Hol tartózkodik a király?

Hunyadi Mátyás itineráriuma
Mátyás saját kezû aláírása

királyok itineráriuma, azaz a királyi tartózkodási helyek listája
a politikatörténet nélkülözhetetlen segédeszköze. A legutóbbi bõ
évtizedben megjelent néhány alapvetõ
fontosságú magyar itinerárium legfõképp Engel Pál (Zsigmond király), Stanisîaw Sroka (I. Ulászló király) és C.
Tóth Norbert (Zsigmond király, Mária
királynõ) tollából. Azonban a hiányok
a meglévõ eredményeknél lényegesen
nagyobbak. Mindez különösen igaz késõ középkori, 1444 után élt, uralkodott
királyainkra. Pedig a forrásviszonyok
ebbõl az idõszakból korántsem olyan
szegényesek mint azt korábban gondoltuk. Csupán Hunyadi Mátyás 33 évi
uralkodását figyelembe véve közel 15
ezer királyi kibocsátású oklevéllel számolhatunk, s az õt követõ Jagelló királyok esetében ez a szám még nagyobb.
Ezen adatok alapján ha eljátszanánk
azzal a kissé talán helytelen gondolattal, hogy a 33 év = 12 ezer nap, akkor
átlagosan 1 és negyed királyi oklevél
létét tételezhetnénk föl Mátyás király
uralkodása minden egyes napjáról.
Voltaképpen élete, pontosabban: „hivatalos”, királyi élete minden napjának
mozgását módunkban állhat(na) nyomon követni.
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Döntõ: a pecsét
A helyzet azonban korántsem ilyen egyszerû. Ugyanis
a magyarországi középkori
forrásadottságokból fakadóan a ránk maradt oklevelek
jelentõs része királyitinerárium elkészítéséhez egyáltalán
nem, vagy csak erõsen korlátozottan használható. Ennek
oka a magyar középkori források pusztulástörténetébõl
eredõen, a nagyon nagy

számban megmaradt, hiteleshelyeknek
küldött mandátumokban keresendõ. Az
oklevelek ugyanis legnagyobbrészt Budán keltek – még akkor is, amikor a
király nem tartózkodott ott (!) –, s a
kancellária mindennapi mûködésének
termékei voltak. Felhasználásuk inkább az udvari hivatalok mûködésének
kutatásában segíthet, de az uralkodó
holléte felõl csak kevés támponttal
szolgálnak.
Maradnak forrásként az utazások
során kibocsátott adománylevelek –
amelyekbõl szerencsénkre jócskán
akad –, misszilisek és egyéb olyan dokumentumok, amelyek, dacára formuláiknak, valamelyest mégis a király személyéhez vagy közvetlen kíséretéhez
köthetõk. Az ezekben való tájékozódást, egymástól való elválasztásukat
leginkább a pecsétek segítik. A jobbára
Budáról keltezett bírósági okleveleken
a király egyetlen és egész uralkodása
alatt használt bírói pecsétje függött.
Ezenkívül azonban még számos további pecsétet alkalmazott Mátyás kancelláriája. Számunkra ezek közül az ún.
magyar királyi titkospecsét és a gyûrûspecsét a lényeges. A király titkospecsétje általában, noha nem mindig, a
király személye körül volt használat-

ban. A tendencia azt mutatja, hogy a
déli, fõleg a török elleni hadjáratok
idején inkább a kancellár kezelte, míg
nyugat felé gyakrabban vitte magával a
király.
Sokkal érdekesebb a gyûrûspecsét
kérdése. Az oklevelek pecsételési leírásaiban „titkos” és „egyszerû gyûrûspecsét”-tel is találkozhatunk. Több jel
azonban azt mutatja, hogy a különféle
elnevezések alatt egyféle pecsétet értettek. Mátyás személyéhez és egyedi
akaratához ez a pecsét „állt a legközelebb”. Amikor gyûrûspecséttel adott ki
a király oklevelet, szinte minden esetben ott is tartózkodott.
Középkori uralkodóink közül elsõként Mátyás esetében rendelkezünk értékelhetõ számú, saját kezûleg aláírt
irattal. Noha számuk a teljes, közel 15
ezer darabot kitevõ anyaghoz képest
még meglehetõsen csekély (maximum
1%), idõbeli szórtságuk annyit lehetõvé tesz, hogy az itinerárium ellenõrzõ
adataiként, tehát annak gerince gyanánt használhassuk ezeket.

Mit mutatnak az itineráriumok?
A királyi hadjáratok iránya, dinamizmusa, idõtartama meghatározásához
elengedhetetlen a tartózkodási helyek nagyjából pontos
ismerete. Azonban ennél lényegesen több lehetõség kínálkozik a felhasználásra.
Középkori uralkodóink „öncélúan” általában nem utaztak, a német-római császárok
vagy éppen a lengyel királyok
Königstumrittjeinek (rendszeres, országos körútjainak) nálunk nem lelhetjük nyomát a
késõ középkorban. Mind a
sok mozgásnak, mind a hónap- vagy évszámra történõ
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unyadi Mátyásnak – a késõ középkor többi magyar uralkodójához hasonlóan
– több, egyidejûleg használt pecsétje (lat.: sigillum) volt. Ezek egy része szélesebb körben is ismert. Leghíresebb és legszebb az ún. aranypecsét (fémbõl lévén,
bullának is nevezzük), amit ünnepélyes alkalmakkor, privilégiumok megerõsítésénél alkalmaztak. Használatáról csak 1464–1465-bõl vannak adataink. A királyi felség- vagy kettõspecsét ugyancsak a királyi kegynyilvánítás legfontosabb eszközének
tekinthetõ, két oldalához külön pecsétnyomók (lat.:
tiparium) tartoztak. A mindennapi ügymenetben a bírói
és a titkospecsét játszott kiemelkedõ szerepet. A király nevében kelt oklevelek 90-95%-án is ezt a kettõt találhatjuk. A bírói pecsét a király nevében
mûködõ bíróságok okleveleire került (Mátyás
1458–1490 között folyamatosan egyetlen bírói
pecsétet használt, egyetlenként pecsétjei közül),
míg a titkospecsét szerepe a királyi akaratnyilvánítás folyamán kiadott dokumentumok (pl.: adományok) folyamatos hitelesítése volt. Nemegyszer kimutatható, hogy a titkospecsét, ill. kezelõje elválik a sokat
utazó király személyétõl. Ilyen esetekben a királyi okleveleken a gyûrûspecséttel találkozhatunk, ami a király
személyéhez leginkább kötõdött. Jóllehet több jel
azt is igazolja, hogy Mátyás már ezt a pecsétet sem
tartotta magánál, nem viselte a kezén, hanem
egyik bizalmas titkára (az 1480-as években
Bakócz Tamás, a késõbbi esztergomi érsek) kezelte. Az elõsoroltakon túl idõrõl idõre számolnunk
kell az egyes pecsétek megújításával is, amit új országrészek meghódítása vagy a királyi címek megváltozása indokolt. Ez történt pl. Mátyás
titkospecsétjével 1464-ben, de a magyar király cseh
titkospecsétje is megjelent 1469 után. A megújítás zömmel a pecsétkép átalakulásával (címerbõvüléssel) és
a körirat változásával járt. A mátyási pecséthasználat sûrûjében az 1471. évi VIII. törvény kívánt
rendet teremteni, amikor a király által használható pecsétek számát ötben határozták meg:
aranypecsét, felségpecsét, bírói, titkos- és gyûrûspecsétek.

H

H. R.
Mátyás király aranypecsétjének elõlapja
Második titkospecsétje
Kettõs felségpecsétjének elõlapja (MOL)

Reneszánsz építkezés. Az Averulinus-corvina miniatúrája
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helyben maradásnak jobbára jól meghatározható politikai, katonai indokai
voltak.
A zömében Budáról kiinduló utazások mögött minden esetben nyomós
okokat érdemes keresni. Mátyás uralmának kezdetén, 1458 májusának második felében – az ismert irodalmi és
levéltári adatainktól merõben eltérõen
– kimutatható a király rövid, csupán
Veszprémet és Fehérvárt érintõ utazása. Az út pontos okát nem ismerjük,
azonban a hely és az idõpont több
mint beszédes. Feltételezhetõ, hogy
egy, az 1440. évi, I. Ulászlóéhoz hasonlatos provizorikus királykoronázást
szeretett volna lebonyolítani vagy maga Mátyás, vagy a politikai elit.
Hasonlóan érdekes megfigyeléseket
tehetünk a királyi rezidenciák használatának vizsgálatakor. A 15. században
Budán kívül négy fontosabb királyi várral számolhatunk: Pozsonnyal, Tatával,
Diósgyõrrel és Visegráddal. A magyarországi, de az európai mûvészettörténetben is jól ismert és magas színvonalon kiépített visegrádi királyi palota –
és a város – Mátyás kori szerepét érdemes újragondolni.
Meglepõ, de 1468 elõttrõl nincs
egyetlen hitelt érdemlõ adatunk sem a
király visegrádi tartózkodásáról, s az
1468 június–júliusában szép számmal
itt kelt királyi oklevelek sem igazolják
az uralkodó itteni létét. Ezek az okmányok sokkal inkább a kancellária
visegrádi mûködésének és vele párhuzamosan Pálóci László országbírói bírósága kihelyezett ülésének lehetnek
termékei. Zömük hétköznapi, ún. eljárásra, vizsgálatra utasító mandátum
egy-egy hiteleshelyhez vagy megyéhez.
Van, amikor nem kell a király személyes holléte felõl találgatásokba bocsátkoznunk: 1468 nyarán minden
kétséget kizáróan a cseh hadszíntéren,
Tâebíø ostromtáborában, majd Brünnben volt Mátyás, miközben a nevében
Visegrádon okleveleket adtak ki.
Kísértetiesen hasonló a helyzet
1472 szeptemberében, amikor a király
pozsonyi, majd esztergomi tartózkodása idején kelt oklevelek sora Visegrádról, ugyancsak az õ neve alatt. Abból
azonban, hogy ezekben a napokban a
Báthori István által vezetett országbírói bíróság itteni tevékenységérõl van
adatunk, illetõleg a visegrádi keltezésû

okleveleken a király személyéhez a legritkábban kapcsolódó, ún. bírói pecsétje található, különösebb kockázat nélkül föltehetjük, hogy Mátyás nem járt
ezen az õszön a városban.
1481 késõ nyarán is föltûnik a királyi oklevelek kelethelyei közt Visegrád
neve, jóllehet ekkor a király folyamatos budai tartózkodásáról vannak adataink. Noha bizonyíthatóan titkospecséttel kelnek itt oklevelek, egyéb forrásaink adatai alapján a király tényleges jelenlétét nem tételezhetjük föl.

A király és a királyné utazásai
A vizsgálatok egy másik útját jelenti a
király mozgásának összevetése más hatalmi szereplõk utazásaival, politikai
mûködésével. Ezek sorában az egyik
legérdekesebb a királyi feleségek szerepe. Az 1300 elõtti királynék jobbára
a korban medium regninek nevezett
területen, a Buda, Fehérvár, Esztergom által meghatározott háromszögben tartózkodtak, s csak kivételes
alkalmakkor utaztak a királyság távoli
pontjaira. Feltételezhetjük, hogy a hölgyek a politizáló, hadakozó férfiaknál
lényegesen kevésbé voltak utazó kedvûek a Mohács elõtti Magyarországon.
Mátyás 1476-ban hazánkba érkezett felesége, Beatrix esetében azonban a
helyzet megváltozott. Noha a királyné
életérõl számos munka született, itineráriumvizsgálatokkal a róla alkotott
képünket tovább színesíthetjük. A ku-

A Mátyás kori Buda Hartmann Schedel világkrónikájában. Színezett fametszet, Nürnberg, 1493

tatás már régen bizonyította, hogy Beatrix és Mátyás 1476. évi házasságát
követõen a király és új felesége közt
bizalmas kapcsolat alakulhatott ki, ami
csak késõbb romlott meg, különösen
azután, amikor világossá vált, hogy a
királynénak nem születhet gyermeke.
Ha ezen esztendõk királyi és királynéi
mozgását vizsgáljuk, érdekes kép rajzolódhat ki.
Amikor Mátyás Budán – vagy
1485-öt követõen Bécsben – hosszabban idõzött, felesége ottléte is tartósan
kimutatható. A rendelkezésünkre álló
királynéi oklevelek kelethelyeinek sora
azt tükrözi, hogy a hadjáratok alatt is
élvezhették egymás társaságát. Azt
tudhatjuk, hogy a király csakugyan beleszeretett ifjú feleségébe, így Beatrix
politikai befolyása is hamar kialakulhatott, de az a jelenség, hogy a hadi ese-

Az esztergomi vár épületei az 1595. évi pusztulás elõtt. Franz Hogenberg metszetének részlete

mények közelében mutathatjuk ki a
királynét és kíséretét, mégsem szokványos. Az még jól magyarázható, mit
kereshetett Beatrix 1478 januárjában
Korneuburgban (Ausztria), amikor
Mátyás épp a Bécset körülölelõ várak
bevételén, elszigetelésén fáradozott,
hiszen férje nem sokkal korábban, decemberben tette le a cseh királyi esküt
ugyanott. Errõl kellõen tájékozott elbeszélõ forrással is bírunk, amely a
királynén túl még Szilágyi Erzsébet táborba szállásáról is megemlékezik.
(Föl is jegyezték, hogy a hadjárat indulásakor inkább nászmenethez hasonlított, mintsem igazi hadi meneteléshez.)
1482 szeptemberében a pozsonyi
városi számadáskönyvek arról tanúskodnak, hogy a frissiben megszállt
Hainburg (Ausztria) várába Beatrix
királyné bútorokat és ágynemût vitetett az odarendelt udvari személyzettel, láthatólag azért, hogy ott
hosszabb-rövidebb idõre maga is megszálljon. Ezután pedig alig lepõdhetünk meg azon, hogy 1485 januárjának
végén az asszonyoknak gyaníthatóan
nem való bécsi ostromtáborban is kimutatható a királyi hitves jelenléte.
Ráadásul a tábor elhagyása után sem
tért vissza Budára vagy más királyi
székhelyre, hanem Pozsonyban idõzve, azaz újfent a közelben várta ki a
város elestét. Ugyancsak a közeli
Pozsonyban fogadta a friss híreket
Mátyás 1486. szeptember–októberi
harcairól, amiket az osztrák–morva
határvidéken folytatott. Bécsújhely
(Wiener Neustadt) ostroma alatt is kimutatható férje mellett 1487 nyarának
derekáról.
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A király és elõkelõi: együtt vagy külön?

Mátyás Király Múzeum, Visegrád

Mátyás Király Múzeum, Visegrád

zeddel késõbb Báthori István országbíró és erdélyi vajda mozgása
Az uralkodói itineráriumokkal
nagyobbrészt a Tiszántúlra és fõegyütt vizsgálható a kiemelkedõ
leg Erdélyre korlátozódott, külöarisztokraták, a hivatalokat viselõ
nösen hadjáratok idején.
bárók mozgása. Így arról nyerheMátyás igencsak nagyszámú
tünk információkat, hogy hol és
utazásának együttese a késõ kökikkel együtt tartózkodott a kizépkori Magyar Királyság mûkörály. Különösen érvényes ez a
dését illetõen alapvetõ kérdéseket
sokat utazó Mátyásra.
vet fel. Ténylegesen mely szeméA királyi oklevelek kibocsátói
lyek vehettek részt a mindennapi
között magát az uralkodót, ill.
ügyek intézésében? Ha a király és
sokkal többször a kancelláriai vea hivatalviselõ bárók többsége tázetõket és helyetteseiket kell
vol volt az ország hatalmi, igazgakeresnünk, mintsem a nádort
tási központjaitól, akkor azok a
vagy az országbírót. Ezeknek
centrumok hogyan mûködhettek
ugyanis volt saját bírói és oklevélzavartalanul? Másod-, harmadvoadói „irodájuk”. Ugyanakkor az
nalbeli, ún. fõállású személyek
urak hollétének ismerete amiatt
vitték a folyó ügyeket? Mennyire
bírhat jelentõséggel, mert ezáltal
voltak ezek a személyek állandó
legalább részlegesen megismerhealkalmazottak? Több bárót is kitõvé válhat egy-egy királyi hadjászolgáltak, amikor azok elvesztetrat résztvevõinek köre, a királyi
ték tisztségüket? Valóban igaza
kíséret és a döntéshozatalban részt
lehet azoknak az elképzelésekvevõk legalább részleges összetének, amelyek a Mátyás kort a koA Herkules-kút a visegrádi királyi palota díszudvarán
tele. Túlságosan sok politikailag
ra újkori hivatali/hivatalnoki ál(rekonstrukció)
jelentõs személy egy helyben léte,
lam egyfajta elõképének tekintik?
avagy éppenséggel a királytól való
Lehetséges, hogy a báróknak az
távolléte beszédes lehet a korszak
vágytak túl sokat ott tartózkodni. Ez a udvartól való ily markánsan megragadpolitikatörténetét illetõen. Peter Es- megállapítás igaznak látszik akkor is, ható távolléte magyarázza rezidenciáik
chenloer boroszlói írnok vagy Antonio amikor a király hosszabban Buda várá- elhelyezkedését is? Kubinyi András
Bonfini, a nagy humanista történetíró ban él, és olyankor is, amikor távol van kutatásaiból tudjuk, hogy épp ezekben
ugyan sokszor utal a királlyal tartó onnan, pl. hadjárat idején. Az 1460-as az évtizedekben a jelentõsebb arisztokurak körére, jó néhányszor meg is ne- években a Szapolyai testvérek felváltva raták fõ rezidenciái rendre Budától távezik õket, de ezzel nem elégedhetünk vezették a Felsõ részek (lényegében a vol, néha sok száz kilométerre alakulmeg. Ráadásul ezek az említések nem mai nyugat- és közép-szlovákiai régió) tak ki vagy oda helyezõdtek át. Nefedik le az általunk vizsgálni kívánt védelmét a huszita támadók ellenében, talán éppen a határozott, erõskezû
események és személyek körét. A ku- míg közben Imre boszniai kormányzó- Mátyástól akartak távolabb kerülni?
tatás mai állása szerint
ként az évtized elsõ Ugyanide tartozna, hogy a következõ
csupán a Szapolyai testfelében a déli hatá- idõszak, a Jagelló-kor arisztokratáinak
A cseh királyi címer
vérek (Imre és István),
rok
mentén utazott udvarbeli jelenlétét is megvizsgáljuk.
a Herkules-kút kávalapján
valamint Pálóci László
sokat. Ugyanekkor Meglepõ képet kapnánk: a békülékeországbíró részleges
Pálóci László ország- nyebb Ulászló környezetében Mátyásévagy teljes itineráriubíró, amikor csak te- nál alighanem több bárót tudnánk kimával rendelkezünk
hette, távoli, ekkor- mutatni.
Mátyás uralkodása idetájt kiépített rezi*
jébõl. Ennél jobban
denciáján, Patakon
csak a Zsigmond kor
(ma: Sárospatak) pi- Mindez persze csupa hipotézis és kérelõkelõinek mozgását
hent. Innen csak ak- désfelvetés. Ám megválaszolásuk talán
ismerjük.
kor mozdult ki, ha közelebb vihet bennünket a Mátyás
A Mátyás kori ariszvalamely fontos poli- kori állam mûködésének jobb megértétokraták a korábban
tikai, katonai ese- séhez, melynek vizsgálatában az itinevártnál, gondoltnál lémény erre rákény- ráriumnak, ha nem is kitüntetett, de
nyegesen kevesebbet
szerítette. 1464-ben mindenképp méltányos hely juthat
forogtak a királyi udpl. csak Mátyás ko- még a késõbbiekben.
varban vagy a király
ronázása miatt hagykörnyezetében. Sõt, a
ta el az ország keleti
HORVÁTH RICHÁRD
jelek szerint nem is
szegletét. Bõ évti-
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