többnyire a hölgyek tanultak meg magyarul. Az esküvőket jó előre kitűzték, 

s attól kezdve sokan foglalkoztak a leendő királynék sokoldalú felkészítésével. Vol-
tak ilyen szempontból szerencsés esetek is: gyakori volt, hogy a kis hercegnőket 
külföldre – így Magyarországra is – küldték tanulni, s majd csak évekkel később 
került sor a házasságra. Fordítva is érvényes volt ez; Szent Erzsébetet négy éves 
korában küldték Türingiába, hogy ott nevelkedjen, megismerkedjen a szokásokkal, 
a nyelvvel, egyáltalán befogadják, beilleszkedjék. Egy idegen királyné – leginkább 
Gertúd esetét ismerjük – mindig jelenthet egyfajta kockázatot. Ha például bűn-
bakot kellett keresni, könnyű volt megtalálni az idegen királyné személyében, aki 
nem csak azért sebezhető, mert idegen honból jött, ráadásul nő is… Különleges 
eset IV. (Kun) László feleségéé, Izabelláé, aki I. Károly nápolyi király lánya volt. 
Kisgyermek korától Magyarországon nevelkedett, de az ő esetében ez sem segített a 
dolgokon, hiszen a férj és a feleség közötti gyűlölet alakította úgy az eseményeket, 
hogy Izabella visszatért Nápolyba, ahol haláláig kolostorban élt.
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– Mi lett az özvegy királynék sorsa általában?
– Ha meghalt a király, az özvegynek lehetősége volt dönteni saját sorsáról. 

Volt, aki Magyarországon maradt, mások visszamentek szülőhazájukba, többen 
kolostorba vonultak. Választhatták azt is, hogy újra férjhez mennek, annak sem 
volt akadálya. Ez természetes volt, mint ahogy az is, hogy a megözvegyült király 
új feleség után nézett. A döntések hamar megszülettek, mert királyné kellett, 
utódokra szükség volt. Ismerünk olyan esetet is, amikor az alattvalók ajánlottak 
feleséget a királynak, abbéli félelmükben, hogy ha a király is meghal, netán utódok 
nélkül, akkor anarchia lesz úrrá az országon. Az Árpád-ház kihalása után így is 
lett, hosszú időre volt szükség az ország konszolidálásához.

– Dinasztián belüli különböző viszályok is végig kísérték az Árpád-kor történetét. 
Vajon miért?

– Többnyire az alapkérdés a király. Királynak lenni, vagy nem lenni – ez 
elmondhatatlan különbség volt. Mai példával világítva meg: olyan ez, mint az 
olimpiai aranyérem. A másodiknak is gratulálunk ugyan, de mindenki az elsővel 
foglalkozik. Segítette e viszályok kialakulását, hogy az Árpád-házon belül nem 
volt valamiféle szabály, vagy legalább szokásjog, amit mindenki elfogadott volna 
az öröklés rendjeként. Vannak nyomai annak, hogy időnként elővettek bizonyos 
elveket. Túl sok lehetőség nincs: az apa után következik a fia, ha több van, akkor 
nyilván a legidősebb. Elképzelhető, hogy a királynak van egy felnőtt férfi testvé-
re, és ő következik, különösen, ha a király fia még gyermekkorú. A középkorban 
még elvárták a királyoktól, hogy személyesen gyakorolják a hatalmukat. Például 
személyesen vezessék hadba az országot, ha szükség van rá – és egy gyermek 
erre nyilvánvalóan nem alkalmas. Ám nem tűnik úgy, mintha valamilyen elvek 
működtek volna, inkább úgy látszik, mindig mindenki azt az elvet vette elő és 
mutatta fel érvként és követelményként, ami a számára hasznos. Valójában a 
nyers politikai erő döntött a vitatott kérdésről, ki legyen az uralkodó. Az előkelők, 
akik valamilyen oknál fogva elégedetlenek voltak a királlyal, megtehették, hogy a 
kielégítetlen hatalmi ambíciókkal rendelkező királyi családtag mellé álltak, azt buj-
togatták az uralkodó király ellen, így próbálva a maguk számára kedvező irányba 
terelni a politikai viszonyokat. Ez nem valamiféle magyar átok, teljesen általános 
a középkori Európában. Ami érdekes: bár sok viszály volt az Árpád-házon belül, 
de egymást meggyilkolni nem volt szokás. Ellentétben más országokkal, ahol mi 
sem volt általánosabb, mint hogy a családtagok irtják egymást. Nálunk időnként 
kemény, sőt véres összecsapások is voltak, de alig egy-két olyan uralkodó van, 
akiről bizonyítható, hogy eltették láb alól – utódjának szándékait követve.

– Több, a mi megyénkhez is kötődő témáról volt már szó. Meg tudna osztani 
olvasóinkkal további hasonló érdekességeket?

– Célzottan nem foglalkoztam Szabolcs-Szatmár-Bereggel, de említhetek két ki-
fejezetten szabolcsi vonatkozású témát. Az egyik a Kállayak 13. századi történelmét 
idézi, milyen szerepeket is töltött be e nemzetség a régió, az ország életében. Kevés-
bé ismert az az epizód, mely szerint a 13. század végén IV. László király megpróbált 
oligarchákat kreálni a Kállay-ősökből. Ez az az időszak a magyar történelemben, 
amikor a királyi hatalom a mélyponton volt, az országot szinte a különböző helyi 
hatalmasságok irányították, mintegy kiskirályokként. IV. (Kun) László ennek akart 
véget vetni, néhány hozzá hű főúr előtérbe tolásával. Azt tervezte, hogy – mintegy 
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ellensúlyt képezve – ők lesznek majd azok, akik az ő nevében rendet tartanak az 
országnak ezen a felén. A kísérlet azonban nem sikerült, mert északról Aba Ama-
dé (az ő neve, gondolom ismertebb), délebbre pedig a kevésbé ismert, de maguk 
korában nagyhatalmú előkelőségek, a Borsa nemzetségből származó, Kopasznak 
is nevezett Jakab és fivérei egymással szövetkezve felszámolták a király és a Kál-
layak törekvését. El lehet játszani a kérdéssel: vajon hogyan alakult volna Kelet-
Magyarország későbbi történelme a Kállayak vezérletével?

Egy másik érdekes történelmi színfolt Nyírkarász múltjához kötődik. A 13. 
század második felében a környék jelentős nagybirtokosa egy bizonyos Dorog fia 
Sándor szabolcsi ispán volt, egyben V. István király nagyon kedves embere. Az ő 
leszármazottairól, a Karásziakról szól egyik tanulmányom, amelyből kiderül, hogy a 
levitézlett Karásziak miként próbáltak Edelényi-családként új életet kezdeni Borsod-
ban, miután egy generációjuk mindenféle zavaros ügyekbe keveredett Szabolcsban. 
Sokáig úgy tűnt, két különböző családról van szó, ám be lehetett bizonyítani, hogy 
az Edelényiek ugyanazok, akiket korábban Karásziakként ismertünk. Nyomon 
lehetett követni, miként ment tönkre – majd halt ki – egy nagy múltú, befolyásos 
család, amelynek egyik őse olyan tekintélyes volt, hogy a királlyal is barátkozhatott. 
Nyírkarászhoz egyébként szép személyes emlékek kötnek: gyermekkorom néhány 
szép nyarát Karászban töltöttem apai nagyapám házában.

– Eddig a középkorról beszélgettünk. Lezárásként térjünk át kicsit a mába: hogyan 
változtak az utóbbi két évtizedben a középkor kutatási lehetőségei?

– Úgy látom, kedvező változások történtek. Ennek megértéséhez azonban kissé 
távolabbra kell tekintenünk. Az I. világháborúig nagyon aprólékos adat- és tény-
feltáró munka folyt a magyar középkori történetíráson belül. Pozitívizmusnak is 
nevezik ezt az irányzatot, ami az adatok gyűjtésére, tények tisztázására összpon-
tosított. Például olyasmire, hogy melyik család melyik nemzetségből származik, 
ki kinek a rokona, ki mikor viselt ilyen vagy olyan tisztséget, melyik birtok mikor, 
melyik családé volt, egyáltalán: pontosan hol is van az a birtok – és így tovább. 
Ilyen alapkérdéseket próbáltak tisztázni. A 20. század nagyobb részében azonban 
előtérbe kerültek olyan történetírói irányzatok, amelyek inkább az elméletekre, és 
azok igazolására helyezték a hangsúlyt, semmint a tényekből kiinduló történet-
írásra. A különböző izmusok – a szellemtörténettől kezdve a weberizmuson át a 
marxizmusig – és egyéb divatirányzatok próbálták megszegni a történetírás mene-
tét. Aztán valamikor az 1980–90-es évek idején visszafordult a középkor kutatása 
– vagy annak egy része – olyan irányba, amely sokkal inkább a források feltárására 
és feldolgozására alapozódik, mintsem nagy elméletek konstruálására, igazolására. 
Ennek köszönhetően folytatódni kezdtek a korábban félbeszakadt munkák. Például 
Engel Pál, aki a Középkori Osztály élén elődöm volt, sokat tett annak érdekében, 
hogy a középkor középső szakaszának (1301–1457) archontológiája elkészüljön, 
dokumentálva azt, hogy abban az időben ki, mikor, milyen tisztséget viselt. Ez 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az akkori politikai-, társadalomtörténeti folyamato-
kat megértsük. Korábban hosszú ideig ilyen nem volt. Mostanában szinte divattá 
– tegyük mindjárt hozzá: nagyon hasznos divattá – vált a forráskiadás. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében is elkészült az utóbbi években néhány ilyen értékes 
kiadvány, például a Szabolcs megyei okleveleket feldolgozó két kötet, valamint a 
beregi és az ugocsai hasonló kötet. Megjelent Németh Péter történeti feldolgozása, 
amely Szabolcs és Szatmár megyék középkori lakott településeiről közöl hatalmas 
forrásanyagot két, egymást kiegészítő kötetben. Ezek azért értékesek, mert fel-
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frissítik és kiegészítik a régi forrásanyagokat, megalapozva a következő évtizedek 
kutatásait, így azok sokkal biztosabbak, pontosabbak lehetnek, mint korábban.

– A történelmi Magyarországra vonatkozó dokumentumok jelentős része határa-
inkon kívül található. Milyen a magyar kutatók kapcsolata a szomszédos államok 
történészeivel, vannak-e közös munkáik?

– A 20. századi történelem sajátos viszonyaiból fakad, hogy a középkori Ma-
gyarország kutatása más területeket is érint, mint a mai határainkon belül lévők. 
Korábban – nevezzük így: az utódállamok – kutatóival, történetíróival meglehetősen 
szerény kapcsolatban álltunk, éppen abban az időszakban, amikor elvileg nagyon 
szerettük egymást, egy politikai táborhoz tartoztunk, ha nem is éppen önként. 
A szakmai kapcsolatok nagyon esetlegesek voltak, bizonyos területeken teljesen 
hiányoztak. Most van ebben némi változás. Én például rendszeresen járok szlovák 
történészkonferenciákra. Romániában sem csak a magyar medievistákkal tartok 
kapcsolatot, hanem románokkal is. Ugyanezt mondhatom el horvát kollégáinkról. 
Úgy tűnik, hogy a helyzet valóban változóban van. A szomszédos országokban is 
felnőtt egy új generáció, közülük többen Magyarországon is jártak egyetemre né-
hány szemesztert, így megvannak a kapcsolatok – tehát lehet együttműködni. Ez 
nem jelenti azt, hogy mindenben egyetértünk. Sőt, meglehet, hogy soha nem is 
fogunk egyetérteni, mert alapvetően más szempontból szemléljük a történelmet. Ez 
nem mindig nemzeti szempont – egyszerűen így alakult. Nem kötelező barátoknak 
lenni, de ettől még együttműködni lehet; hiszen vannak közös érdekeink, például 
a forrásanyagok feltárása nélkülözhetetlen mindannyiunk számára. Azt gondolom, 
az eredmények előbb-utóbb beérnek, a jelek erre utalnak.

– Végül egy személyes kérdés: úgy tudom, ön Krúdy-rajongó. Hogyan került 
kapcsolatba Nyíregyháza szülöttének munkáival?

– Tinédzserkoromban olvastam először Krúdyt, de nem emlékszem, hogy akkor 
mély benyomást tett volna rám. Később láttam Huszárik Zoltán 1971-ben készült 
filmjét, a Szindbádot, Latinovics Zoltánnal és Dayka Margittal, s lenyűgözött. Mintegy 
10–15 éve aztán újra elővettem Krúdyt, és kiderült, fantasztikus hatással van rám. 
Egyszerűen jó olvasni. Krúdyt (és Mikszáthot) bármikor, bármilyen mennyiségben 
tudok olvasni. Most már nem tévedek el Krúdy életművében, annak ellenére sem, 
hogy jókora mennyiségű. Szeretem képeit, világlátása számomra szimpatikus. Persze, 
általában szeretem a századforduló irodalmát. Olvasok onnan olyan szerzőket is, 
akiket mostanában nem szokás – bár némelyüket kezdik újra kiadni –, Lovik Károlyt, 
Kárpáti Aurélt, az utóbbi Krúdy jó barátja volt, gyakran megfordultak együtt a Tabán 
borozóiban. A századforduló színes része volt a magyar kultúrának, de sok minden 
kiesett a köztudatból, talán méltánytalanul. Krúdynak mindig megvolt a tisztelete. 
Nem mindig volt divatos, de művei folyamatosan jelen voltak a magyar kultúrában.
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