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A litván állam létrejötte és megszilárdulása 
 

 

Az egyetlen olyan balti nép, amelynek a középkorban sikerült államot alapítania, 

a litván volt.1 A korai középkor századaiban, vagy az ezredforduló táján létrejött 

európai királyságokhoz képest azonban a litván államszerveződés nem 

kapcsolódott össze a kereszténység felvételével és az egyházszervezet 

kiépülésével, hanem alapvetően a pogány világ gentilis struktúrái között ment 

végbe. A középkori litván fejedelemség így azt példázza, hogy a kereszténység 

és az egyház nélkül is ki lehetett építeni olyan területi alapú hatalmi rendszert, 

amelyik képes volt jelentős expanzióra, és egy bő évszázadra meghatározó 

politikai, hatalmi tényezővé vált Kelet-Európában. Paradox módon a 

kereszténység felvétele (amely együtt járt az 1386. évi lengyel-litván unióval) a 

litván nagyfejedelemség önállóságának fokozatos felszámolódásához, s végül a 

lengyel államba történő beolvadásához (1569) vezetett. 

A litvánokról, s az általuk lakott területekről szóló első említés 1009-ből 

származik, s az Annales Quedlinburgensesben olvasható Litua alakban.2 A Litva 

szó, amely területet és annak lakóit is jelentette, a keleti szláv Nesztor-

krónikában háromszor is szerepel. A forrás olyan törzsként/népként említi, 

amely adót fizetett a Kijevi Rusznak, s amely ellen 1040-ben jaroszlav fejedelem 

hadat is vezetett.3 A 12. század folyamán az egyes litván törzsek között két 

nagyobb, alapvetően területi alapú szövetség jött létre, melyek más kisebb-

nagyobb balti etnikumokat (letgallok, semgallok, jatvingok, sudovok, galindok) 

is magukba foglaltak: žemaitis („alföldi”) és aukštaitis („felföldi”). Žemaitija 

(latin Samogitia, német Samaiten, orosz Zsmugy, lengyel Żmudż) földje öt 

nagyobb politikai-törzsi területből állt: Cekliškaja, Korsuvška, Medinickaja, 

Sauljajška, Knetuvškaja. Aukštaitija (latin Auxtote, német Austechia) négy 

nagyobb törzsi-hatalmi területet ölel fel: Naljesenajškujt, Deltuvut, Litvit és 

                                                
1 BOJTÁR E.: Litván kalauz. Bp. 1990. 16. 
2 BOJTÁR E.: Bevezetés a baltisztikába. Bp. 1997. 96. 
3 Die Nestor-Chronik. Hg. D. Tschižewskij, Wiesbaden 1969. 3, 10, 150. 
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Upitzot.4 Az „alföldi” és „felföldi” megkülönböztetés feltehetően a Neumas-

folyó (Memel, Nyeman) alsó, illetve középső (és felső) folyásterületeiből 

eredeztethető, és a két rész között a Nevežis-folyó völgye jelentette a határt.5 A 

porosz földek leírásánál már a 14. század elején Peter von Dusburg, német 

krónikás is különbséget tett partes inferiores és partes superiores között, s a 

Passarge-folyótól keletre, Žemaitija irányában elterülő földeket nevezte 

„alföldinek”.6 Žemaitija és Aukštaitija között azonban földrajzi értelemben nem 

volt érdemi különbség, hiszen Litvánia legmagasabb pontja is csak 300 méter 

körül van. Minden bizonnyal a „felföldi” részek voltak az ősi törzsi 

szállásterületek, ahonnan a 11-12. században kisebb-nagyobb csoportok 

nyugatra, északnyugatra vándoroltak, egészen a Neumas torkolatáig, a 

tengerpartig, mert a középkori forrásokban Aukštaitiját azonosították 

Litvániával, s külön emlegették Žemaitiját.7 Amikor 1219-ben a litvánok békét 

kötöttek Halics-Volhynia fejedelmeivel, a jelen lévő 22 fejedelem közül csak 2 

volt samogitiai, a többi Aukštaitija törzseiből származott. Ez ugyan még 

következhetett abból, hogy földrajzi fekvése miatt elsősorban a litván „felföld” 

konfrontálódhatott Halics-Volhyniával, s ezért volt kevés samogitiai résztvevője 

a békekötésnek. A belső litván hatalmi viszonyok szempontjából azonban 

figyelemre méltó, hogy az óorosz halics-volhyniai évkönyv feljegyzése szerint 

az 5 leghatalmasabb fejedelem mind „felföldi” (azaz „litván”) volt, s közülük a 

leghatalmasabbat Živinbundnak hívták („hôeste konic”).8 A békekötésnél jelen 

lévő számos litván előkelő azt jelezte, hogy külpolitikai téren a litván törzsek 

közösen, szövetségben léptek fel, melynek Živinbund személyében a többi 

fejedelemnél nagyobb tekintéllyel rendelkező vezetője is volt. A litván államiság 

kezdeteit jelentő politikai képződményben a törzsszövetség alapvetően 

Aukštaitija fejedelmeinek szorosabb együttműködését és kapcsolatát jelentette.9 

A békekötést minden bizonnyal Danyilo és Vaszilko Romanovics fejedelmek 

szorgalmazták (vagy az ő nevükben anyjuk), annak a Roman Msztyiszlavics fiai, 

                                                
4 H. ŁOWMIAŃSKI: Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. Tom. I-II. Wilno 
1931-1932. itt: II. 105-106. 
5 H. MORTENSEN: Litauen. Grundzüge eines Landeskunde. Hamburg 1926. 83.; G. GERULLIS: 
Baltische Völker. In: M. EBERT (Hg.): Reallexikon der Vorgeschichte 4/1. Berlin 1924. 340. 
6 Peter von DUSBURG: Chronica terre prussie. In: Scriptores rerum prussicarum. Tom. I-V. Hg. T. 

HIRSCH, M. TOEPPEN, E. STREHLKE (= SRP) Leipzig 1861-1874. itt: SRP I. 69. 
7 BOJTÁR E.: Bevezetés a baltisztikába i.m. 109. 
8 Az óorosz évkönyvet idézi B. T ПАШУТО: Образование литовского государства. Москва 
1959. 338-340.; Živibundról ld.: Livländische Reimchronik. Hg. L. MEYER, Paderborn 1876. (= 
Reimchronik) Vers 2732. 
9 H. PASZKIEWICZ: Z zagadnień ustrojowych Litwy przedchrześcijańskiej. in: Kwartalnik 
Historyczny XLIV, 1 (1930) 301-312. itt: 305. 
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aki Halics és Volhynia első egyesítését végrehajtotta (1199-1205), és a lengyel, 

valamint litván területek felé is terjeszkedni akart. Apjuk halálakor (1205) még 

kisgyermekek voltak, s kezdetben II. András magyar király és Leszek Biały 

krakkói fejedelem támogatta őket a fejedelemségre igényt formáló novgorod-

szeverszkiji Igorevicsekkel szemben. Miután kiegyeztek az Igorevicsekkel. 

Danyilo és Vaszilko 1219-ben Volhyniában szereztek volosztyot, s ennek 

megtartása, valamint helyzetük erősítése érdekében igyekeztek békét teremteni 

északi határaiknál.10 

A 13. század elején tehát a litván törzsszövetséggel már komoly politikai 

tényezőként kellett számolni az egykori Rusz utódállamaiban és a balti térségben 

egyaránt. A Livóniai Rímes Krónika balti népeket számba vevő, azokat bemutató 

„népkatalógusa” – nem véletlenül – a litvánokkal kezdődött, akik „gőgösek” és 

„hatalmuk messzire kiterjed” („hochgemût”, „ir macht ist breit”).11 Ahogyan a 

krónika is utalt rá, az egyes litván fejedelmeknél a 12-13. század fordulójától 

felerősödtek a hódító törekvések. Vlagyimir polocki fejedelem halála után, 

1216-ban például egy Gynvilav nevű litván vezér fegyveres kíséretére 

támaszkodva megszerezte a Dvina-folyó felső folyásánál fekvő polocki 

fejedelemséget, de 4 évvel később a szmolenszkiek elűzték onnan.12 Amíg az 

1198-tól kezdődö baltikumi német hódítás a Dvina alsó- és középső vidékeire, 

azaz a lív, lett területekre, valamint északra, az észt törzsek földjeire irányult, 

még nem kerültek összeütközésbe a samogitiai litvánokkal. Amikor azonban a 

német expanzió dél és délkelet felé fordult, a kúr és semgall szállásterületek 

irányába, s a keresztény uralmi terület határai közelebb kerültek Žemaitijához, 

egyre gyakrabban került sor német-litván összetűzésekre. A semgall háborúk 

során 1228-ban csaptak össze először a németek a litvánokkal, s 6 évvel később, 

1234-ben szintén megütköztek egymással.13 1236. szeptemben 22-én Rigától kb. 

100 kilométerre délre, a Saula-folyónál Vikintas, a leghatalmasabb samogitiai 

fejedelem, akinek a nevét már az 1219. évi orosz-litván békeszerződéskor is 

említették, nagy győzelmet aratott a baltikumi német hódítások 

megvédelmezésére 1202-ben alapított Kardtestvérek Rendje felett.14 Az 

ütközetben életét vesztette a Rend mestere, Volquin, s lovagjainak nagy része is 

elesett.15 Az Olivai Krónika szerint a csatában 50 lovag, számos fegyvernök és 

                                                
10 FONT M.: Oroszország, Ukrajna, Rusz. Bp.–Pécs 1998. 69-70, 120. 
11 Reimchronik V. 326-384. 
12 M. HELLMANN: Das Lettenland im Mittelalter. Münster-Köln 1954. 148. 
13 B. T. ПАШУТО: i.m. 370-372. 
14 A Kardtestvérek Rendjének alapításáról és a livóniai német hódítás kezdeteiről ld. F. 
BENNINGHOVEN: Der Orden der Schwertbrüder. Fratres miliciae Christi de Livonia. Köln-Graz 
1965. 
15 Reimchronik V. 1874-1876. 
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világi vazallus halt meg.16 A vereség nemcsak a Kardtestvérek Rendje számára 

jelentett súlyos veszteséget, hanem a Livónia feletti német uralom katonai 

biztosítását is nehéz helyzetbe sodorta. A Kardtestvérek Rendje és az 1230-as 

évektől Poroszországban sikeresen hódító Német Lovagrend között már 1235-től 

tárgyalások folytak a két lovagrend uniójáról, a Saula-folyónál elszenvedett 

vereség hatására pedig ezek a tárgyalások jelentősen felgyorsultak.17 1237. 

május 12-én IX. Gergely pápa már meg is erősítette a két lovagrend 

egyesülését.18 A Német Lovagrendnek ezzel két, egymástól távol eső területen, 

Poroszországban és Livóniában is lettek birtokai, melyek közé pogány porosz, 

kúr és litván (samogitiai) területek ékelődtek. A két országrész közötti 

szárazföldi összeköttetés megteremtésének terve a középkorban mindvégig 

meghatározta a Német Lovagrend baltikumi külpolitikájának fő irányát, ami 

lényegében egyet jelentett a litvánokkal szembeni folyamatos háborúskodással.19 

Ekkoriban, az 1230-as évek második felében emelkedett Aukštaitija 

leghatalmasabb fejedelmévé Mindaugas, akit testvérével, Daugsprungas-szal 

együtt már az 1219. évi orosz-litván békeszerződés megkötésekor az öt 

leghatalmasabb litván előkelő egyikeként említette az óorosz évkönyv. 

Apjáról csak annyit tudunk, hogy a Livónia Rímes Krónika „nagy királynak” 

(„din vater was ein konic grôz”) nevezte, de a nevét nem közölte.20 A későbbi 

források szerint Rimgaudasnak hívták Mindaugas apját, aki nagy hatalmú 

„felföldi” fejedelem volt, s jelentős területeket egyesített uralma alatt.21 Az 

1219-ben megkötött béke idején még a legjelentősebb litván vezérként 

emlegetett Živinbund az 1220-as években feltehetően már meghalt, s helyébe 

Rimgaudas léphetett. Halála után két fia osztozott a fennhatósága alá tartozó 

földeken. Feltehetően Daugsprungas volt az idősebb, ő Aukštaitija északi, 

északkeleti részeit örökölte. Ezt valószínűsiti házasságkötése is: az 1219-ben 

kötött orosz-litván békeszerződésnél ugyancsak jelen lévő leghatalmasabb 

samogitiai fejedelem, Vykintas húgát vette feleségül, hogy nyugati, 

északnyugati határait családi kapcsolatokra épülő szövetséggel biztosítsa. 

Mindaugas a délkeleti, Vilnius környéki területeket örökölte. Daugsprungas 

                                                
16 Chronica Olivensis. in: Scriptores rerum prussicarum. Tom. I-IV. Hg. T. Hirsch, M. Toeppen, 
E. Strehlke, Leipzig 1861-1874. (=SRP) itt: SRP I. 681. 
17 Reimchronik V. 1959-2016.; F. BENNINGHOVEN: i.m. 370.; M. TUMLER: Der Deutsche Orden im 

Werden, Wachsen und Wirken bis 1400. Mit einem Abriß der Geschichte von 1400 bis zur neueste 
Zeit. Wien 1955. 263. 
18 Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch. Bd. I-II. Hg. F. G. von Bunge, Reval-Riga 1852-
1855. (=LUB) Itt: LUB I. Nr. 149. 
19 PÓSÁN L.: A Német Lovagrend története a 13. században. Debrecen, 1996. 87-88. 
20 Reimchronik V. 6383. 
21 Z. IVINSKIS: Mindaugas und seine Krone. in: Zeitschrift für Ostforschung 3 (1954) H. 3. 366. 
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viszonylag korai halála után Mindaugas a saját fennhatósága alatt igyekezett 

egyesíteni a litván területeket. Hatalmi törekvései miatt szükségképpen 

szembe fordultak vele unokaöccsei, Tautvilas és Edvydas, akik anyai ági 

nagybátyjuk, Vykintas samogitiai fejedelem támogatásával Mindaugas 

riválisaiként léptek fel.22 Hatalmukat orosz területek meghódításával 

igyekeztek növelni: az 1230-as évek végétől uralmukat kiterjesztették 

Polockra, Vityebszkre, Drutszkra és Szmolenszk egy részére, azaz a Dvina 

felső folyásvidékére.23 A litván „felföld” törzseinek saját uralma alatti 

egyesítését követően Mindaugas is hódításokkal növelte hatalmát, s az 1240-

es évek elején kiterjesztette uralmát az ún. fekete-orosz földekre, azaz a 

Neumas-folyó felső folyásvidékére, melynek élére fiát, Vaišvilkast állította.24 

Nagyfejedelmi címét és hatalmát Žemaitija törzseivel és előkelőivel is el 

akarta ismertetni. Minden bizonnyal ezzel volt összefüggésben az, hogy az itt 

élőket egyre inkább fenyegető német expanzió megállítására a déli kúrokkal 

szövetkezve 1243/44-ben hadat indított a Német Lovagrend ellen, de 

Goldingennél vereséget szenvedett a lovagoktól és a velük szövetséges északi 

kúroktól.25 Ugyanakkor unokaöccsei elleni hadjáratát siker koronázta, és 

kiszorította őket Litvániából, de orosz szerzeményeiket, ahol nem 

rendelkeztek litván törzsi háttérrel, megtarthatták. Polock uraként Tautvilas az 

orosz fejedelmekkel igyekezett szorosabbra fűzni kapcsolatait: egyik 

lánytestvére Alekszander Nyevszkij novgorodi fejedelem felesége lett, másik 

testvérét pedig Danyilo Romanovics halics-volhyniai fejedelem vette 

feleségül, aki Mindaugas-szal szemben ugyancsak szerette volna 

fennhatóságát kiterjeszteni Fekete-Oroszországra.26 Danyilo politikai 

mozgásterét azonban korlátok közé szorította az a körümény, hogy 1240 után 

fejedelemsége tatár fennhatóság alá került, s ő maga kénytelen volt hódolatot 

tenni Batu kán előtt. Az 1240-es években ráadásul két alkalommal is (1243, 

1245 vagy 1245 és 1249) fegyveresen kellett megvédelmeznie fejedelmi 

székét a magyar segítségre támaszkodó csernyigovi fejedelem, Mihail fiának, 

Rosztyiszlavnak a támadásával szemben. Érdemi segítséget így nem tudott 

nyújtani sógorának, Tautvilasnak. Legfőbb politikai célja a tatár uralom 

lerázása volt, s ennek érdekében a katolikus Nyugattól remélt segítséget. 

Tárgyalt IV. Ince pápának Batu kánhoz küldött követével, Plano Carpinivel, 

és levélben is többször fordult Rómához. Halics-Volhynia támogatásától a 

                                                
22 Uo. 367. 
23 M. HELLMANN: Das Lettenland ..., i.m. 175. 
24 В. Т. ПАШУТО: i.m. 341. 
25 Reimchronik V. 2450-2452. 
26 Z. IVINSKIS: i.m. 367. 



 
 
 
 

A litván állam létrejötte és megszilárdulása 

 68 

pápaság a római egyház befolyási területének kiterjedését remélte, a katonai 

segítségnyújtást pedig a Német Lovagrend révén akarta megoldani.27 A 

lovagok erejét azonban Poroszföldön lekötötte a Swantopolk kelet-pomerán 

fejedelemmel (1242-1248), valamint a fellázadt porosz törzsekkel vívott 

háború (1242-1249), a Baltikumban pedig a kúrokkal, és a velük szövetséges 

Mindaugas-szal folytatott küzdelem.28 Az 1240-es évek közepére Mindaugas 

főhatalmát már a samogitiai törzsek többsége is elismerte.29 1245-re a Német 

Lovagrend meghódította Kurlandot, és közvetlen fenyegetést jelentett a 

szomszédos Žemaitijára. Mindaugas betört a kúr területekre, de ismét 

vereséget szenvedett.30 A litván nagyfejedelem a következő évben (1246) is 

megismételte támadását, de komolyabb összecsapásra ekkor nem került sor.31 

Ilyen körülmények  között a Német Lovagrend nem gondolhatott arra, hogy a 

tatárokkal szemben a halics-volhyniai fejedelmeket támogassa. Rosztyiszlav 

támadásai és a tatár függőség körülményei között Danyilo fejedelem úgy 

ítélte meg, hogy sógorának, Tautvilasnak az esetleges katonai segítése 

számára semmilyen előnnyel sem kecsegtet, Mindaugas személyében csak 

újabb, hatalmas ellenséget szerez magának. A livóniai németek, unokaöccsei 

és Vykintas samogitiai fejedelem mellett Mindaugas sem akart újabb 

ellenségeket magának, nem kívánt a déli határainál újabb hadszínteret, így a 

Tautvilas és Danyilo közötti családi kapcsolatok (és politikai szövetség) 

ellenére orosz csapatok nem vonultak fel a litván nagyfejedelem ellen. Fekete-

Oroszország hovatartozása miatt ugyan voltak kisebb határmenti 

csatározások, de komoly háború nem tört ki. Mivel Žemaitijában Mindaugas 

jelentősen visszaszorította Vykintas hatalmát, és Danyilo sem tudott érdemi 

támogatást nyújtani, Tautvilas a livóniai németeknél keresett szövetségest. 

Ennek érdekében hajlandó volt felvenni a latin kereszténységet is, s 1248 

elején maga Nikolaus, rigai püspök keresztelte meg Rigában.32 Ő volt az első 

római katolikus litván fejedelem, aki azonban nem Litvániában, hanem orosz 

földön, Polockban rendelkezett hatalmi területtel. Amikor IV. Ince pápa 1248. 

szeptember 15-i levelében az újonnan megtért polocki fejedelmet említette, 

Tautvilasról volt szó.33 Egy 1248. január 28-i keltezésű levél szerint Róma 

koronát ajánlott fel Danyilo fejedelemnek, aki azonban ezt politikai 

                                                
27 FONT M.: i.m. 120-121. 
28 PÓSÁN L.: i.m. 147-159.; E. CHUDZINSKI: Die Eroberung Kurlands durch den Deutschen Orden 
im 13. Jahrhundert. [h. n. é. n.] 23-30. 
29 CF. TOTORAITES: Die Litauer unter dem Könige Mindowe bis zum Jahre 1263. Freiburg 1905. 57. 
30 Reimchronik V. 2517-2587. 
31 Reimchronik V. 2608-2662. 
32 M. HELLMANN: Das Lettenland i.m. 176.; Reimchronik V. 2735-2793. 
33 idézi Z. IVINSKIS: i.m. 370. 
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megfontolásból ekkor még visszautasította. A korona elfogadása ugyanis a 

tatár fennhatóság elutasítását jelentette volna, ahhoz pedig, hogy a tatárokkal 

sikeresen vehesse fel a harcot, sem ereje, sem valódi szövetségese nem volt. 

Házassági politikája azonban kitartóan a nyugati kapcsolatok erősítésére 

irányult: Leo nevű fia IV. Béla magyar király Konstancia nevű lányát vette 

feleségül, másik fia, Roman pedig Gertrud, Babenberg-házi hercegnőt.34 

Tautvilas megkeresztelkedése és Danyilo fejedelem nyugati orientációja a 

latin egyház kiterjesztésén túl a tatárok ellen tervezett keresztes hadjárat 

szempontjából is fontos volt, amit a Szentszék már a Magyarországot és 

Lengyelországot érő 1241/42-es tatár dúlás óta fontolgatott.35 

Tautvilas megtérése után Andreas von Stritland, a Német Lovagrend 

livóniai tartományi mestere hadat indított a litvánok ellen, hogy megtörje 

Mindaugas hatalmát, és a keresztény Tautvilast segítse a nagyfejedelmi 

székbe. Azt remélte, hogy egy keresztény fejedelem egész Litvániát katolikus 

országgá teszi.36 A Livóniai Rímes Krónika beszámolója szerint Mindaugas 

csapatai egy Vorunta nevű sáncvárnál gyűltek össze, a lovagrendi erők pedig 

előrenyomultak a Nalsen-i földekig, de mindkét fél kerülte a nagyobb 

összecsapást, és csak a településeket, szántókat pusztították, majd a seregek 

visszahúzódtak és hazatértek.37 A hatalmi viszonyok ugyan változatlanok 

maradtak, de Mindaugas érzékelhette, hogy a politikai helyzet számára 

kedvezőtlen irányban mozdult el. A livóniai németek, Vykintas samogitiai 

fejedelem, Tautvilas és testvére, valamint sógoruk, Danyilo fejedelem 

részvételével egy ellenséges politikai szövetség szerveződött ellene. A Német 

Lovagrend ellen viselt két, eredménytelen hadjárata Kurlandon megnyírbálta 

tekintélyét Samogitiában, ezért politikája gyökeres megváltoztatása mellett 

döntött. Mivel nagyfejedelmi hatalma alapvetően a litván „felföldre” épült, s 

ott szilárd is volt, lemondott a samogitiai törzsek védelmezőjének szerepéről, 

és baráti kapcsolatok kialakítására törekedett a Német Lovagrenddel. 

Követeket küldött Andreas von Stritland mesterhez, és baráti szándékai 

kinyilvánításaként meghívta őt Litvániába.38 A béke mellett tehát a litván 

nagyfejedelem politikai szövetséget is ajánlott. Ezt látva a Német Lovagrend 

is változtatott eddigi politikáján, és arra ösztönözte Mindaugast, hogy térjen át 

                                                
34 FONT M.: i. m. 121. 
35 BÁRÁNY A.: Magyarország, Anglia és a tatár veszély a XIII. század második felében. 
Hadtörténeti Közlemények 121, 2009, 2. sz. 251-277. Hivatkozott rész: 252. 
36 CF. TOTORAITES: i. m. 71. 
37 Reimchronik V. 3245-3406. 
38 Reimchronik V. 3451-3464.; A litván nagyfejedelem és a Német Lovagrend közötti 
tárgyalásokról ld.: CF. TOTORAITES: i. m. 74. 
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a keresztény hitre.39 A livóniai földek megosztása miatt a lovagrend és a rigai 

püspök immár több évtizede viszályokkal terhelt kapcsolatában a Tautvilas 

megkeresztelkedésével megerősödött püspöki tekintély ellensúlyozására a 

lovagrend számára kapóra jött Mindaugas közeledési politikája és 

megkeresztelkedési hajlandósága, ezért 1250-ben felhagyott Tautvilas 

támogatásával.40 A katolikus hit felvételére vonatkozó szándék 

kinyilvánításával, valamint a Német Lovagrenddel fennálló viszonyának 

rendezésével a litván nagyfejedelem kitört a politikai s katonai 

elszigetelődésből.41 1250 végén vagy 1251 elején Mindaugas családjával és 

nagyszámú katonai kíséretével megkeresztelkedett. A keresztelési szertartást a 

lovagrend papjai végezték.42 Az 1251 nyarán írt pápai oklevelek már 

egyértelműen a litván nagyfejedelem megtéréséről tudósítottak, továbbá a 

Litvániában létrehozandó egyházszervezetről, az itt felépítendő templomokról 

és az egyházi-vallásos élet megindításáról rendelkeztek.43 1251. július 17-én 

IV. Ince pápa Szent Péter (azaz az egyház) pártfogásába és oltalmába vette 

Mindaugast és a nagyfejedelem családját.44 A Livóniai Rímes Krónika 

beszámolója szerint a nagyfejedelem megtérését követően a Német Lovagrend 

egyik lovagja és egy Parmus nevű litván bojár Rómába indult, hogy a 

megkeresztelkedésről tájékoztassák a pápát, s hozzájárulását kérjék ahhoz, 

hogy a litván fejedelmet keresztény uralkodóhoz méltóan királlyá 

koronázzák.45 Küldetésük sikerrel járt, mert 1251. július 17-én a pápa a kulmi 

püspökhöz írott levelében jóváhagyta Mindaugas megkoronázását.46 IV. Ince 

a rigai érseket bízta meg azzal, hogy a Német Lovagrend egyik papját, egy 

bizonyos Christian testvért kinevezze és felszentelje Litvánia első püspökévé. 

A de iure papíron létrejött litván püspökség exemptiót kapott, azaz 

                                                
39 Reimchronik V. 3451-3496. 
40 A rigai püspök (később érsek) és a Német Lovagrend közötti feszültségekről ld.: PÓSÁN L.: i. m. 
79-88.; B. BOMBI: Una disputa tra l’arcivescovo Federico di Riga e l’Ordine Teutonico ad 
Avignone. In: L’Ordine Teutonico tra Mediterraneo e Baltico incontri e scontri tra religioni, 
popoli e culture. a cura di H. HOUBEN e K. Toomaspoeg, Galatina 2008. 125-140.; R. WITTRAM: 
Baltische Geschichte. München, 1954. 36-41. 
41 N. ANGERMANN – S. DUMSCHAT: Die ukrainischen Länder unter litauischer und polnischer 

Herrschaft (bis 1569) in: Geschichte der Ukraine. Hg. F. Golczewski, Göttingen 1993. 37-57. itt: 38. 
42 Reimchronik V. 3543-3575.; Chronicon Poloniae. in: Omniki Dziejowe Polski / Monumenta 
Poloniae Historica (=PDP) Tom. II. Ed. W. Kętrzyński, Warszawa 1961 / Łwów 1884 (reprint) 586. 
43 Monumenta Poloniae Historica (= MHP) Tom. I. Ed. A. THEINER, Romae, 1860. Nr. 101, 105, 106.  
44 MHP I. Nr. 102. 
45 Reimchronik V. 3505-3542. 
46 MHP I. Nr. 104. 
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közvetlenül a Szentszék fennhatósága alá tartozott, s nem tagozódott be a 

rigai érsekség egyházi hierarchiájába.47 

A Német Lovagrenddel kötött szövetség ugyan megerősítette Mindaugas 

helyzetét, de nem oldotta meg problémáit a belső ellenlábasaival. 1251-ben és 

1252-ben csaták sorát vívta litvániai ellenfeleivel. 1251-ben legyőzte a 

leghatalmasabb samogitiai fejedelmet, Vykintast, aki maga is elesett, de egyik 

rokona, Treiniotas személyében hamarosan új vezére lett a Mindaugas-ellenes 

samogitiai erőknek.48 A legtöbb csatát a nagyfejedelem Tautvilas-szal vívta, s 

egy alkalommal, amikor Polock litván fejedelme Vorunta várába szorította 

Mindaugast, maga Andreas von Stritland livóniai tartományi mester vezette a 

Német Lovagrend felmentő seregét. Azt követően, hogy 1253 elején a 

lovagrendi csapatoknak Eberhard von Seyne, a nagymester Baltikumba 

küldött helyettesének és meghatalmazottjának49 vezetésével Memel vára 

közelében sikerült nagy csapást mérni Treiniotas samogitiai erőire, majd két 

gyors hadjáratot is vezetett Samogitia földjére, az itteni törzsek békét kötöttek 

Mindaugas-szal.50 Ugyanebben az évben a litván nagyfejedelem Danyilo 

halics-volhyniai fejedelemmel is békét kötött, aki kénytelen volt elismerni, 

hogy Fekete-Oroszország litván fennhatóság alá tartozik.51 A litván-orosz 

kapcsolatok rendeződését házassággal is megerősítették: Mindaugas egyik 

lánya Danyilo fiához, Svarnhoz ment feleségül.52 A békekötésekkel 

megerősödött helyzetét a litván nagyfejedelem újabb orosz területek 

megszerzésére is felhasználta. A novgorodi évkönyvek szerint sógora, 

Daumat fennhatósága alá vonta Pszkovot (Pleskaut), s mintegy 300 főnyi 

fegyveres kíséretével, valamint azok családtagjaival odaköltözött.53 

A Livóniai Rímes Krónika leírása szerint IV. Ince pápa felhatalmazta a Német 

Lovagrend livóniai tartományi mesterét, Andreas von Stritlandot Mindaugas 

királlyá koronázására: „gegeben was dem meisterre der crone gewalt”.54 Ezzel 

szemben a pápai oklevelekben egy szó sincs erről, hanem az olvasható, hogy IV. 

                                                
47 K. FORSTREUTER: Deutschland und Litauen im Mittelalter. (Studien zum Deutschtum im Osten), 
Köln-Graz 1962. 6. 
48 M. HELLMANN: Das Lettenland…, i. m. 180.; M. HELLMANN: Der deutsche Orden und die Königskrönung 
des Mindaugas. Zeitschrift für Ostforschung 3, 1954. 387-396. Hivatkozott rész: 395.;  Z. IVINSKIS: i. m. 385. 
49 „missus fuit in Livoniam cum plenitudine potestatis” Hermann von Wartberge: Chronica 

Livoniae, SRP II. 31.; „Evehardus de sayne, praeceptor domus Theutonicorum per Allemaniam, 
vicem gerens magistri generalis in Livonia et Curonia” LUB I. Nr. 256. 
50 Reimchronik V. 3609-3654.; CF. TOTORAITES: i.m. 80-87. 
51 В. Т. ПАШУТО: i. m. 380. 
52 M. HOCIJ: Die Krone des Mindaugas. Zeitschrift für Ostforschung 3, 1954. 409. 
53 В. Т. ПАШУТО: i.m. 384. 
54 Reimchronik V. 3539. 
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Ince Heidenreich kulmi püspököt bízta meg a koronázás lebonyolításával. Emellett 

felszólította az öseli és kurlandi püspököket, hogy szerezzenek érvényt a litvánok 

szentszéki pártfogásának, Riga, Ösel és Dorpat püspökeit pedig arra kérte, hogy 

nyújtsanak segítséget és támogatást Mindaugas pogány népének megtérítéséhez és 

az ellenségeivel szembeni küzdelmekhez.55 Andreas mester, jóllehet egy egyházi 

rend tagja volt, de szerzetes lovagként nem rendelkezett papi felszenteléssel, így a 

középkori jogszokások értelmében nem is koronázhatott volna meg egy Dei gratia 

uralkodó keresztény királyt.56 1253 nyarán, valószínűleg júliusban, két évvel 

Mindaugas megkeresztelkedését követően került sor az első (és egyben utolsó) 

litván király megkoronázására. A koronázási ünnepségen a kulmi püspök mellett 

részt vett a Német Lovagrend livóniai elöljárója, Andreas von Stritland.57 Nikolaus 

rigai püspök azonban távol maradt, hiszen az új király fő ellenfelét, Tautvilast 

éppen ő keresztelte meg, akitől a Német Lovagrenddel szemben saját livóniai 

pozícióinak erősödését remélte. A livóniai egyháznagyok közül egyedül csak 

Heinrich öseli püspök vett részt Mindaugas koronázásán.58 A koronát feltehetően a 

lovagrend livóniai mestere készíttette Rigában,59 sőt V. T. Pasuto orosz történész 

szerint maga a koronázás is Rigában történt.60 A koronázás pontos helyéről és 

idejéről nem tudósítanak a források. Nem valószínű azonban, hogy Mindaugas, aki 

a koronától litvániai főhatalmának vitathatatlanná tételét és külpolitikai 

elfogadottságának, tekintélyének növekedését várta, beleegyezett volna a rigai 

helyszínbe. Ez ugyanis éppen a litván király és állam önállóságát kérdőjelezte volna 

meg. A latin keresztény világban a független uralkodókat illette meg a királyi cím, 

akik legfeljebb csak az egyetemes keresztény hatalmak, azaz a pápa vagy a császár 

főségét ismerték el maguk felett. Akit Nyugaton önálló uralkodónak tartottak, 

annak királynak kellett lennie, s az nem engedhette meg magának, hogy országán, 

uralmi területén kívül koronázzák meg.61 Mindaugas koronázására tehát 

szükségképpen Litvániában került sor, feltehetően valahol a Neumas-folyó mentén, 

amely természetes közlekedési utat jelentett a Balti-tenger és Litvánia belseje 

között.62 IV. Ince pápa 1253. augusztus 23-i oklevele szerint például a pogány 

népek a Neumas (Memel)-folyón keresztül érintkeztek egymással, amelyen 

elsősorban fegyvert, élelmiszert és sót szállítottak. „... per quod (scil. Flumen), 

                                                
55 MHP I. Nr. 101, 102, 104, 105, 106. 
56 M. HELLMANN: Königskrönung des Mindaugas..., i. m. 395. 
57 Preußisches Urkundenbuch. Hg. R. Philippi, A. seraphim, M. Hein, E. Maschke, H. Koeppen 
Bde. I,1.–VI,1. (= PUB) Königsberg–Marburg, 1882–1986. itt: PUB I,2. Nr. 39. 
58 M. HELLMANN: Königskrönung des Mindaugas..., i. m. 389. 
59 Z. IVINSKIS: i. m. 381. 
60 В. Т. ПАШУТО: i. m. 379. 
61 K. FORSTREUTER: Deutschland und Litauen..., i.m. 19. 
62 K. FORSTREUTER: Die Memel als Handelsstraße Preußens nach Osten. Königsberg 1931. 
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Memole vulgariter appellatum arma, vestes et sal, ac multa vitae necessaria 

paganis illarum partium in discrimen Christi fidelium navigio ferebantur ...”.63 A 

folyó közlekedésben betöltött szerepének fontosságát mutatja az is, hogy 1252/53 

telén a Német Lovagrend megszerezte a torkolatvidéken Memel várát.64 A 14. 

században a Német Lovagrend litvánok elleni háborúinak túlnyomó többsége a 

Neumas és Wilia folyók összefolyásánál épült  Kaunas várának környékén zajlott, s 

1362-ben a lovagok el is foglalták ezt a várat.65 Arra vonatkozó adatunk nincsen, 

hogy mikortól létezett ez a föld- és favár a Neumas stratégiailag fontos partján, a 

német uralmi- és teleülésterülethez közel, de feltételezhető, hogy már a 13. 

században is megvolt. Lényegében ez a vár jelentette Litvánia nyugati kapuját,66 

így elképzelhető, hogy itt, a német és litván határvidéken, de mégis litván földön 

került sor a koronázási ünnepségre. A koronázás során Mindaugast felkenték 

szentelt olajjal, amiről egy 1253. évi oklevél is tudósít: „In regem Lettowie oleo 

sacrato peruncti, regni succepimus diadema...”.67 IV. Ince különleges oltalmába 

vette a litván királyt („filius specialis Sanctae Romanae ecclesiae”) és országát.68 A 

koronázáskor Mindaugas igyekezett a lovagrendnek meghálálni azt a segítséget, 

amit tőle kapott litvániai hatalmának megszilárdításában, s Žemaitija nyugati 

részét, lényegében a tengerparti sávot, átengedte a lovagoknak. A Német 

Lovagrend így egy keskeny, de mégis szárazföldi összeköttetést jelentő területet 

kapott Livónia és Poroszország között.69 Ugyanakkor ezzel a lépéssel Mindaugas 

az uralmát alapvetően továbbra is megkérdőjelező samogitiai lázongásoknak 

gondját részben a lovagokra is áttolta, s biztosította ezzel a maga számára a közös 

érdekre alapuló német szövetséget. 

Ugyanebben az évben, azaz 1253-ban IV. Ince jóváhagyásával Opizo, 

Mezzanum apátja, pápai legátus a Bug-folyó melletti Drohiczynban Danyilo halics-

volhyniai fejedelmet is királlyá („Rex Russiae”) koronázta. Ezt megelőzte az, hogy 

Danyilo már 1252-ben nyíltan a tatárok ellen fordult. Kinyilvánította készségét a 

keleti és nyugati egyház közötti unió megteremtésére, Kuremsánál pedig csapatai 

meg is támadták a tatárokat, de vereséget szenvedtek.70 Mindaugas és Danyilo 

nyugati mintára történő, egyidejű megkoronázásával úgy tűnt, megvalósul a 

Szentszéknek az a terve, hogy az esetleges újabb tatár veszély elhárítására Kelet-

                                                
63 LUB I. Nr. 257. 
64 LUB I. Nr. 241, 244, 245.; Canonici Sambiensis, SRP I. 280. 
65 K. FORSTREUTER: Deutschland und Litauen..., i. m. 62. 
66 W. STEIN: Vom deutschen Kontor in Kowno. Hansische Geschichtsblätter 22, 1916. 225-266. 
itt: 225. 
67 LUB I. Nr. 243. 
68 Vetera Monumenta Poloniae et Lithuanae. (= VMPL) Tom. I. Ed. A. THEINER, Romae, 1860. 50. 
69 PUB I,2. Nr. 39. 
70 BOJTÁR E.: Bevezetés a baltisztikába..., i. m. 138.; FONT M.: i. m. 121. 
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Európában új, latin kereszténységű, vagy Rómához kapcsolódó és egymással is 

szövetséges államok jöjjenek létre.71 Mindaugastól, mint keresztény királytól Róma 

a kereszténység terjesztését, a latin egyházszervezet litvániai kiépítését, a 

pogányság visszaszorítását várta. A keresztény normák hétköznapi bevezetésének 

lehetősége sok helyen elégedetlenséget váltott ki, ezért Mindaugas, aki maga is 

csak politikai megfontolásból tartotta a fejét a keresztvíz alá, nem különösebben 

szorgalmazta a régi szokások megbolygatását. Samogitiában viszont, melynek 

nyugati részét a Német Lovagrendnek adományozta, a német klerikusok, s 

különösen a litván püspökké szentelt Christian testvér, a kereszténység minél 

gyorsabb bevezetését szorgalmazta, ami egyre szélesebb körű ellenálláshoz 

vezetett. Az itteni bojárok és közrendűek egyaránt fegyvert ragadtak. A felkelés 

leverésére Eberhard von Seyne 1253-ban és 1254-ben két hadjáratot is vezetett 

Žemaitijába. A lovagrendi csapatok felperzselték a tanyákat, településeket, 

elhajtották a jószágokat, de nagy ütközetekről, komoly harcokról a források nem 

tudósítottak.72 Az „alföldi” litvánok – felmérve az erőviszonyokat – kerülték a nyílt 

összecsapásokat. Pillanatok alatt eltűntek az erdőkben, és a legváratlanabb 

pillanatokban képesek voltak onnan ki is törni, s ezzel együtt Treiniotas samogitiai 

vezér mögött ismét egyre több és több fegyveres sorakozott fel,73 ami a 

nagyfejedelem tekintélyét rombolta. A politikai fejlemények sem különösebben 

kedveztek a keresztény litván állam megszilárdulásának. A nagymester 

megbízottja, Eberhard von Seyne leváltotta tisztségéből Andreas von Stritland 

mestert, akinek nagy szerepe volt Mindaugas 1250 körüli politikai irányvonalának 

megváltozásában, s áthelyezte egy németországi rendházba.74 Az 1253-ban 

megválasztott új nagymester, Poppo von Osterna,75 Anno von Sangerhausent 

nevezte ki Livónia új tartományi mesterévé.76 A jó német-litván kapcsolatokért és 

Samogitia nyugati részeinek a lovagrendnek történő eladományozásáért sokat tevő 

Andreas mester leváltása Mindaugas számára nem tűnt bizalomerősítő lépésnek; 

ellenkezőleg: fokozta bizalmatlanságát és gyanakvását.77 A litván nagyfejedelem 

megkeresztelkedését és koronázását követően, annak ellenére, hogy a Szentszék 

megbízásából a rigai érsek Christiant, a lovagrend paptestvérét szentelte litván 

püspökké, és exemptióval ruházta fel a létrehozandó litván püspökséget, a térség 

egyháznagyjai mégis kísérletet tettek arra, hogy egyházi fennhatóságukat 

                                                
71 M. HELLMANN: Das Lettenland..., i. m. 182. 
72 Reimchronik V. 3625-3654. 
73 Z. IVINSKIS: i. m. 385. 
74 Reimchronik V. 3579-3608. 
75 Canonici Sambiensis, SRP I. 281. 
76 M. HELLMANN: Königskrönung des Mindaugas…, i. m. 392. 
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kiterjesszék Litvániára. 1253 őszén Fulko, gnesnói érsek egy Vitus nevű lengyel 

domonkos szerzetest litván püspökké szentelt, de a fennálló állapotokon ez semmit 

sem változtatott.78 Albert Suerber, Poroszország és Livónia 1245-ben kinevezett 

érseke szintén kísérletet tett – sikertelenül – arra, hogy egyházi fennhatóságát 

kiterjessze Litvániára.79 Ezek a próbálkozások szintén a bizalmatlanságot 

erősítették Mindaugasban, aki Litvánia önállóságát, és a majdani litván 

egyházmegye exemptióját szorosan egymást feltételező tényezőnek tartotta. 

Mindezek ellenére a nagyfejedelem haláláig római katolikus maradt, ahogyan erről 

IV. Kelemen pápa 1268-ban II. Ottokár cseh királyhoz írt levele is tanúskodik. 

Ebben a „clare memoriae Mindota” kifejezés használata, ami arra utal, hogy a 

litván király keresztényként halt meg.80 Treiniotas németekkel szembeni samogitiai 

fegyveres ellenállását, amit Tautvilas policki, és a katolikusok ádáz ellenfele, 

Alekszander Nyevszkij novgorodi fejedelem is támogatott, Aukštaitija földjén is 

növekvő rokonszenv kezdte övezni, ezért Mindaugas kettős politikai játszmába 

kezdett.81 Minden litván uralkodójaként 1257-től kapcsolatba lépett a Német 

Lovagrend fennhatósága ellen lázadó samogitiai előkelőkkel, és titokban támogatta 

harcukat.82 Ily módon a királyság egészének sérthetetlenségéért, annak 

védelmezőjeként léphetett fel. Ugyanakkor a németekkel sem kívánt háborúba 

keveredni, ezért 1257-ben baráti szándékainak kinyilvánításaként a lovagrendnek 

adományozta Žemaitija egész területét.83 Ezzel Mindaugas nemcsak a lovagrend 

felé kívánt gesztust tenni, hanem szabadulni akart a polocki és novgorodi 

fejedelmek által támogatott belső ellenzékétől is, melynek fő bázisa éppen a litván 

„alföld” volt. Az adományozásról szóló oklevél tartalmáról a latinul egyáltalán nem 

tudó litván társadalom lényegében nem is szerzett tudomást, így a király 

támogatásában bízó samogitiaiak, hogy legyen idejük előkészülni a német 

Lovagrend elleni háborúra, követeket küldtek Rigába, s két évre szóló békét 

kötöttek a németekkel.84 Burchard von Hornhausen, aki Anno von Sangerhausen 

1256-ban történt nagymesterré választását követően lett livóniai provincialis 

magister, szintén hajlott a békére. Egész Žemaitija meghódításához a lovagrendnek 

is komolyabb katonai előkészületekre volt szüksége. Kérésére több pápai bulla is 

keresztesek toborzására szólított fel,85 a keresztes hadjáratra vállalkozó nemeseket 

pedig arra figyelmeztette, hogy a pogányok elleni harcban a lovagrend parancsait 

                                                
78 M. HELLMANN: Das Lettenland ..., i. m. 181. 
79 Uo. 179. 
80 VMPL I. 79. 
81 M. HELLMANN: Das Lettenland…, i. m. 183. 
82 Z. IVINSKIS: i. m. 372. 
83 PUB I,2. Nr. 40. 
84 Reimchronik V. 4489-4604. 
85 LUB I. Nr. 311, 328.; PUB I, 2. Nr. 1, 2, 3. 
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kövessék.86 Róma több alkalommal is szorgalmazta a lovagok számának 

növelését.87 Valószínűleg ezzel függött össze, hogy IV. Sándor pápa engedélyezte a 

Német Lovagrendnek, hogy soraiba új tagokat próbaidő nélkül is felvegyen.88 

1258. május 18-án úgy rendelkezett, hogy azok, akik korábban bűnöket követtek el, 

raboltak, gyújtogattak és gyilkoltak, s a világi büntetés elől menekülve beléptek a 

lovagrendbe, vezeklésül kötelesek a Szentföldön, Poroszországban vagy 

Livóniában harcolni a pogányok ellen.89 

A kétéves békeszerződés lejártát követően 1259-ben a samogitiaiak betörtek 

Kurland földjére. A Livóniai Rímes Krónika tudósítása szerint a Schoden-folyócska 

melletti csatában mindkét fél súlyos veszteségeket szenvedett: a Német 

Lovagrendnek 33 lovagja esett el, és a betörő litvánok is kénytelenek voltak 

visszavonulni.90 A katonai kudarc megrendítette a lovagrend helyzetét: 1259 

második felében Livónia déli részén a semgall törzsek is fellázadtak a német 

uralom ellen.91 Mindaugas, még ha akarta volna, sem küldhetett katonai segítséget 

Samogitiába, mert 1258/59-ben a tatárok – miután 1254/55-ös hadjáratukkal térdre 

kényszerítették Halics-Volhyniát – a litván és lengyel területek ellen vonultak. 

Danyilo és Vaszilko fejedelmeknek pedig, akik kénytelenek voltak ismét behódolni 

a kán előtt, segédcsapatokat kellett melléjük adni.92 A tatár támadás miatt senki sem 

vádolhatta Mindaugast Samogitia cserbenhagyásával vagy elárulásával. A Német 

Lovagrend újabb földvárak építésével igyekezett erősíteni helyzetét. Memel 

várának előretolt védelmére emelte Georgenburgot, Žemaitija és Semgallia 

határvidékén pedig Dobein várát, hogy megakadályozza a samogitiai és semgall 

erők egyesülését.93 1260 elején egy kisebb samogitiai sereg megpróbálta elfoglalni 

Dobeint, de vereséget szenvedett.94 Ez év tavaszán az eddig szövetségesnek 

számító kúrok többsége is szembefordult a Német Lovagrenddel. Memel, 

Georgenburg és Dobein szigetekké váltak az őket körülvevő ellenséges területen.95 

Az elszenvedett veszteségek pótlására és a kritikusra fordult katonai helyzet miatt a 

lovagrend németországi rendházaiból 30 új lovag jött Livóniába, és a porosz 

tartományi marsall vezetésével Poroszországból is erőket csoportosítottak át 

                                                
86 LUB I. Nr. 310, 325, 326.; PUB I, 2. Nr. 21. 
87 LUB I. Nr. 309, 334, 335. 
88 PUB I, 2. Nr. 18. 
89 PUB I, 2. Nr. 54. 
90 Reimchronik V. 4835-4879. 
91 W. URBAN: The Military Occupation of Semgallia in the Thirteenth Century. In: Baltic History. 
Eds. A. ZIEDONIS – W. L. WINTER – M. VALGEMÄE. Columbus, Ohio, 1974. 21-32. itt: 25-26. 
92 FONT M.: i. m. 121-122.; В. Т. ПАШУТО: i.m. 381. 
93 E. CHUDZINSKI: i. m. 54-55. 
94 Reimchronik V. 5445-5478. 
95 E. CHUDZINSKI: i. m. 55-56. 
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Memel várába.96 A tatárokkal hadakozó, s dél felé uralmi területeit még gyarapítani 

is tudó Mindaugas igyekezett jó kapcsolatokat ápolni a Német Lovagrenddel 

szemben kibontakozott széles körű felkelés vezérével, Treiniotas-szal. Emellett 

megpróbált továbbra is manőverezni, lavírozni a két fél között. 1260. júniusában 

például látványos gesztussal deklarálta a németek iránti baráti érzelmeit és 

szövetségesi hűségét: úgy rendelkezett, hogy örökösök nélküli halála esetén egész 

Litvánia a Német Lovagrend birtoka legyen.97 Mindaugasnak azonban számos 

gyermeke volt, többek közt három fia is, ezért az 1260. évi „adományt” a Német 

Lovagrend is csak baráti szándék kinyilvánításaként értelmezte. 

1260. július 13-án Durbennél Treiniotas katasztrofális vereséget mért a 

livóniai keresztény seregekre. Elesett Burchard von Hornhausen livóniai mester, 

a porosz marsall, 136 lovagtestvér, és igen sok, a pápai felhívásra Livóniába 

érkezett keresztes, köztük Károly svéd herceg és egész kísérete.98 A 

Kardtestvérek 1236. évi sauleni veresége óta a livóniai németek még soha nem 

kerültek olyan válságos helyzetbe, mint most, a durbeni csatavesztés után. 

Kiszélesedett a semgall és a kúr felkelés, a Treiniotas vezette samogitiai erőkhöz 

csatlakozott Tautvilas, és Novgorod is támogatta. 1260/61 telén a befagyott 

Dvina-folyón átkelve a litvánok betörtek Livóniába, és 1261. február 3-án 

Lennawarden mellett ismét súlyos vereséget mértek a lovagrendre.99 A livóniai 

törzsek lázadása az északi észt területekre is kiterjedt, emiatt a németek 

kénytelenek voltak megosztani erőiket.100 1261. április 27-én a Német 

Lovagrend livóniai ága Lübeck városához fordult segítségért.101 Litvániában 

viszont a tatár támadást visszaverő Mindaugas továbbra is megkerülhetetlen és 

erős politikai tényező volt. Žemaitija fejedelme, Treiniotas ezért 1261-ben a 

következő ajánlattal kereste fel a litván királyt: elismeri Mindaugas főhatalmát, 

és egyesíti Litvániával (azaz Aukštaitijával) a „mélyföldi” részeket, cserébe a 

németekkel kötött szövetség felmondását, és az ősi pogány hithez történő 

visszatérést kérte.102 Mindaugas elfogadta az ajánlatot: ő és családja ugyan 

keresztény maradt, de lemondott Litvánia kereszténnyé tételéről (azaz egy 

keresztény királytól elvárt legfontosabb célról), és szembefordult a lovagrenddel. 

1263 januárjában Treiniotas és Mindaugas seregei betörtek Livóniába, és ostrom 

                                                
96 Reimchronik V. 5541-5577. 
97 PUB I, 2. Nr. 106. 
98 Reimchronik V. 5614-5617, 5630-5633, 5656-5657, 5709.; Dusburg, SRP I. 97.; Chronicon 
Dunamundense, SRP II. 141.; Canonici Sambiensis, SRP I. 282-283.; Annales Pelplinenses, SRP 
I. 270.; Annales Renneburgenses, SRP II. 148. 
99 Reimchronik V. 6000-6098. 
100 Reimchronik V. 6105-6314. 
101 LUB I. Nr. 362. 
102 BOJTÁR E.: Litván kalauz, i. m. 22. 
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alá vették a lovagok központi várát, Wendent, elfoglalni azonban nem tudták.103 

Mivel a lovagrend, s ezzel együtt a livóniai németek erejét, védelmét a litván 

erők egyesítésével sem sikerült megtörni, a források hallgatásából arra 

következtethetünk, hogy Mindaugas feltehetően felhagyott a további támadással, 

Treiniotas azonban folytatta a háborút. Újra betört Livóniába, és egészen az észt 

területekig feldúlta.104 Mindaugas nem akarta katonai erejét lekötni a Livónia 

elleni háborúval, sokkal inkább arra az időre igyekezett tartalékolni, amikor 

politikai ellenfelei ismét nyíltan megkérdőjelezik főhatalmát, és szembe 

fordulnak vele. Politikájával saját családjában sem értett mindenki egyet. 

Sógora, Daumat, aki Pszkov (Pleskau) uraként Tautvilas polocki 

fejedelemségével és Novgoroddal volt határos, saját érdekeit szem előtt tartva a 

németellenes politika folytatását szorgalmazta, s mivel Mindaugas 

hajthatatlannak bizonyult, összeesküvést szervezett ellene. 1263. augusztus 5-én 

az általa vezetett összeesküvők meggyilkolták Mindaugast és az udvarban 

tartózkodó két fiát, Ruklyst és Repekist.105 A gyilkosság egyúttal a keresztény 

litván királyság végét is jelentette. 

Mindaugas halála után Treiniotas, Samogitia ura, és Tautvilas, polocki 

fejedelem egymás ellen fordult a nagyfejedelmi cím és a litván főhatalom 

megszerzéséért. 1263 végén Treiniotas megölette Tautvilast, és uralmát 

kiterjesztette Polockra. Tautvilas fia Novgorodba menekült.106 Ez azt jelentette, 

hogy a novgorodi fejedelemség, mely korábban támogatta Žemaitiját a 

németekkel szemben, most a litván hatalmi küzdelmekben Treiniotas ellen 

fordult. A samogitiai fejedelem nem sokáig örülhetett győzelmének. Mindaugas 

egyetlen életben maradt fia, Vaišvilkas – aki az ortodox kereszténységet vette fel 

– Aukštaitijára, valamint az uralma alá tartozó fekete-orosz területekre 

támaszkodva Treiniotas ellen fordult. Halics-Volhynia fejedelmei is őt 

támogatták, hiszen Danyilo fia, Svarn a sógora volt. Vaišvilkas visszahódította 

az északi litván földek többségét, az udvartartását Polockban berendező 

Treiniotast pedig megölette (1265). A polocki területek kormányzását a 

Mindaugas-házhoz mindvégig hű bojárra, Gerdenas-re bízta. Az 1260. évi 

oklevélben, amelyben Mindaugas örökös nélküli halála esetén egész Litvániát a 

Német Lovagrendre testálta, Gerdenas a tanúk között szerepelt.107 Vaišvilkas a 

polocki földek kormányzásán kívül azt is Gerdenas feladatául szabta, hogy a 

királygyilkosságban bűnös Daumatot verje le. 1266-ban heves harc kezdődött a 
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Pszkovot uraló Daumat, és Polock új ura, Gerdenas között, amelyben novgorodi 

segítséggel Daumat győzött, s maga Gerdenas is életét vesztette (1267). 108 

Ugyanebben az évben a mélyen vallásos Vaišvilkas lemondott a hatalomról, s a 

nagyfejedelmi széket átadta sógorának, Svarnnak, ő maga pedig visszavonult 

egy ortodox kolostorba (ahol azonban korábbi ellenségeinek néhány híve 

bosszúból meggyilkolta).109 1268-ban Svarn is meghalt, Litvánia pedig számos 

kisebb fejedelemségre hullott szét, melyek urai rablóhadjáratokkal, katonai 

sikerekkel igyekeztek erősíteni hatalmukat. A samogitiai előkelők újra 

fosztogató portyákat vezettek Livóniába, amelyekbe esetenként még az északi 

orosz fejedelmek is bekapcsolódtak. 1268 elején a novgorodi fejedelem 

Pszkovval (Pleskauval) és a litvánokkal szövetkezve az észt területek ellen 

vezetett hadat.110 A tavasz folyamán a Német Lovagrend ellentámadásba kezdett, 

s 1268. június 3-án ostrom alá vette Pszkovot, de tíz nap múlva a novgorodi 

fejedelem felmentő seregének közeledtére visszavonult.111 1269 márciusában a 

németek békét kötöttek Novgoroddal.112 A litvánok azonban tovább folytatták 

rablóhadjárataikat, melyek mögött semmiféle nagyobb szabású politikai terv, 

stratégiai elképzelés sem állt. 1269/70 telén a betörő litvánok egészen 

Észtországig pusztítottak. A Német Lovagrend 1270. február 16-án rajtaütött a 

zsákmánnyal megrakodva hazafelé tartó litvánokon, de nagy vereséget 

szenvedett: elesett Otto von Luttenberg livóniai mester és 52 lovag.113 A sikeren 

felbuzdulva ugyanebben az évben újabb litván portyázók törtek be Livóniába, és 

ismét győzelmet arattak: a Német Lovagrend 20 lovagja, számos fegyvernöke, 

csatlósa és világi vazallusa maradt a csatatéren.114 

Az 1270-es évek első felében Aukštaitijában Mindaugas unokája, Svarn fia, 

Treidenis fokozatosan visszaállította családja hatalmát, vezető szerepét, s egyre 

több bojár, fejedelem ismerte el nagyfejedelemnek.115 Livóniában ezalatt a 

Német Lovagrend stabilizálta a helyzetét. Békét kötött a fellázadt kúrokkal 

(1267)116 és semgallokkal (1272),117 a határok megerősítésére pedig 1277-ben 

Erns von Raßburg livóniai mester a Dvina-folyó mentén előretört a litván 

                                                
108 В. Т. ПАШУТО: i. m. 385. 
109 M. HOCIJ: i. m. 410. 
110 Reimchronik V. 7567-7680. 
111 Reimchronik V. 7681-7744. 
112 LUB I. Nr. 413, 414. 
113 Canonici Sambiensis, SRP I. 283.; Reimchronik V. 7774-7961. 
114 Reimchronik V. 7962-7994. 
115 M. HELLMANN: Das Lettenland, i. m. 200.; В. Т. ПАШУТО: i. m. 277, 492. 
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területek felé, és a határvidéken felépíttette Dünaburg várát.118 A források szerint 

a litvánok elleni előretolt helyőrség létrehozásában a lovagrendnek komoly 

támogatást adott a rigai érsek egyik vazallusa, egy Rudolfe de Ungaria nevű 

világi nemes, aki (vagy apja) minden bizonnyal Magyarországról került el a 

Baltikumba.119 1277-ben Poroszországba is betört egy fosztogató litván sereg, 

mely egészen a Visztuláig dúlta az országot.120 Žemaitija lakói fenyegetésként 

élték meg a lovagrendi határvár felépítését, ezért Treidenis, nagyfejedelmi 

hatalmi törekvéseivel összefüggésben, hogy uralmát elismertesse a samogitiai 

törzsekkel, támadást indított Dünaburg ellen, de négy heti sikertelen ostrom után 

visszavonult.121 Ezt követően Ernst von Raßburg mester a Neumas-folyó mentén 

ellentámadást indított Treidenis központi területe, Kernowen földje ellen (a mai 

Vilnius környéke). A német csapatok mélyen benyomultak Litvániába, de 1279. 

március 5-én súlyos vereséget szenvedtek: 71 lovagtestvérrel együtt a livóniai 

mester is elesett. A vereség hírére a semgallok újra fellázadtak, és a megvert 

sereg maradványait az utolsó emberig lemészárolták.122 Treidenis megostromolta 

és elfoglalta Gerzike várát, s foglyul ejtette ennek urát, a rigai érsek egyik 

vazallusát, Johann von Bardewist. Gerzike megszerzésével a litvánok elvágták 

Dünaburgot hátországától, így megtartása ezután lehetetlené vált. A Német 

Lovagrend feladta a várat, a litvánok pedig cserébe szabadon engedték a rigai 

érsek vazallusát.123 A semgall felkelést kihasználva a litvánok 1280-ban és 1281-

ben is betörtek Livóniába,124 sőt a porosz földeket is feldúlták.125 1269 és 1306 

között a litvánok kilencszer támadtak porosz, és tizenhatszor livóniai területek 

ellen.126 A fekete-orosz földeket meghódító Mindaugas a halics-volhyniai 

fejedelmi házzal létesített házassági-rokoni kapcsolatot, unokája, Treidenis pedig 

1279-ben, a Német Lovagrend felett aratott nagy győzelmet követően Bolesław 

mazóviai lengyel fejedelem lányát vette feleségül.127 Ez a szövetség tette 

lehetővé a porosz területekre támadó litván csapatok zavartalan átvonulását 

Mazóvián. 

                                                
118 Hermann von WARTBERGE: Chronicon Livoniae, SRP II. 48.; Reimchronik V. 8169-8207. 
119 Erről bővebben ld: PÓSÁN L.: „Rudolfe de Ungaria”. Egy Magyarországról elszármazott nemes 
a középkori Livóniában? Turul 82, 2009, 2. sz. 53-56. 
120 Canonici Sambiensis, SRP I. 282. 
121 Reimchronik V. 8208-8272. 
122 Reimchronik V. 8273-8510. 
123 Hermann von Wartberge, SRP II. 48-49. 
124 Reimchronik V. 9430-9506, 9667-9682. 
125 Reimchronik V. 9667-9675. 
126 H. ŁOWMIANSKI: Studia nad dziejami slowianszczyzny, polski i rusi w wiekach srednich. 
Poznan, 1986. 512. 
127 M. HOCIJ: i. m. 408.; O. BALZER: Genealogja Piastów. Krakau, 1895. IX. tábla. 
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1282-ben meghalt Treidenis, s mivel gyermekei kiskorúak voltak, 

Litvániában újra véres belháború tört ki a nagyfejedelmi címért.128 A több mint 

egy évtizedig tartó litván hatalmi harc tette lehetővé a Német Lovagrendnek, 

hogy Livóniában a semgall felkelés leverésére koncentráljon, valamint azt, hogy 

a semgalloktól 1287. március 26-án elszenvedett súlyos vereség után (40 

lovagból 33 elesett, 6 sebesülten fogságba esett, s csak egynek sikerült 

megmenekülnie) Livónia ne váljon a litván támadások áldozatává.129 Az 1290-es 

évek közepére Vitenjas fejedelem (1295–1315) egyesítette újra saját uralma alatt 

a litván területeket. V. T. Pasuto orosz történész szerint apja, Lutuveris 

rokonságban állt Treidenis-szel, azaz a Mindaugas-klánnal.130 Vitenjas 

hatalmának növekedése komoly veszélyt jelentett a Német Lovagrendre, amit 

tovább súlyosbított a livóniai belpolitikai helyzet. 1297-ben belháború robbant ki 

Livóniában. Riga városa és a rigai érsek szembefordult a politikai főhatalom 

kiépítésére törekvő Német Lovagrenddel. „Anno 1296 civitas Rigensis opposuit 

se dominus de Prussia” – olvasható a thorni (toruńi) évkönyvekben.131 Más 

források egy évvel későbbre, 1297-re datálták a fegyveres összecsapások 

kezdetét.132 A rigai polgárok megostromolták a Német Lovagrend rigai 

rendházát (várát), a St. Jürgenshofot, mely a város legrégebbi negyedében állt. 

Foglyul ejtették a komtúrt és a rendházban tartózkodó lovagrendi testvéreket, 

majd kivégezték őket, a várat pedig lerombolták.133 Dorpat és Ösel püspökei 

vazallusaikkal együtt szintén a rigaiak oldalán sorakoztak fel, akik a pogány 

litvánokkal is szövetkeztek a lovagrend ellen.134 Vitenjasnak anélkül lettek 

katolikus (német) szövetségesei, hogy ehhez neki nem kellett keresztény hitre 

térnie, mint egykor Mindaugasnak vagy Tautvilasnak, így nem gerjesztett 

ellenszenvet maga ellen a gentilis, pogány litván társadalomban, amellyel 

viszont Mindaugasnak mindvégig számolnia kellett. 1298. január 29-én a Német 

Lovagrend foglyul ejtette a „pogányokkal barátkozó” III. Johann érseket, és 

bebörtönözte Fellin várában. Poroszországból csapatokat küldött Livóniába, s 

1298. június 24-én Rigától nem messze, Neuermühlen mellett nagy vereséget 

                                                
128 M. HELLMANN: Das Lettenland..., i.m. 205. 
129 Chronicon Dunamundense, SRP II. 141.; Hermann von WARTBERGE, SRP II. 51.; Reimchronik 
V. 10745-10752. 
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mért a támadó litvánokra.135 Riga azonban továbbra is küzdött a lovagrenddel, s 

a livóniai püspökökkel együtt az érsek bebörtönzése miatt panaszt tett Rómában. 

A Szentszék tiltakozásának hatására a lovagok szabadon bocsátották az érseket, 

de csak azzal a feltétellel, hogy mindaddig, amíg a Német Lovagrend háborúzni 

kényszerül Riga városával és a pogány litvánokkal, az érsekség igazgatását, az 

érseki és káptalani várakat s birtokokat átengedi a lovagoknak.136 Kiszabadulását 

követően III. Johann hazatért szülőföldjére, Schwerinbe, s onnan küldözgette 

panaszos leveleit a Német Lovagrenddel szemben a pápai udvarba, majd Itáliába 

utazott, hogy személyesen is találkozzon VIII. Bonifác pápával. 1300-ban halt 

meg Anagniban. A pápa a délfrancia származású Isarnus de Fontino-t nevezte ki 

utódául, de másfél évvel később Riga helyett Lund (1302), majd Salerno érseki 

székébe helyezték (1310), így a rigai érseki szék – VIII. Bonifác halála miatt is 

(1303) – betöltetlen maradt.137 A litvánok feletti győzelem, s még inkább az 

érseki szék megüresedése után a Német Lovagrend az ellene szerveződött 

koalíció felbomlasztására törekedett, s igyekezett a befolyásosabb, nagyobb rigai 

érseki vazallusokat a maga oldalára állítani, akiktől a stratégiailag fontos helyen 

fekvő váraikat zálogba vette.138 III. Johann fellini fogságának végével a 

lovagrend Dorpat és Ösel püspökeivel is megegyezésre jutott, akik 

szembefordultak a pogányokkal szövetkező Riga városával, mert a litván 

betörések a püspökségek földjeit sem kímélték. 1299-ben a lovagok 

megvásárolták a cisztercitáktól a Dvina-folyó torkolatánál fekvő Dünamünde 

kolostorát, és ezzel ellenőrzésük alá vonták Riga hajóforgalmát, s így egész 

kereskedelmét.139 Az erőviszonyok megváltozása miatt Riga fegyverszünetre 

kényszerült.140 VIII. Bonifác halála után XII. Benedeket választották pápává, aki 

1304-ben egy morvaországi német származású klerikust, Friedrich von 

Pernsteint szentelt fel rigai érsekké.141 A hivatalba lépő új érsek elődei politikáját 

folytatta, és panaszt tett a Szentszéknél a Német Lovagrend ellen. A pápa 

Isarnus de Fontano lundi érseket bízta meg, hogy döntőbíróként rendezze a 

livóniai viszályt, de 1304. március 21-i ítéletét egyik fél sem fogadta el.142 

                                                
135 M. HELLMANN: Livland und das Reich. Das Problem ihrer gegenseitigen Beziehungen. 
(Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte. 
Jahrgang 1898, Heft 6) München 1989. 14. 
136 MHP I. Nr. 196. 
137 M. HELLMANN: Livland und das Reich…, i. m. 15. 
138 M. HELLMANN: Das Lettenland..., i.m. 207. 
139 CH. KROLLMANN: Politische Geschichte des Deutschen Ordens in Preußen. Königsberg 1932. 36. 
140 R. WITTRAM: Baltische Geschichte. München 1954. 37. 
141 LUB II. Nr. 409. 
142 K. FORSTREUTER: Erzbischof Friedrich von Riga (1304-1341). Ein Beitrag zu seiner Charakteristik. 
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1304/05 telén a lovagok betörtek a litván területekre.143 1305 nyarán a lovagrend 

megkezdte Dünamünde kolostorának átépítését várrá.144 Friedrich von Pernstein 

panaszt tett a pápai udvarnál, majd 1307-ben személyesen utazott V. Kelemen 

pápához, aki azonban a livóniai viszálynál sokkal fontosabb kérdéssel, a francia 

király által a templomosok ellen megfogalmazott vádakkal volt elfoglalva.145 

Emiatt Friedrich rigai érsek hosszú hivatali ideje alatt (1304-1341) összesen csak 

öt évet töltött Livóniában.146 

A több mint három évtizedig tartó baltikumi német belháború és viszály 

következtében elhárultak a Žemaitijára irányuló korábbi fenyegetések, német 

hódító törekvések. Ez lehetővé tette Vitenjas számára, hogy figyelmét a belső 

litván ügyeknek szentelje, s megerősítse nagyfejedelmi hatalmát. (A lovagrend 

erejéből csak arra tellett, hogy 1312-ben a határok védelmére újra felépítette a 

harminc éve lerombolt és elpusztított Dünaburg várát.147) A Vitenjas által 

megerősített nagyfejedelmi hatalomra támaszkodva utóda (aki Vitenjas testvére 

volt), Gediminas alatt (1315-1341) a megszilárdult litván állam nagyarányú 

hódításokba kezdett. (De a sikeres hódítások is nagy szerepet játszottak a 

nagyfejedelmi hatalom tartóssá válásában, illetve a litván állam 

stabilizálódásában.) Gediminas kiterjesztette uralmát Csernyigov és Novgorod-

Szeverszkij területeire, s 1316/17-ben Fekete-Oroszország központjában, 

Naugardukas (Nowogródek, Novohorodok) székhellyel önálló ortodox 

egyházszervezetet (élén egy litván metropolitával) hozott létre.148 A katolikus 

missziókat is engedélyezte Litvániában, de ő maga, az uralkodócsalád, s a 

litvánok nagy többsége megőrizte politeista pogány hitét.149 Ez azonban nem 

jelentett akadályt abban, hogy katolikus fejedelmi házzal dinasztikus házasságot, 

és a Német Lovagrend ellen irányuló politikai szövetséget kössön. 1325 

októberében I. (Łokietek) Ulászló lengyel király fia, Kazimir feleségül vette 

Gediminas nagyfejedelem lányát, Aldonát (aki a keresztségben az Anna nevet 

kapta).150 A késő középkori Európa legnagyobb kiterjedésű állama, a litván 

nagyfejedelemség csak szláv alattvalói nagyobb tömege révén kötődött a 

kereszténységhez, de akkor sem a római katolikushoz, hanem az ortodoxiához. 

A hatalom maga pogány volt, ami közel egy évszázadon keresztül indokot, 
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hivatkozási alapot szolgáltatott a Német Lovagrendnek a litvánok elleni 

háborúhoz, pedig a Rend valójában csak a Poroszország és Livónia közötti 

szárazföldi összeköttetést akarta megteremteni.151 

 

 

László Pósán 

 

The Birth and Stabilization of the Lithuanian State 

 

This paper provides an overview of the troubled period of 13th Century 

Lithuanian history, when the Lithuanians became the one and only Baltic people, 

who could successfully establish their state in the Middle Ages. This historical 

reconstruction focuses on the Lithuanian prince Mindaugas, who rose to be the 

most significant prince of Aukštaitija and from the second half of the 1230s he 

significantly expanded his territory. He stood his ground against the prince of 

Samogitia and also against the German expansion and due to the clever political 

move of settling his hospitality with the Teutonic Knights he broke out of 

political and military isolation. His Christian kingdom only lasted for a decade 

between 1253 and 1263, but he laid the foundations of the Lithuanians’ 

considerable power in the region. 

Two of his descendants were able to reunite Lithuania: his grandson, prince 

Treidenis, son of Svarn, and later prince Vitenjas. The chronology of military 

and diplomatic history teaches posterity a special lesson: compared with other 

European kingdoms established in the early Middle Ages (or at the turn of the 

millennium) the Lithuanian State came to existence without having any 

connections to Christianity (except for a short period). State formation was not 

followed by the adoption of Christianity, Catholic Church system was not 

established either, but was based on the pagan tribal system of the Lithuanians. 

The medieval Grand Duchy of Lithuania exemplifies that the introduction of 

Christianity and its Church system was not absolutely necessary to build a 

territorial-based power centre which was capable of significant expansion and 

becoming a significant power in Eastern Europe for roughly a century. 
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