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Háború és erőszak mint szociális kód a késő középkori cseh 
nemesség köreiben

Beran, Zdeněk: Válka a násilí jako sociální kód české pozdně středověkě šlechty. = Český 
časopis historický. 115. r. 2017. 2. no. 319-345. p.

A késő középkori cseh történelmet erősen formálták az egyházi refor-
mok. A  tanulmány szerzője ebben a történelmi korban vizsgálja a 
háború és az erőszak jelenségét, ill. azt, hogy hogyan és miért változott 
meg a nemesek mentalitása és a háborúhoz való hozzáállása. 

A nemesség háborús küldetése és kizárólagos „hozzáférése az erő-
szak monopóliumához” a lovagiasság lényegébe volt kódolva, ily módon 
a nemesség fogalmába is. A tanulmány elsősorban arra irányul, hogy a 
társadalmi rend megőrzésében milyen szerepet játszott a nemesi háború 
és erőszak. 

Az első szakaszban a kulcsfogalmak szemantikai elemzésével 
ismerkedhetünk meg: a bosszú és a büntetés fogalmak a szerző vélemé-
nye szerint a korabeli felfogásban egymás szinonimái lehettek. A háború 
sem csupán a hadseregek szervezett harcát jelenhette, hanem jelezte egy 
nemes vagy nemesek csoportjainak erőszakos találkozóját is más intéz-
ményekkel, csoportokkal és egyénekkel. A háború mindig világos sza-
bályok által szerveződött erőszak. Viszály kifejezéssel illették (a német 
die Fehde mintájára) a nemesek közötti erőszakkal megoldott vitákat. 
Az erőszak és a háború legkülönfélébb formáit magukba foglaló fogal-
mak közé tartozik az ún. válasz, amely a háború formális kinyilvání-
tását jelentette, ill. az erőszak és a hatalom/erő. Az összes törvényen 
kívüli megoldást kizárólag béke idején büntették. Az erőszak kifejezés a 
középkori ember számára az erő alkalmazását, kihasználását jelenthette. 
A fogalom etimológiai értelmezése arra derített fényt, hogy a szó magába 
foglalja mind a legális és az illegális, a dicséretes, a semleges megítélésű 
és az elítélendő erőszakos tetteket is. Ugyanúgy a hatalom/erő fogalma 
is a képesség, ill. az erő jelentésétől kezdve az önkényes erőszakos visel-
kedésen keresztül a bűntettet is jelentette. Az említett fogalmak mint a 
nemesi konfliktusok korabeli felfogása jelentősen eltér a jelenlegi nyelv-
használattól, így a történelmi tények átértékelése is szükségessé válhat.

A  szerző a második szakaszban a lovagi ideálban megtestesült 
nemesi erőszak lényegének életképességét és variabilitását vizsgálja a 
vallási konfliktusok idején. A nemesi erőszak a keresztény harcosok ide-
álja által vált törvényessé. A nemesi felfogás szerint Isten támogatja az 
igazságos erőszakos tetteket. 

A huszita mozgalom elfogadta az isteni törvényért harcoló krisz-
tusi katona/lovag koncepcióját. A husziták és a katolikusok is úgy tekin-
tettek a karddal felvértezett Isten seregére, mint az isteni ige és dicsőség 
terjesztőjére és védelmezőjére. A  keresztény lovag huszita felfogás-
ban azonban sokkal individualizáltabb volt és belső élményen alapult, 
továbbá az Isten számára kedves rend elérésének igyekezete jellemezte. 
Ezzel szemben a kereszteseknek az egyház egységét és a híveknek az 
eretnekség ragályától való védelmezése volt a legfontosabb. 

A nemesi harcosok körében gyakran keveredtek a világi és val-
lási okok. A  huszita seregek vezetői a kisnemesek felső rétegéből 
kerültek ki. A lovag (katona, harcos) a korabeli források szerint ekkor 
már az általános keresztény élet értékeit hordozza, azaz szellemi érte-
lemben használták. Ezt a véleményt osztotta maga Husz János is, aki 
azt kívánta, hogy a jó keresztények Isten harcosai (lovagjai) legyenek. 
 Számos prágai egyetemi tanár, így Jakoubek ze Stříbra is a háború 
szent voltát hangsúlyozta, kritizálta a papok részvételét a harcokban, 
az ország féktelen feldúlását és a radikalizmust. A  konzervatívabb 
kelyhesek és a cseh nemesek számára is korabeli konvenciók által 
 szabályozott szent háború folytatását javasolta. Az ellenfelek egymást 
szemére vetették, hogy nem megengedett erőszakot alkalmazva lejá-
ratják Krisztus harcosainak eszméjét, miközben önmagukat felma-
gasztalták.

A kompaktust követő korban az utrakquista egyház vezetője, Jan 
Rokycana a háborút a gőghöz, a mammon iránti vágyhoz és a fösvény-
séghez hasonlította, kritizálta a zsoldosok bevetését a cseh nemesség, 
de Jiří Poděbrad király részéről is. Rokycana hangsúlyozta, hogy a két 
szín alatt áldozás hívei (utrakquistáknak) szellemi és világi hatalommal 
is bírnak „a rosszak megbüntetésére és a jók jutalmazására”. Amikor az 
utraquvisták veszélyeztetve érezték magukat, a vallási motívumok min-
dig felszínre kerültek.
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A poděbradi érában a katolikusok többsége a szent háborút már 
nem tartotta megbízható eszköznek, véleményük szerint a háborúkban 
alkalmazott embertelen eszközök megfosztják a háborút annak szent 
voltától. Egyre több katolikus vélte úgy, hogy a szent háborúba hívás 
helyett, az egyén döntse el szabad akaratából, hogy részt óhajt-e venni 
a harcban.

A tanulmány befejező szakaszában a szerző a nemesi háborút és 
erőszakot a változó társadalmi viszonyok kontextusában mutatja be. 
Csehországban a 15. század első felét a konfliktusok egyéni rendezése 
jellemezte, de a század végére ez a trend megfordult. A nemesi ethoszt 
vallási és világi meggyőződés kombinációja alakította, amelyben foko-
zatosan tisztult ki a nemesi jog fogalma a politikai és a szociális rend 
felfogásaként. Bár béke idején a bíróságok döntöttek a konfliktusok ren-
dezéséről, mégis előfordultak egyéni erőszakos megoldások is. IV. Ven-
cel és Zsigmond király egyezségével összhangban az országgyűlésen 
összegyűlt urak döntést hoztak alapvető jogi eszköz alkalmazásáról a 
bíróságon kívüli egyéni megoldások és a kimerítő nemesi harcok meg-
szüntetése érdekében. A kor azonban kedvezett a bevett erőszakos eljá-
rásoknak és a háborúk is hosszú ideig gátolták a jogi megoldás érvénybe 
lépését. 

A huszita korban a vallási különbségeket kiküszöbölve a nemes-
ség ún. „gyűléseket” tarthatott, ahol fegyver és vérontás nélkül oldhatták 
meg konfliktusaikat. A nemesi háború résztvevői a huszita Csehország-
ban is betartották az udvariassági és szokásjogokat, mindazonáltal alkal-
mazta a bevett gyakorlatot, az erőszakot is. 

A  jihlavai szerződést követően a nemesség is erősen törekedett a 
vallási együttélés szabályainak kidolgozására.  

A nemesi erőszak mint lovagi ideál fokozatosan jogi normarend-
szerré alakult. A gazdasági okok és a társadalmi változások a nemesség 
háborús küldetésének módosulásához vezettek, amelynek következté-
ben a közvetlen erőszak szilárd hatalmi, társadalmi struktúrává alakult.
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