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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XXV. 2017.

Kádár Tamás

Harcban a koronáért. (II.)
I. Károly (Róbert) király uralkodásának 1306‒1310 

közötti szakasza1

1305. június elején Itália szívében egy egyetemes jelentőségű, Ká-
roly magyar király szempontjából pedig szerfelett fontos és rendkívül 
kedvező esemény történt: szokatlanul hosszú, 11 havi széküresedés után 
Bertrand de Goth bordeaux-i érsek személyében a Perugiában összegyűlt 
bíborosok végre megválasztották XI. Benedek utódát, aki az V. Kelemen 
(ur.: 1305‒1314) nevet vette fel. Az új pápa IV. Fülöp francia király (ur.: 
1285‒1314) segítségével nyerte el a tiarát, és nyilván részint emiatt is, 
elődeihez hasonlóan a legmesszebbmenően támogatta ‒ az annak nápolyi 
rokonságához, egyben szoros szövetségeseihez tartozó ‒ Károly Róbert 
magyarországi trónigényét.2 Kelemen, aki fittyet hányva a sok évszázados 
hagyományokra, megválasztása után egyáltalán nem sietett Rómába, ha-
nem szülőföldjén, Franciaországban maradt, alighanem már a ‒ csak no-
vember 14-én, Lyonban történt ‒ pápává koronázása előtti hónapokban is 
fordított némi figyelmet a magyar ügyekre, valamint Károly helyzetének 
alakulására, 1306 derekától azonban jórészt II. Károly nápolyi király (ur.: 
1285‒1309) és hitvese, Mária kérésére, mind gyakrabban foglalkozott 
azzal.3 Maga Károly Róbert is igyekezett mihamarabb felvenni a kap-
csolatot az új egyházfővel. 1306-ban András Domonkos-rendi szerzetest 
küldte az akkor többnyire Languedocban és Dauphiné-ben tartózkodó 
pápához, hogy kieszközölje IV. Béla leánya, Margit hercegnő épp há-
rom évtizede elakadt szentté avatási eljárásának újbóli elindítását, illetve 
sikeres befejezését. A kezdeményezést alapvetően a királynak a Nyulak 
szigeti apácaként meghalt rokona iránti, alkalmasint még Nápolyban, 
kisgyermekkorában, nagyanyja, Mária királyné elbeszéléseinek hatására 
kialakult, őszinte és mély tisztelete motiválhatta, de minthogy az minden 
bizonnyal általános támogatásra számíthatott szerte az országban, a király 

1  A dolgozat a Történeti Tanulmányok XXIII. (2015. évi) kötetében publikált 
monográfiánk folytatása, ld. Kádár Tamás: Harcban a koronáért. I. Károly (Róbert) 
király uralkodásának első évei 1305 végéig. = Történeti tanulmányok, 23. Debrecen, 
2015. 42‒111. (továbbiakban Kádár, 2015.) Megjelentetésében ezúttal is Bárány Attila 
professzor úr nyújtott szíves segítséget, amit e helyen is hálásan köszönünk.     
2  Sophia Menache: Clement V. Cambridge, 1998. 13‒15.
3  Ibid. 16.; Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a 
Római szent-székkel. I. Bp., 1901. (továbbiakban Fraknói, 1901.) 119‒120.
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népszerűsége szempontjából is üdvös és hasznot hajtó vállalkozásnak 
ígérkezett.4 Margit hőn áhított kanonizációja ismeretlen okból ezúttal is 
megfeneklett, de ez aligha a király ‒ már számos diplomáciai küldetésben 
bizonyított ‒ követén múlt, aki gyaníthatóan elnyerte a pápa tetszését is, 
mivel nem sokkal később Antivari érsekévé nevezte ki.5 

Magyarországon mindeközben Károly 1306 tavaszán ismét magához 
vonta a kezdeményezést: hadjáratot indított a zólyomi erdőispánság több 
fontos erősségének, valamint Esztergom várának elfoglalása céljából. 
Az Ottó koronázása óta eltelt bő negyed évet feltehetően csak látszólag 
töltötte tétlenkedéssel, csapatai alighanem már április vége tájt valahol 
a Bükkalja vidékén, talán épp Egerben gyülekeztek, legalábbis maga a 
király ‒ hosszabb szünet után ‒ május 6-án itt bocsátott ki oklevelet.6 A 
sereg a Garam felső folyása mentén vonult fel és alkalmasint Zólyom 
körül kezdte meg a harcokat, ahol a Balassa családbeli Miklós fia Deme-
ter zólyomi ispántól és unokatestvérétől, Domonkos fia Doncstól sikerült 
elfoglalnia az erdőispánság névadó, fő erősségét, valamint a szomszé-
dos Lipcse és Dobronya várait, így lényegében a kiterjedt ispánság igen 
jelentős részét Károly uralma alá hajtotta. Demeter, aki egyébként III. 
András legszilárdabb hívei, legbelsőbb, kivételesen megbecsült bizal-
masai közé tartozott, a király halála után Domonkos nevű fivére fiával, 
Donccsal ‒ csakúgy, mint a bárói elit zöme ‒ Vencel pártjához csatlako-
zott.7 Arra nézvést nem rendelkezünk pozitív forrásadattal, hogy a két 

4  Deák Viktória Hedvig: Árpád-házi Szent Margit és a domonkos hagiográfia. 
Garinus legendája nyomán. Bp., 2005. 268‒269.; Klaniczay Gábor: Kísérletek Árpád-
házi Szent Margit szentté avatására a középkorban. = Századok, 140/2. 2006. 447‒448.
5  Ibid. 448. A pápai udvarba küldött követ személyére ld. Borzákné Nacsa Mária: 
Andreas Hungarus. (Szócikk.) In. Korai magyar történeti lexikon (9‒14. század). 
Főszerk. Kristó Gyula, Bp., 1994. (továbbiakban KMTL) 45.
6  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. Diplomatikai Levéltár. (továbbiakban 
MNL OL DL) 50 126., kiadása: Anjoukori Okmánytár. (Codex diplomaticus Hungaricus 
Andegavensis.) I‒II. (Magyar történelmi emlékek. Első osztály. Okmánytár.) Szerk. 
Nagy Imre, Bp., 1878‒1881. (továbbiakban AOkm. I‒II.) II. 111., regesztája: Anjou-kori 
Oklevéltár. (Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia.) I‒
III. Szerk. Kristó Gyula, Bp. ‒ Szeged, 1990‒1994. (továbbiakban AO I‒III.) Itt: I. 31. 
sz.; Károly Róbert emlékezete. A szöveganyagot vál., szerk., a bevezetőt és a jegyzeteket 
írta Kristó Gyula ‒ Makk Ferenc. (Bibliotheca Historica.) Bp., 1988. (továbbiakban 
KRE) 17.
7  1306. jún. 27.: MNL OL DL 90 340., kiadása: Hazai Okmánytár. (Codex diplomaticus 
patrius.) I. Kiadják Nagy Imre ‒ Páur Iván ‒ Ráth Károly ‒ Véghely Dezső, Győr, 1865.; 
VII. Kiadják Ipolyi Arnold ‒ Nagy Imre ‒ Véghely Dezső, Bp., 1880. (továbbiakban 
HO I., VII.) I. 101‒102., regesztája: AO II. 44. sz. Zólyom ma Zvolen, Zólyomlipcse; 
Slovenská Ľupča, Dobronya ma Dobra Niva; mindhárom Zólyomi kerület, Szlovákia. A 
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Balassa Vencel hazatérése után az annak helyét elfoglalt Ottót is nyíltan 
támogatta-e, az viszont csaknem bizonyosnak tekinthető, hogy Doncs és 
nagybátyja Károly királyságát határozottan elutasította, sőt alighanem 
üldözte is az ellenpárthoz tartozó nemeseket. Zólyom és Lipcse ráadásul 
eredetileg királyi várak voltak, a Balassák ilyen módon jogtalanul tartot-
ták azokat a kezükön, következésképp a hadjárat egyik alapvető célja az 
ő megzabolázásuk, hűségre kényszerítésük lehetett.8 Károly az érintett 
zólyomi várak elfoglalásáról megemlékező 1306. június 27-i adomány-
levele egyik mondatrészének megfogalmazása alapján úgy tűnik, hogy a 
katonai akció e tekintetben is sikerrel járt. Demeterék ‒ formálisan leg-
alábbis ‒ valószínűleg számukra sem teljesen előnytelen megoldásként, 
behódoltak a győztes uralkodónak.9 Ugyanezen napokban, feltehetően 
még május folyamán, Károly csapatai délnek fordulva bevették a Hont 
vármegyei, szintén a Balassák kezén lévő Palojtát is, majd Esztergom 
alá vonultak. Az érseki székhely 1301 augusztusa óta a Károly-ellenes 
erők egyik legfontosabb közép-magyarországi vára volt, és immár két 
éve Kőszegi János közvetlen ellenőrzése alatt állt.10 

Károly seregéhez, amelynek igen tekintélyes részét Csák nembeli 
Ugrin, valamint Aba nemzetségbeli Omodé tartományainak nemessége 
adhatta, még a zólyomi harcok kezdete előtt Csák nembeli Máté több 
szerviense is csatlakozott. Aligha hihető, hogy ez a roppant hatalmú 
oligarcha tudtán kívül, főleg akarata ellenére történt volna, épp ellenke-
zőleg, nagyon is valószínűnek tarthatjuk, hogy fegyverre kelt familiárisai 
– köztük a hadjárat alkalmával teljesített érdemdús szolgálataiért az ifjú 
uralkodó által néhány héttel később meg is adományozott Bogár fia Már-

Balassákra ld. Zolnay László: Miklósfia Demeter mester. (1250–1312.) = Turul, 49/1‒ 
2. 1935. 35–37.; Idem: A „Balassák” és a Felvidék. (Adatok a XIII–XIV. század néhány 
kritikus évtizedéhez.) = Borsodi Levéltári Évkönyv, 5. 1985. 102‒129. (továbbiakban 
Zolnay, 1985.)    
8  Kristó Gyula: Csák Máté. (Magyar História. Életrajzok.) Bp., 1986. (továbbiakban 
Kristó, 1986.) 113.; Zolnay, 1985. 109.
9  „tunc spiritu rebellionis inducti…”: HO I. 101.; Kristó, 1986. 110.; Zolnay, 1985. 
113.
10  HO I. 101.; Kristó Gyula: Az Anjou-kor háborúi. Bp., 1988. (továbbiakban 
Kristó, 1988.) 25. Zolnay L. szerint Palojta és a zólyomi várak elfoglalására Esztergom 
bevétele után került sor. Ld. Zolnay, 1985. 109. A honti település ma Alsópalojta; Dolné 
Plachtince, Besztercebányai kerület, Szlovákia. Esztergom vára az elmúlt évek során 
vélhetően számottevő károkat szenvedett, alig öt év leforgása alatt ugyanis háromszor 
cserélt gazdát (1301 tavaszán majd augusztusában és 1304. júl.-ban), gyaníthatóan 
mindahányszor kisebb-nagyobb ostrom révén, így aligha lehetett a legjobb állapotban. 
Ld. Kádár, 2015. 51., 56‒57., 84‒85.
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ton – Máté utasítására vettek részt a hadakozásban.11 Esztergom ostroma 
feltételezhetően még május vége előtt kezdődhetett és – nem csekély 
véráldozatot követelő elestével – legkésőbb június derekán véget ért. A 
csapatait személyesen vezető király ugyanis az imént hivatkozott, június 
27-én, Esztergomban kelt oklevelében már említi az erősség bevételét, 
illetve az örömteli hírről, talán épp magától a kegynyilvánításában részel-
tetett nemestől ‒ 23-i kiadványa szerint ‒ kevéssel azelőtt már Károly hit-
vese, Mária is értesült, aki pedig a hadszíntértől minden bizonnyal kellő, 
több napi járóföldre tartózkodott e hetekben.12 A királyné ezen, bizonyos 
Kázmér fia Pétert három somogyi faluval megadományozó privilegiuma 
egyébként az első egyértelmű forrásunk Károly nős voltára. Máriának 
a közhitelű pecsétjének hiányára vonatkozó megjegyzése ugyanakkor 
meglátásunk szerint, ellentétben a korábbi vélekedéssel nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy a királyné egyáltalán nem rendelkezett autentikus nagy-
pecsétnyomóval, ebből következően pedig, hogy csak nemrég léptek há-
zasságra Károllyal, mivel az okirat kérdéses vonatkozó félmondata úgy 
is értelmezhető, hogy a királynéi felségpecsét egyszerűen csak nem volt 
kéznél, amikor szükség lett volna rá.13

Hogy Szepesvár elfoglalása, amelyet magunk 1304 késő ősze és 
1305 vége közé helyeztünk, valóban más időpontban, sőt, feltehetően jó-
val korábban történt, mint Esztergom megvívása, valamint, hogy a király 
az előbbi eseménynél valószínűleg nem volt jelen, az uralkodó Rikolf 
fia Kokas javára kelt 1307. évi adománylevelének adataiból állapítható 
meg. Ebben Károly ugyanis azon túl, hogy a szepesi erősség bevételéről 
az Esztergomért vívott harcok elbeszélése előtt emlékezik meg, az érseki 
székhely ostroma kapcsán arról is említést tesz: Kokas a kemény küzdelem 
közben, két szerviensét elveszítve, „felséges szeme láttára” sebesült meg, 
ilyesmire viszont, jelesül tehát, hogy régi híve derekas vitézkedésének ott 

11  Kristó, 1986. 111. Márton mester személyére és pályájára: Pór Antal: Bogár fia 
István és Bogárfia Márton. (Képek a XIV. századból.) = Századok, 24/3. 1890. 224–230.
12  1306. jún. 23.: MNL OL DL 76 198., kiadása: A zichi és vásonkeői gróf Zichy-
család idősb ágának okmánytára. (Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy 
de Zich et Vasonkeő.) I. Szerkesztik Nagy Imre, Nagy Iván, Véghely Dezső, Pest, 1871. 
(továbbiakban Zichy I.) 112‒113.; regesztája: AO II. 42. sz.; 1306. jún. 27.: HO I. 
101‒102.
13  Zichy I. 113.: „et quia sigillo attentico presens carebamus, nostro sigillo anularii 
consignauimus, promittentes litteras presentes privilegiarii cum nostrum sigillum 
presens fuerit atenticum”; Pór Antal: Az Anjouk kora. In. A magyar nemzet története. III. 
Az Anjou ház és örökösei (1301‒1439). Szerk. Szilágyi Sándor, Bp., 1895. (továbbiakban 
Pór, 1895. 29.; Idem: Magyar‒lengyel érintkezés a XIV-ik században. = Századok, 37/4. 
1903. 309.; Kristó Gyula: Károly Róbert családja. = Aetas, 20/4. 2005. 17.
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is szemtanúja lett volna, Szepesvár elfoglalása kapcsán nem utal.14 Kokas 
Esztergom alatti szolgálata, illetve megsebesülése felidézésekor ellenben 
az uralkodó azt is hozzáteszi, hogy híve a harc során újbóli alkalommal 
kapott sebet szolgálatában. Gyaníthatóan 1306. június dereka tájt került 
sor Visegrád várának elfoglalására is, amelyet ugyancsak Kőszegi János 
tartott a kezén, és feltehetően legnagyobbrészt ‒ az oda magukat még 
1304 nyarán befészkelt ‒ cseh zsoldosok védtek.15 

Esztergom birtokbavétele kapcsán ki kell térnünk egy új, a szak-
irodalom eddigi, általános álláspontjától gyökeresen eltérő kutatói véle-
kedésre. Skorka Renáta egy a közelmúltban megjelent tanulmányában 
feltételezi, hogy az érseki székváros ‒ az Anjou-párti erők általi ‒ elfog-
lalása jóval korábban, még 1304‒1305 fordulóján, a király és seregének 
Szepes megyébe vonulta előtt történt. Érvelésében két valóban alapos 
megfontolásra érdemes momentumra hívja fel a figyelmet, jelesül egyfe-
lől, hogy Tamás érsek egy 1305. február 24-i oklevél szerint római útjáról 
visszatérve kölcsönt vett fel a Szent Adalbert-bazilika megrongálódott 
részeinek kijavíttatására, ezt pedig aligha tette volna akkor, ha székhelye 
még idegen, ráadásul ellenséges kezekben, Kőszegi János birtokában lett 
volna, másfelől nem tűnik túl valószínűnek, hogy a főpap 1305. július 
végén élt volna a Henrik-fiakkal szemben a kiközösítés (illetve az in-
terdictum) kétélű fegyverével, ha azok még a kezükben tartották volna 
Esztergomot.16 Skorka nézetének helytállósága véleményünk szerint több 
tekintetben is igencsak kétséges. Az mindenekelőtt meglehetősen nagy 
biztossággal kizárható, hogy Esztergomot a morvaországi hadjáratból 
hazatért sereg, vagy annak egy része foglalta volna el, mivel a Károly 
vezette főerők 1304. november legelső napjaiban lépték át az ország 
északnyugati határát, maga az uralkodó pedig legfeljebb öt héttel később 

14  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára. Diplomatikai Fényképgyűjtemény. 
(továbbiakban MNL OL DF) 258 687., kiadása: Supplementum analectorum terrae 
Scepusiensis. II. Collegit et brevibus notis illustravit Michael Schmauk, Szepesváraljae, 
1889. (továbbiakban SATS II.) 25‒26., regesztája: AO II. 272. sz.; Kádár, 2015. 102.
15  Kristó Gyula: Csák Máté tartományúri hatalma. Bp., 1973. 113.; Engel Pál: 
Magyarország világi archontológiája 1301‒1457. I. (História könyvtár. Kronológiák, 
adattárak 5.) Bp., 1996. (továbbiakban Engel, 1996.) 460.; Iván László: A visegrádi 
vár története a kezdetektől 1685-ig. Visegrád, 2004. (továbbiakban Iván, 2004.) 28.: 2. 
jegyz.
16  Skorka Renáta: Fehérvár az interregnum időszakában. In. In medio regni 
Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások „az ország közepén”. 
Szerk. Benkő Elek ‒ Orosz Krisztina, Bp., 2015. 361‒373. (továbbiakban Skorka, 
2015.) itt: 366.: 55. jegyz. Az esztergomi stefanita konvent a szerző által hivatkozott 
kiadványa Skorka közlésével ellentétben előző nap, febr. 24-én kelt, ld. AO I. 713. sz.
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már a Szepességben tartózkodott.17 Károly ugyanakkor ‒ az imént hi-
vatkozott, 1307-ben kelt adománylevele szerint ‒ jelen volt a vár ost-
románál, és talán bevételénél is. Ilyenformán aligha valószínű, hogy a 
külországi hadjáratból épphogy visszatért sereg nemhogy, mint általában 
szokás volt, magyar területre érve csakhamar feloszlott, hanem a király 
vezényletével nagy sietve Esztergom alá vonult, azt harc révén bevette, 
majd szintén Károly személyes parancsoksága alatt, azon nyomban a 
Szepességbe indult, és oda még december 7. előtt meg is érkezett.18 A 
feltevés szerint az uralkodónak, illetve seregének tehát kevesebb, mint 40 
nap állt a rendelkezésére, hogy a legrövidebb útvonalon számítva is (ezt 
külön hangsúlyozva) közel 700 km-es távot, ráadásul majdnem mindvé-
gig viszonylag nehéz, hegyvidéki terepen haladva, és gyaníthatóan igen 
kellemetlen időjárási viszonyok közepette, késő ősszel teljesítse, ami 
önmagában is szerfelett valószínűtlen, ha azonban hozzávesszük, hogy 
Skorka elmélete szerint a mondott szűkös időkeretbe Esztergom várának 
alkalmasint nem röpke vívása és elfoglalása is bele kell férjen, az elkép-
zelés ‒ fenti forgatókönyv szerint ‒ úgyszólván egészen lehetetlennek 
látszik.

Ami mármost a Skorka által felhozott két érvet illeti, a másodikkal, 
miszerint kevéssé hihető, hogy Tamás alkalmazta volna az egyházi fenyí-
tékek veszélyes eszközét a Kőszegi testvérek ellen, ha azok még kezükön 
tartották volna székvárosát, feltétlenül vitatható.19 Magunk úgy gondol-
juk, az érsek megelégelvén érseksége javainak Henrik bán fiai és famíli-
ájuk általi több éve szakadatlanul tartó, óriási károkat okozó rablását és 
pusztítását, legvégső lehetőségként, utolsó adujaként nyúlt az egyébként 
személyére és egyházára nézvést is igen számottevő kockázattal járó 
korabeli „szuperfegyver”-hez, és hirdette ki rájuk az excommunicatiot, 
illetve területeikre az interdictumot. Az érseki bazilika renoválására fel-
vett, egyébként csak kisebb összegű, 42 márkányi kölcsön időpontja már 
jóval nyomósabb argumentum, amit azonban esetleg az is magyarázhat, 
hogy a prelátusnak csekélyebb kísérettel talán szabad bejárása volt a 
várba, ami már csak azért sem teljesen elképzelhetetlen, mert előde, a 
hasonlóképpen nyíltan Károly-párti Mihály érsek legkésőbb 1304 nyará-
ra valamilyen módon, illetőleg mértékben, birtokba tudta venni a néhány 

17  1304. dec. 7.: MNL OL DL 31 193., kiadatlan oklevél, regesztája: AO I. 669. sz.
18  MNL OL DF 258 686., kiadása: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. 
I. Ad edendum preaparavit Vincent Sedlák, Bratislavae, 1980. (továbbiakban RDES I.) 
163.
19  Skorka, 2015. 366.: 15. jegyz.
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évvel korábban még bizonyosan ‒ egyedül ‒ Kőszegi János kezén lévő 
Duna menti erősséget.20 

Nagyjából fél éve, 1306. január legeleje tájt óta rövidebb megszakí-
tásokkal Nyugat-Magyarországon is kiterjedt harccselekmények folytak. 
A csatározást az osztrák és stájer urak kezdték meg, amikor is (I.) Rudolf 
herceg (ur.: 1298‒1307) utasítására, megbosszulandó Kőszegi János em-
bereinek folyamatos be-becsapásait és a Lajtán túli pusztítását, valamint 
az Ottónak Károly ellenében nyújtott támogatást, feldúlták a báró Sopron 
és Győr vidéki birtokait. Mint az ilyen hadakozások alkalmával sűrűn 
előfordult, természetesen számos más, akár épp Károlyhoz húzó vagy 
pártjához tartozó nemes jószágai is áldozatául estek a támadásnak, amit 
egyébként, ugyancsak a hagyományoknak megfelelően, János familiári-
sai a lehető leghamarabb viszonoztak egy ausztriai „látogatással”.21 Az 
1291 előtti évtizedek szinte folyamatos háborúskodását, kölcsönös be-be-
töréseit idéző anarchikus állapot csak 1306 őszére, Rudolf és főhűbéresei 
váratlan csehországi elfoglaltsága miatt csillapodott számottevően, de a 
korábbi viszonylagos béke ezt követően sem ált helyre maradéktalanul. 

A Garam vidéki hadjárat sikere révén Károly pozíciói lényegesen 
javultak Ottó kárára, aki a jelek szerint, jóllehet feltehetően Budán tartóz-
kodott, nem tett semmi érdemi lépést a szomszédos Duna menti erősség 
felmentése érdekében, talán mert egész egyszerűen nem állt módjában 
egy ellentámadás végrehajtása. Esztergom megszerzésével ugyanakkor 
Károly egyfelől biztosan megvetette lábát, ezáltal pedig egy rendkívül 
fontos hídfőállásra tett szert a Dunántúl északkeleti sarkában, másfelől 
Buda közvetlen közelébe jutott, ahonnét a székvárost immár bármikor 
könnyedén, egy napon belül elérhette.22 A rég nem tapasztalt győzelem 
után a király hetekig, július java részében bizonyosan Esztergomban 
maradt csapataival, majd, miután a helyzetből adódóan várható erőpróba 
elmaradt a továbbra is passzív Ottóval, elegendő őrséget hagyva a várban, 
ismeretlen irányba vonult el, és feloszlatta seregét. Tartózkodási helyéről, 
mozgásáról ezt követően körülbelül egy újabb évig nincs információnk, 
amikor viszont ‒ élete ezen valóban sorsdöntő esztendeje múltával ‒ újra 

20  MNL OL DL 58 443., kiadása: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus 
ac civilis. VIII/1‒7. Studio et opera Georgii Fejér, Budae, 1832‒1842. (továbbiakban 
CDH VIII/1‒7.) VIII/1. 177., regesztája: AO II. 712. sz.; Skorka, 2015. 366.: 15. jegyz. 
1304 júliusában Mihály érsek az utolsó pillanatban menekült el a csehek által körülzárt 
Esztergomból. Ld. 1304. nov. 1.: RDES I. 159‒160.
21  Révész Ferencz: Németujvári Iván. Élet- és jellemrajz. = Erdélyi Múzeum, 8/1–3. 
1891. 49‒71., 133‒158., 222‒246. (továbbiakban Révész, 1891.) itt: 243.; Pór, 1895. 28.
22  Kristó, 1988. 25.
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felbukkan, szembeötlően mutatva a fergeteges változást, már Budán ta-
láljuk.23

A nyár vége felé Ottó egy újabb, számára roppant kedvezőtlen ese-
ményről értesült, jelesül, hogy augusztus 4-én Olomoucban ‒ meglehe-
tősen zavaros körülmények között ‒ meggyilkolták szövetségesét, Vencel 
cseh és lengyel királyt, akivel nem mellesleg fiágon kihalt a Přemysl-ház. 
A bajt tetézte, vagy inkább megsokszorozta, hogy (VI.) Henrik karintiai 
herceg (ur.: 1295‒1335), akit a cseh főurak egy csoportja királlyá válasz-
tott Prágában, néhány hétig tartó uralkodás után 1306. szeptember elején 
meghátrálni és visszalépni volt kénytelen ‒a nagy sereg élén Csehország-
ba nyomult ‒ Rudolf osztrák és stájer herceg javára.24 I. Albert király 
(ur.: 1298‒1308) legidősebb fia még az év végén el is foglalta a cseh 
trónt, így Ottó tehát nem csupán legfontosabb, sőt, egyetlen szövetsége-
sét veszítette el, de a Cseh Királyság is egy csapásra épp régi és hatalmas 
ellenlábasai, a feltörekvő Habsburgok birtokába került, ráadásul ezzel 
teljesen el is szigetelődött birodalombeli hercegségétől, valamint utolsó ‒ 
reménybeli ‒ külországi támaszától: a családi tartományok kormányzását 
immár egyedül ellátó és a magyar ügyek iránt egyébként vélhetően nem 
különösebben érdeklődő öccsétől. 

Esztergom elfoglalásának volt még egy kétségkívül előnyös folyo-
mánya az Anjou-pártiak szempontjából: Károly egyik legelkötelezettebb 
híve, a magyar egyházszervezet feje, Tamás érsek végre elfoglalhatta 
székhelyét, ahonnét új lendülettel folytathatta a király uralma kiterjesz-
tése és megszilárdítása érdekében kifejtett, addig sem eredménytelen 
tevékenységét. A metropolita, aki nem mellesleg valószínűleg megvá-

23  1307. okt. 13.: MNL OL DF 285 245., kiadatlan oklevél, regesztája: AO II. 247. sz. 
A király említi privilegiumában, hogy az adományos budai udvarába küldte az országba 
tört szerbektől zsákmányolt hadizászlót. Ez nem sokkal korábban történhetett, lévén 
Buda 1307 júniusában került Károly birtokába. 
24  Petri Zittaviensis abbatis Chronicon Aulae Regiae. In. Catalogus fontium 
historiae Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium ab anno 
Christi DCCC usque ad annum MCCCI. I‒III. Collegit Albinus Franciscus Gombos, 
Budapestini, 1937‒1938. (továbbiakban CFH I‒III.) I. 502.; Franz Palacky: Geschichte 
von Böhmen. II/1. Prag, 1847. 373‒374.; Alphons Lhotsky: Geschichte Österreichs 
1281‒1358. (Geschichte Östrerreichs. II/1., Veröffentlichungen der Komission für 
Geschichte Österreichs 1.) Wien, 1967. (továbbiakban Lhotsky, 1967.) 146‒149.; 
Karl-Friedrich Krieger: Die Habsburger im Mittelalter. Von Rudolf I. bis Friedrich 
III. (Urban-Taschenbücher. Band 452.) Stuttgart, 2004.2 104‒105.; Skorka Renáta: 
Rokonok és szövetségesek. I. Károly és a Habsburg hercegek együttműködése az 
interregnum éveiben. In. Arcana tabularii. Tanulmányok Solymos László tiszteletére. II. 
Szerk. Bárány Attila ‒ Dreska Gábor ‒ Szovák Kornél, Bp. ‒ Debrecen, 2014. 625‒638. 
(továbbiakban Skorka, 2014.) itt: 636. 
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lasztása óta, ellentétben Mihály érsekkel, viselte Esztergom vármegye 
örökös ispáni címét is, 1306 végén Pozsony, az abaúji Szina, majd Lőcse 
és Lipcse érintésével egy hosszabb körutat tett egyházmegyéje, illetve az 
egri püspökség területén, majd a következő év kora tavaszán a Komárom 
megyei Udvardra tartományi zsinatot hívott össze.25 A májusban, a kije-
lölt helyen összeült synoduson, oldalán többek közt János nyitrai, Péter 
pécsi és Márton egri püspökökkel, Tamás egyfelől az elődei és Boccasini 
bíboros-legátus által Buda városával, illetve annak vezető polgáraival és 
eretneknek tekintett papjaikkal, valamint ‒ hivatkozással VIII. Bonifác 
pápa 1303. évi ítéletlevelére ‒ a Károlyt az ország törvényes uralkodójá-
nak el nem ismerő személyekkel szemben a korábban kimondott egyházi 
fenyítékeket megújította, másrészt pedig általánosan, mindenkit intett, 
hogy engedelmeskedjék a királynak, az azt megillető jogokat és szolgá-
latokat teljesítse számára, mert ‒ miként hozzátette ‒ ellenkező esetben 
kész egész Magyarországot interdictum alá vetni, továbbá a lázadókkal 
és a bitorlókkal szemben kereszteshadjáratot hirdetni. A zsinat határo-
zatai a két király között a trónért folyó küzdelem alakulására az alább 
vázolt, merőben váratlan események folytán már nem voltak hatással, 
Károly uralmának elismertetésében és megerősítésében azonban aligha-
nem döntő, és önmagukban, a Szentszék ez irányú kezdeményezéseitől 
függetlenül is sarkalatos szerepet játszottak.26 

Ottó az 1306 első felét, főképp pedig a riválisa május‒júniusi hadjá-
ratát követő hónapokat, gyaníthatóan a kedvezőtlen folyamatok hatására 
némiképp elbizonytalanodott, illetve fogyatkozó táborának megszilárdí-
tása végett is, javarészt párthívei jutalmazásával, különböző birtokado-
mányok és kiváltságok osztogatásával töltötte. Rövid, ráadásul súlyos 
legitimációs problémákkal terhelt királysága idejéből csak igen kisszámú 
oklevele maradt fenn, lévén ‒ mintegy értelemszerűen ‒ kiadványai, ha 
ugyan valaha is érvényt tudtak szerezni az azokban foglaltaknak, bukása 
után semmit sem értek az adományosok számára, sőt, Károly hatalmá-
nak megszilárdulásával inkább csak bajt hozhattak birtokosaikra.27 E 
kegyosztogatás sorában kiemelt fontosságú lehetett a Benedek veszprémi 
püspök javára 1306. július 28-án tett donatio. A bőkezű adománnyal Ottó 

25  AO I. 710. sz.; AO II. 88., 111‒113. sz.; Pór, 1895. 30. 
26  MNL OL DF 248 976., közlése: RDES I. 219‒221., regesztája: AO II. 172. sz. A 
zsinat egyháztörténeti kérdéseihez: Szuromi Szabolcs Anzelm: Szempontok az 1307. 
évi udvardi zsinat kánonjogtörténeti vonatkozásaihoz. = Iustum aequum salutare, 9/3. 
2013. 105‒110.
27  A király kiadványaira, oklevelezési gyakorlatára és kancelláriája működésére ld. 
Szabó Aladár: Venczel és Ottó királyok oklevelei. = Turul, 34. 1916. 13‒46.
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‒ kiemelve annak a koronázása alkalmával teljesített érdemes szolgála-
tait ‒ három zalai falut jutatott a főpapnak, ami önmagában cáfolja azt 
az új keletű, egyéb szempontokból is megkérdőjelezhető kutatói véleke-
dést, miszerint Benedek és Antal csanádi püspök csak színleg állt volna 
pártjára, és királlyá avatását is csupán azért vállalták el, hogy ily módon 
visszaszerezhessék tőle a Szent Koronát.28 A szóban forgó privilegiumle-
velet ezenfelül, legalábbis a datum per manus-formula szerint, névleg ‒ 
magát udvari alkancellárnak címezve ‒ Antal foglalta írásba, ami alapján 
teljesen kétségtelen, hogy a két főpap, minden bizonnyal önszántából 
és nem egy hirtelen, átgondolatlan elhatározás nyomán, 1306 közepén, 
valamint fél évvel korábban ugyancsak Ottó pártjához tartozott, mi több: 
azok őszinte, talán egyenesen legelkötelezettebb híveinek számítottak. 
Antal egyébként legkésőbb április eleje óta állt a központi kormányzati 
írásszerv élén, és minthogy ‒ az említett július 28-i oklevél kivételével 
‒ mindahányszor kancellárnak nevezi magát, csaknem bizonyosnak lát-
szik, hogy a püspöktársa részére kiállított adománylevélbe e tekintetben 
szokatlan hiba csúszott.29 A főpap minden valószínűség szerint épp Ottó 
iránti hűségéért nyerte el attól magas hivatali megbízatását, amit külön-
ben 1298‒1299-ben egy rövid megszakítással már betöltött.30 

Talán ekkortájt, 1306. szeptember közepén került sor Ottó és hívei 
azon táborba szállására, amelyet csak későbbi, 1309-ben kelt oklevelek 
említenek. Az erdélyi székeskáptalan és a hét dél-erdélyi dékánság között 
folyt perben a káptalan képviselője azt állította, hogy amikor a király 
nagy sereggel a pesti mezőkön tartózkodott, a szebeni szászok közül 
többen csatlakoztak hozzá, szolgálták, és elöljáróik nyilvánosan hűség-
esküt tettek neki, majd, mikor ‒ alkalmasint ezen egybegyűlt had élén 
nem sokkal később ‒ a leginkább a somogyi településsel azonosítható 
Segesdre vonult, vagy esetleg egy más alkalommal ismét fegyverbe hív-
ta támogatóit, Segesd körül táborozó seregében a szebeniek ugyancsak 

28  MNL OL DF 200 083., kiadása: Egyházi Értekezések és Tudósítások. II. Veszprém, 
1820. 67‒68., regesztája: AO II. 55. sz.; Skorka, 2014. 636.
29  1306. ápr. 10.: Urkundenbuch zur Geschiche der Deutschen in Siebenbürgen. 
I. Herausgegeben von Franz Zimmermann ‒ Carl Werner, Hermannstadt, 1892. 
(továbbiakban UGDS I.) 231.
30  Antal püspök életére ld. Juhász Kálmán: A csanádi püspökség története a 
középkorban (1243–1307). (A csanádi egyházmegye története. I/2., Csanádvármegyei 
könyvtár 24.) Makó, 1933. 24‒37.; Zsoldos Attila: Magyarország világi archontológiája 
1000‒1301. (História könyvtár. Kronológiák, adattárak.) Bp., 2011. (továbbiakban 
Zsoldos, 2011/a) 87., 113.
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jelen voltak.31 A szászok ellen felhozott vádak egy része minden bizony-
nyal többé-kevésbé igaz lehetett, ugyanakkor elképzelhető az is, hogy a 
Segesd név a királyföldi, Segesvár mellett fekvő falut takarja, ez esetben 
pedig az állítólagos ottani történések Ottó végzetes erdélyi látogatásához 
kapcsolódnak. A kérdésre alább visszatérünk. 

Károly és Ottó kormányzatának struktúrájáról és személyi összeté-
teléről 1306‒1307 vonatkozásában alig tudunk valamit. A bajor herceg 
országnagyi elitje valószínűleg egy az egyben megegyezett Vencel mél-
tóságviselőinek körével. Nádora ‒ mondhatni magától értetődően ‒ ki-
rályságának tartóoszlopa, Héder nembeli Kőszegi János volt, a szlavón 
bánságot, és mellé a második legtekintélyesebb bárói hivatal rangjára 
emelkedett tárnokmesterséget ‒ még ezen anarchikus időkben is szokat-
lannak számító tisztséghalmozóként ‒ annak fivére, Henrik kapta meg.32 
Utóbbi, bizonyára Ottó jóváhagyásával, ezen felül somogyi, tolnai, 
baranyai és bodrogi ispánnak is címezte magát, és jóllehet ez esetében 
intitulatioi alapján nem adatolható, János nádor hasonlóképpen, királyi 
rábólintással, mint ispán igazgathatta Moson, Sopron, Vas és Zala me-
gyéket is. A tárnokmesteri tisztségben még 1306 legelején alighanem 
személycsere történt, Henrik bán átadta a fontos dignitast Rátót nembeli 
Domonkosnak, aki korábban szintén Vencel pártjának egyik vezére volt.33 
A tekintélyes hevesi‒nógrádi báró Ottó iránti elkötelezettsége azonban 
‒ nem utolsósorban mert testvére, Kokas ispán már 1304 végén Károly 
táborához tartozott ‒ már jóval bizonytalanabb, és az is elképzelhető, 
hogy a tárnokmesterséget valójában nem foglalta el. Ez annál is inkább 
valószínű, mert 1307 februárjában már egy új, Miklós nevű előkelő visel-
te a hivatalt, akit alkalmasint Kőszegi János unokájával azonosíthatunk.34 
Ottó János mellett ‒ legkésőbb 1307. március elejétől ‒ Borsa nembeli 
Jakabot is nádorának címezte, illetve tekintette. A bihari tartományúr és 
testvére, Beke ispán több éve az ellentábort erősítették, amiért is a job-
bára csak „Kopasz” néven emlegetett bárót valamikor 1306. január végét 
megelőzően, feltehetően az előző év folyamán, azaz még bajor riválisa 
31  Bibliotheca Apostolica Vaticana, Cod. Lat. 4013., fol. 16‒44., kiadásaik: UGDS I. 
272‒274., regesztáik: AO II. 683., 686. sz. Ottó 1306. szept. 13-án Pesten tartózkodott, 
elképzelhető, hogy ekkor történt a később említett táborozás is. Ld. CDH VIII/1. 
199‒201., AO II. 70. sz.
32  Engel, 1996. 16., 36.
33  Ibid. 36., 102., 114., 175., 178., 206., 225., 234.
34  Kádár Tamás: Egy hűséges báró a XIII‒XIV. század fordulóján. Rátót nembeli 
„Porc”István fia Domonkos nádor. = Fons, 21/3. 2014. 279‒280.; Miklós tisztségére, 
illetve személyére: AO II. 127. sz.; Zsoldos Attila: A Henrik-fiak. A Héder nembéli 
Kőszegiek „családi története”. = Vasi Szemle, 64/6. 2010. 659.
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előtt, Károly is kinevezte nádorává. „Kopasz” Jakab pártváltásának, va-
lamint a két szembenálló király általi nádori megbízatásainak kérdésére 
az alábbiakban külön kitérünk.35 Ottó kormányzatának utolsó ismert tagja 
Miklós, a győri Szent Adalbert-társaskáptalan prépostja jellemző módon 
ugyancsak a Kőszegi családból került ki, aki nyilván atyja befolyására ‒ 
1307 márciusát megelőzően ‒ királyi alkancellár lett.36 

Károly kormányzatáról, annak ellenére, hogy 1306 tavaszán ‒ leg-
alábbis saját nézete szerint ‒ már uralkodása hatodik évét kezdte meg, 
még kevesebb információval rendelkezünk. A gyaníthatóan első udvari 
kancellárja, Vince kalocsai érsek hivatalviselésére csak 1307. szeptembe-
rétől vannak adataink, és új, második(?) alkancellárja ‒ a tisztséget a csak 
két ízben, 1303-ban felbukkanó, közelebbről ismeretlen István utódaként 
betöltő ‒ Berke fia János küküllői főesperes működése is nagyjából ek-
kortól, augusztus végétől mutatható ki.37 János bizonyosan nem sokkal 
korábban lépett hivatalba, 1307. január 20-án ugyanis még Péter erdélyi 
püspök kancellárjaként szerepel, azelőtt pedig, 1303-tól egészen 1306. 
szeptember közepéig adatolhatóan, Kán nembeli László vajda szolgála-
tában állt, mint annak főjegyzője (protonotarius).38 

Károly világi elitjének tagjai közül a mondott időszakban csak né-
hány báró országnagyi, illetve ispáni tisztségviselése ismert, és egy kivé-
telt leszámítva valamennyien olyan előkelők voltak, akik korábban, még 
III. András uralkodása idején nyerték el kinevezésüket, ő pedig elismert, 
illetve meghagyott hivatalukban. Így minden jel szerint már uralkodása 
első éveitől, de legkésőbb 1304 augusztusától jóváhagyásával, vagy egy-
szerűen elnéző tudomásulvételével három bárója: Aba nembeli Omodé, 
Rátót nemzetségbeli Lóránd és Péc nembeli Apor is nádornak tekintette 
és címezte magát. Mint láttuk, 1306 februárja előtt Károly Borsa nembeli 
Tamás fia Kopasz személyében maga is nádori méltóságra emelt egy 
bárót, aki valószínűleg a tényleges nádora volt.39 Alighanem ekkortájt 
35  1306. febr. 2.: MNL OL DL 91 157., kiadása: AOkm. I. 107‒108., regesztája: 
AO II. 9. sz.; 1307. márc. 4.: MNL OL DL 1701., kiadása: CDH VIII/1. 219‒220., 
regesztája: AO II. 131. sz. 
36  CDH VIII/1. 219‒220.
37  Vince kancellárságára: AO II. 232. sz.; Berke fia Jánosra: AO II. 230. sz.
38  János 1307 előtti pályafutására, illetve tisztségeire: Az Árpád-házi királyok 
okleveleinek kritikai jegyzéke. (Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica.) 
II/4. Szentpétery Imre kéziratának felhasználásával szerk. Borsa Iván. (A Magyar 
Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 13.) Bp., 1987. 4339. sz.; AO I. 
463. sz.; II. 72., 114. sz.
39  A király 1310 előtti nádoraira: Kristó Gyula: I. Károly király főúri elitje 
(1301‒1309). = Századok, 133/1. 1999. 41‒62. (továbbiakban Kristó, 1999.) itt: 
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került a király bárói közé, és lett tanácsának tagja Ákos nembeli István, 
III. András utolsó országbírája is, aki Vencel trónra lépte után szintén 
felvette, vagy megkapta attól a nádori címet, és amelyet Károly a jelek 
szerint ugyancsak elismert. Rajtuk kívül csupán Csák nembeli Ugrin 
országnagyi hivatalviselése adatolható ebben az időszakban, a főúr egy-
szerre négy megye: Bács, Valkó, Pozsega és Szerém ispáni tisztét töltötte 
be, legkésőbb 1303 derekától.40

1306 második felétől a nápolyi uralkodóház sürgetésére és a magyar 
főpapoktól érkező megkeresések hatására Károly helyzete és a Magyar 
Királyság belső ügyei újfent komolyabb figyelmet kaptak a Poitiers-ben 
berendezkedett pápai udvarban. Augusztus‒szeptember táján V. Kelemen 
utasította Vince kalocsai érseket, hogy amiért fellépett „természetes ura”, 
Károly király ellen, az egyház birtokait fosztogatta, és a főpap (Vince) 
egy fekvőségét elfoglalta, Kán nembeli László erdélyi vajdát közösítse 
ki, az uralma alatt álló tartományt pedig vesse interdictum alá.41 Vince 
érsek minden bizonnyal maga fordult panaszával a Szentszékhez, és egy-
úttal ‒ gyaníthatóan ‒ a Károly melletti nyílt és egyértelmű állásfoglalás 
kifejezését kérte az új pápától, amit V. Kelemen tehát azonnal teljesített 
is. A kalocsai főpap a mandatum kézhezvétele után habozás nélkül vég-
rehajtotta a pápai megbízást, és december folyamán kihirdette a László 
vajdával, illetve tartományával szembeni fenyítékeket, azonban az oli-
garchával meglehetősen jó, kiegyensúlyozott viszonyt ápoló Monoszló 
nembeli Péter erdélyi püspök érthető okokból ódzkodott azok alkalma-
zásától, és hagyta, hogy az egyházmegyéjebeli papok és szerzetesek 
ignorálják az érsek által hozott szigorú szankciókat.42 Vince valószínűleg 
e talán nem is oly váratlan fejleményről értesülve, még az éve vége előtt 
szólította fel engedetlen suffraganeusát, hogy az is mondja ki a vajdára az 
excommunicatiot, tartománya lakóira pedig az interdictumot, az egyházi 

43‒51.; Zsoldos Attila: III. András hat nádora. In. Erősségénél fogva várépítésre való. 
Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. (A Jósa András Múzeum kiadványai 
68.) Szerk. Juan Cabello ‒ C. Tóth Norbert, Nyíregyháza, 2011. 289–299. (továbbiakban 
Zsoldos, 2011/b) Zsoldos ugyanitt bizonyítja, hogy Kopasz I. Károly nádora volt 1306 
elején (298.).
40  Ákos István címzetes nádorságára: Zsoldos, 2011/b 289‒290.; Ugrin ispánságaira: 
AO I. 437. sz.; Engel, 1996. 100., 164., 199., 221.
41  AO II. 91., 114. sz.; Kristó Gyula: Kán László és Erdély. = Valóság, 21/11. 1978. 
21. 83‒96. (továbbiakban Kristó, 1978.) e helyt: 90.
42  Pór Antal: László erdélyi vajda. (1291–1315.) Rajzok Erdély multjából a 
középkorban. = Erdélyi Múzeum, 8/6. 1891. 433–481. (továbbiakban Pór, 1891.) 
e helyt: 444‒445.; Temesváry János: Erdély középkori püspökei. Kolozsvár, 1922. 
(továbbiakban Temesváry, 1922.) 108.
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büntetéseket pedig maradéktalanul tartassa be püspökségében, egyben 
kilátásba helyezte püspöke számára, hogy amennyiben továbbra sem té-
teti közhírré László vajda kiközösítését, őt magát, illetve egyházmegyéjét 
azonos büntetéssel sújtja. Péter ugyanis december 26-án János küküllői 
főesperes révén a gyulafehérvári domonkos konvent előtt ‒ arról bizony-
ságlevél kiállítását kérve a szerzetesektől ‒ felolvastatta a kalocsai érsek 
szerinte durva nyomásgyakorlása elleni, a Curiahoz intézett, a napokban 
írásba foglalt tiltakozását és fellebbezését.43 

Oklevele az ügy egyéb részletei mellett egy felettébb érdekes bel-
politikai információt is tartalmaz, jelesül megjegyzi, hogy az érsek an-
nak ellenére akarja a vajda kiközösítésére, és a főpapi széke alá tartozó 
megyék lakosságának tilalom alá vetésére kényszeríteni, hogy az ország 
főrangú előkelői és nemesei ‒ távollétében ‒ úgy határoztak, hogy a 
következő év május 1-jéig semmiféle új döntés és eljárás ne történjék 
a bárókat illetően.44 Eszerint tehát, valamikor az 1306. év őszén, való-
színűleg a „medium regni” területén egy szélesebb körű tanácskozásra, 
vagy egy kisebb országgyűlésre került sor, amelyen alighanem mindkét 
király hívei részt vettek. Feltehetőleg ugyanezen a gyűléssel kapcsolatos 
III. Frigyes osztrák és stájer herceg (ur.: 1298‒1314/1330) egy magyar 
egyházi személynek írt, sajnos keltezetlen, de bízvást 1306. augusztus 
vége utánra datálható levele, amelyben a herceg buzdítja a címzettet, egy 
ismeretlen klerikust, hogy mivel a Magyar Királyság nagyjai az ország 
ügyéről folytatandó tárgyalásra készülnek, mint fogalmaz: összhangban 
az Apostoli Szék, Albert német király, valamint fia, a cseh uralkodó szán-
dékával, mindent kövessen el Károly kormányzásának háborítatlansága 
érdekében.45 Frigyes levele egyben némi bepillantást enged abba is, hogy 
a bécsi udvar ‒ valószínűleg a Károllyal és vezető párthíveivel való élénk 
összeköttetés révén ‒ mennyire naprakész értesülésekkel bírt a magyar-
országi fejleményeket illetően. 

1307. január 20-án Vince érsek végül a fenyítékek alkalmazására 
vonatkozó fenyegetését ‒ Károly király és Csák nembeli Ugrin kérésére 
‒ Péter tekintetében visszavonta, de a László vajdával és más személyek-
43  CDH VIII/1. 203‒204., AO II. 93. sz.
44  CDH VIII/1. 203‒204., AO II. 92. sz. A régebbi hazai történetírás a levél ezen 
közlése alapján, félreértelmezve vagy túldimenzionálva azt, úgy vélekedett, hogy báróik 
javaslatára, illetve révén Károly és Ottó 1307. máj. 1-jéig fegyverszüneti megállapodást 
kötött (ld. Pór, 1895. 29.). Ezt azonban, jóllehet, nem kizárható természetesen, valójában 
egyetlen forrásunk sem támasztja alá.  
45  Csak közlésből ismert okmány: Der österreichische Geschichtsforscher. II. 
Herausgegeben von Joseph Chmel, Wien, 1841. (továbbiakban OG II.) 403., regesztája: 
AO II. 66. sz.
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kel szemben korábban foganatosított egyházi büntetéseket érvényben 
hagyta.46 Mindez ugyanakkor, mint az sejthető volt, semmi érdemi követ-
kezménnyel nem járt az erdélyi tartományúr hatalmára nézve, és a helyi 
egyházszervezetnek, valamint Péternek a vajdához való viszonyulását 
illetően igen árulkodó, hogy július 26-án kelt válaszlevele szerint a püs-
pök székeskáptalana készségesen és feltűnően gyorsan teljesítette László 
egy kérését.47 A koronáért folyó belharcok során az eddigiekben bölcs 
semlegességet, valamennyi jelölttel szemben határozott távolságtartást 
tanúsító országnagy állásfoglalása, mint a következő hónapok történései 
megmutatták, döntő változást hoztak az események menetében.48

Ottó király a Přemysl-dinasztia fiági kihaltával megindult közép-eu-
rópai hatalmi átrendeződés rá nézve nyilvánvalóan módfelett hátrányos, 
a magyarországi belpolitikai viszonyokra is hasonló kihatással lévő ese-
ményei miatt 1307 elejére sürgető kényszerhelyzetbe került. A Biroda-
lomból még a korábbiaknál is aggasztóbb hírek érkeztek, Csehországban 
ugyanis Rudolfnak néhány hét alatt sikerült stabilizálnia uralmát. Sőt, 
Albert és fiai a Prágából elűzött Henrik karintiai herceggel is rendezték 
kapcsolatukat, ezáltal Ottót teljesen elszigetelték családi törzsbirtokaitól, 
amelyek körül egyébként ugyanekkor szintén egy újabb jókora darabbal 
bővült a Habsburg-ház fojtogató szorítása.49 Nem kizárható, hogy riváli-
sa sikerei, és esetleges Esztergomból kiinduló kisebb-nagyobb portyázó 
támadásai miatt, valamint mert talán kétségei támadtak a város hűsége 
felől is, székhelyén, Budán, Ottó nem érezte magát biztonságban, ezért 
úgy döntött, hogy ottani hívei lojalitásának ébrentartása, gyérülő társa-
dalmi bázisának megerősítése, illetve gyarapítása érdekében ellátogat az 
ország tiszántúli részébe és ‒ a Károllyal a közelmúltban félreérthetet-
lenül szembehelyezkedett ‒ Kán nembeli László tartományuraságába, 
Erdélybe is. Mindenekelőtt a Szebenben és északon, Beszterce vidékén 
nagy számban élő szászok felkeresésében reménykedett, akik feltehetően 

46  MNL OL DF 277 259., kiadatlan oklevél, regesztája: AO II. 114. sz.
47  MNL OL DL 29 108., közöletlen irat, regesztája: AO II. 196. sz.
48  László kivárásra játszó politikájára: Pataki József: Anjou királyaink és a két román 
vajdaság. (Értekezések az Erdély és Kelet-Európa története c. tárgykörből. 2.) Kolozsvár, 
1944. (továbbiakban Pataki, 1944.) 18.; Tudor Salagean: Transylvania against Charles 
Robert: Voivode Ladislaus Kán and his Position in the Contest for the Hungarian Crown 
(1301‒1310). In. La diplomatie des états Angevins aux XIIIe et XIVe siécles. (Diplomacy 
in the Countries of the Angevin Dynasty in the Thirtenth‒Fourteenth Centuries.) Actes 
du colloque international de Szeged, Visegrád, Budapest 13−16 septembre 2007. 
Sous la direction le Zoltán Kordé ‒ István Petrovics, Roma ‒ Szeged, 2010. 117‒123. 
(továbbiakban Salagean, 2010.) különösen: 117‒121.
49  Skorka, 2014. 636‒637.
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követek révén már korábban is hívták, sürgették, hogy jöjjön el közéjük.50 
Egykorú német forrásunk szerint elindulta előtt László vajdával is kap-
csolatba lépett, sőt a tartományúr javaslatára felmerült, hogy nőül veszi 
annak leányát. Nem elképzelhetetlen, hogy a vajda német származású, 
állítólag a bajor hercegi családdal távolabbi rokonságban lévő feleségétől 
származott az ötlet, vagy legalábbis ő közvetített a király és férje között 
az ügyben, de hasonlóképp az szintén lehetséges, hogy Ottó részéről, 
tanácsadói javaslata nyomán vetődött fel a házasság gondolata.51 Ottó 
ekkor egyébként már igencsak benne járt a korban, 46 éves múlt, és épp 
negyed százada, első hitvese korai halála óta özvegy volt, ami kissé ritka 
dolognak számított fejedelmi származású férfiak esetében. Ráadásul, míg 
testvérének és felső-bajorországi unokafivérének számos utóda született 
már ekkorra is, neki nem volt gyermeke sem, így felettébb időszerűnek 
látszott egy új házasságkötés. Egy reménybeli fiúgyermek, azaz majdani 
trónörökös gyaníthatóan hatalmi helyzetét illetően is számottevő előnyt 
jelentett volna, annál is inkább, mert ellenlábasa szintén nem büszkélked-
hetett utóddal.52 Kán László támogatásának esetleges elnyerése másrészt 
pedig óriási előrelépésnek, akár döntő fordulatnak ígérkezett a koronáért, 
illetve az egyedüli főhatalomért vívott harcban. 

Ekkortájt, 1307 első hónapjaiban bukkanhatott fel Ottó hívei sorában, 
illetve valószínűleg Budán is Borsa nembeli Beke, aki néhány évvel ko-
rábban még Károly oldalán, annak zászlói alatt serénykedett.53 A hirtelen 
pártváltást természetesen a legkevésbé sem nevezhetjük meglepő, avagy 
szokatlan történésnek, számos példát ismerünk rá ugyanis ezen zavaros 
években. Bekével azonban néhány hónap múltán ismét az ellentáborban, 
Károly közvetlen környezetében találkozunk, sőt, mint látni fogjuk, rend-
kívül értékes szolgálatot tett annak érdekében, ami alapján igen csábító 
feltételeznünk: a lépés egy Ottó ellen jó előre kitervelt, mindamellett 
komoly kockázatokat rejtő összeesküvés része volt.54 
50  UGDS I. 272‒274.; Pór, 1891. 446.
51  Anonymi monachi Chronicon Osterhoviense. In. CFH I. 592.; Anonymi monachi 
Bavari Compilatio chronologica rerum Boicarum. In. CFH I. 282.; Hóman Bálint: A 
rendiség kialakulásának kora. In. Hóman Bálint ‒ Szekfű Gyula: Magyar történet. II. 
Bp., 1936.2 (továbbiakban Hóman, 1936.) 48.; Bertényi Iván: Magyarország az Anjouk 
korában. (Magyar História.) Bp., 1987. (továbbiakban Bertényi, 1987.) 42.
52  Pór, 1895. 26.; Europäische Stammtafeln. Stammtafeln zur Geschichte der 
Europäischen Staaten. I‒II. Herausgegeben von Wilhelm Karl von Isenburg, Marburg, 
1965. (továbbiakban Isenburg, 1965.) I. Tafel 26.
53  AO I. 317. sz.; AO II. 232. sz.
54  Csák nembeli Máté Vencel király pártjának egyik vezére volt, legkésőbb 1304 
őszén azonban átállt Károly oldalára. Ákos nembeli István szintén Vencel egyik fő 
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Ottó ‒ a valódi kincsként őrzött Szent Koronát magához véve ‒ leg-
később 1307. február első napjaiban el is indult a keleti országrészbe, 
8-án pedig már a Borsa fivérek tartománya területén, Váradon tartózko-
dott, ahol Balog-Semjén nembeli Mihály fia István és testvérei javára 
intézkedett.55 A nevezett Mihály fiai tekintélyes szabolcsi és szatmári 
nemesek, és nem mellesleg ‒ nagyjából két évtizede, még a IV. Lász-
ló országlása végén lezajlott heves belharcok óta ‒ Aba nemzetségbeli 
Omodé legelszántabb ellenségei voltak, érthető tehát, hogy miért épp 
most folyamodtak a királyhoz: adja vissza az abaúji nagyúr által még ak-
koriban jogtalanul elfoglalt birtokaikat, miként az oligarcha pártállásának 
ismeretében az is mintegy természetes, hogy Ottó készséggel teljesítette 
kérésüket. A család szóban forgó tagjai egyébként korábban a Borsák-
kal is harcban álltak, de ekkorra már, bizonnyal felismervén, hogy a két 
irdatlan erejű tartományuraság közé szorulva hosszabb távon esélyük 
sincs, kénytelen-kelletlen behódoltak azoknak, és szervienseikké lettek.56 

párthívének számított, de 1304. ápr. előtt hasonlóképp átment az ellentáborba. Pór A. 
véleménye szerint Beke akár a feltételezett cselszövés „rendezője” is lehetett. Ld. Pór, 
1895. 31.; Kristó, 1986. 107‒108.
55  MNL OL DL 50 643., kiadása: AOkm. I. 121., regesztája: AO I. 120. sz. 
Elképzelhetőnek tartjuk, hogy Ottó bihari, majd erdélyi látogatásával áll összefüggésben 
Héder nembeli Miklós tárnokmester egy évszám nélkül, dec. 23-én kelt oklevele. Ld. 
DF 25 165., kiadása: RDES I. 356., regesztája: Erdélyi okmánytár. (Codex diplomaticus 
Transsylvaniae.) Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. II. 
1301‒1339. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 40.) 
Regesztákban jegyzetekkel közzéteszi Jakó Zsigmond, Bp., 2004. (továbbiakban: 
EO II.) 203. sz. Biter fia Miklósnak küldött missilisében a tárnokmester arról tudatja 
a címzettet, hogy a király jan. 8-án László vajda és Borsa nembeli Kopasz nádor 
meglátogatására indul, és javasolja, hogy amennyiben személyesen nem tudna a 
tárgyalások helyszínére menni, testvérét vagy szolgáját küldje oda. Jakó Zs. 1312. dec. 
23-ára datálta a kiadványt, amit Zsoldos A. is elfogadott. Ld. EO II. 203. sz.; Zsoldos 
Attila: Erdélyi háborúk a 14. század elején. In. Elfeledett háborúk. Középkori csaták 
és várostromok (6‒16. század). Szerk. Pósán László ‒ Veszprémy László, Bp., 2016. 
198‒231. (továbbiakban Zsoldos, 2016.) e helyt: 204. A levél ugyanakkor Miklós első 
tárnokmestersége idején, 1306 végén is kelhetett és a király tervezett útja Ottó 1307. febr. 
eleji váradi tartózkodására és nem sokkal későbbi erdélyi látogatására is utalhat, annál is 
inkább, mert I. Károly 1311‒313 közötti itineráriumába egy esetleges jan.‒febr.-i kelet-
magyarországi, főként pedig erdélyi utazás felettébb nehezen illeszthető be. Vö. Engel 
Pál: Az ország újraegyesítése. I. Károly küzdelmei az oligarchák ellen (1310‒1323). 
= Századok, 122/1‒2. 1988. 89‒146. (továbbiakban Engel, 1988.) itt: 103.: 62. jegyz., 
136‒137. Ez ‒ ha felvetésünk helytálló ‒ azt is jelentené, hogy Ottó már 1306. dec. 
közepén Biharba készült, valamint, hogy Kopasz nádor már ekkor a pártjához tartozott.         
56  Zsoldos Attila: IV. László és a Kállaiak ősei. = A nyíregyházi Jósa András Múzeum 
évkönyve, 42. Nyíregyháza, 2000. 77‒79.; Bárány Attila: Debreceni Dózsa küzdelme 
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Így Ottó döntése értelmében, legalábbis elvi lehetőségük nyílt elvesztett 
fekvőségeik visszaszerzésére, aki viszont újabb megbízható, és riválisa, 
Károly legfőbb támogatóját alighanem egyenesen gyűlölő híveket nyert 
személyükben. Ottó hetekig a Borsák tartományában időzött, és alkalma-
sint március 4-én is ott tartózkodott, amikor is egy szintén vezető fami-
lárisuknak számító rokonukat, debreceni András fia Dózsát adományozta 
meg.57 Privilegiumában a király Borsa nembeli Tamás mindhárom fiát 
hívének nevezi, és Kopasznak a nádori címet is megadja, ami alapján úgy 
tűnik, hogy viszonyukban döntő fordulat következett be a közelmúltban, 
Ottó bizalmába, valamint kegyébe fogadta őket és ‒ ennek jeleként is ‒ az 
ő vendégszeretetüket élvezte e napokban. A Képes Krónika tudósítása 
szerint a király Beke társaságában folytatta útját Erdélybe, aki talán ka-
lauza is volt a számára természetszerűleg teljesen ismeretlen tájakon.58 
Ottó előbb Besztercére, az ottani szászokhoz látogatott el, ahol a már 
említett okleveles forrásaink szerint a szebeniek követei megkérték, őket 
is keresse fel. Alighanem a meghívásnak is eleget kívánt tenni, de leg-
inkább azért folytathatta útját dél, a tartomány belső részei felé, hogy a 
nagy hatalmú vajdával mielőbb találkozzék.59 Mint fentebb már utaltunk 
rá, elképzelhető, hogy a kérdéses segesdi tartózkodására valójában ekkor 
került sor, és a hivatkozott periratokban szereplő helynév a Segesvár 
közeli települést jelöli.60 Sajnos, részint ebből kiindulva csak további 
találgatásokba bocsátkozhatnánk, ezért helyesebb elfogadnunk, hogy 
Ottó útvonalával, illetve személyes sorsával kapcsolatban a besztercei 
tartózkodását követő hónapokban, amelyek egyúttal rövid életű magyar 
királysága utolsó hónapjai voltak, nem tudunk mondani semmi biztosat. 
Mindössze egyetlen, ámde annál fontosabb, sőt, túlzás nélkül rendkívüli 
jelentőségű eseményt örökítettek meg forrásaink, jelesül, hogy Ottó ‒ az 

a bihari oligarchákkal. In. Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. (A 
Debreceni Egyetem Történelmi Intézete kiadványai 7.) Szerk. Bárány Attila ‒ Papp 
Klára ‒ Szálkai Tamás, Debrecen, 2011. 67‒113. (továbbiakban Bárány, 2011.) itt: 72.
57  MNL OL DL 1701., kiadása: CDH VIII/1. 219‒220., regesztája: AO II. 131. sz.; 
vö. Bárány, 2011. 77‒78.
58  Chronicon pictum. In. CFH I. 661.
59  UGDS I. 273‒274.; Valaczkai László: Ottó. In. Magyarország vegyes házi királyai 
(1301–1526). Szerk. Kristó Gyula, [Szeged,] 2003. 15‒22. (továbbiakban Valaczkai, 
2003.) e helyütt: 20.
60  UGDS I. 273.; A kutatók közül csak Pór A. vélekedett így, ld. Pór, 1895. 30.
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ideillő népmesei fordulattal élve: hogy, hogy nem ‒ Kán nembeli László 
fogságába, a Szent Korona pedig szintúgy annak kezére került.61 

A híres-nevezetes királyfogás valamennyi körülménye ismeretlen, 
és korántsem eldönthető, hogy a gyanútlan király azt megelőzően végül 
találkozott-e egyáltalán a vajdával, illetve, hogy az ténylegesen maga, 
„saját kezűleg” ejtette rabul, avagy a meghökkentő akciót bizalmasai haj-
tották végre. Szintúgy nem tudjuk, hogy a tartományúr mikortól, hol és 
mennyi ideig tartotta fogva Ottót, kútfőink ugyanis tömören csupán annyit 
írnak: miután elfogta a királyt, „sok napig láncon tartotta várában”.62 A 
dolog körüli nagymértékű bizonytalanság dacára, már csak az esemény 
súlya miatt is, érdemes arra rövidebben kitérnünk. Amennyiben a segesdi 
táborozás helyszíne mégiscsak a szászföldi település volt, úgy követke-
zésképp a király számottevő fegyveres erővel rendelkezett az ottléte kö-
rüli napokban‒hetekben, mi több, elképzelhető, hogy sereggel indult meg 
Budáról, és ment Erdélybe. Egy közelkorú dél-német forrásunk szerint 
Ottó valamiféle csel révén, I. Albert király ármánykodása következtében 
került fogságba, ami, legalábbis az értesülés első része vonatkozásában, 
hihetőnek látszik.63 Az Ottó fogságra vetése és bebörtönzése hátterében 
meghúzódó, aligha felderíthető történések, valamint Borsa nembeli Beke 
újabb, szélsebes pártváltása között ugyanis valószínűleg joggal tételezhe-
tünk fel szoros, akár még ok-okozati természetű összefüggést is. Ennek 
megvilágításához Erdélyt elhagyva vissza kell térnünk a „medium reg-
ni”-ben ugyanekkoriban lezajlott, Ottóra nézvést nem kevésbé hátrányos 
eseményekhez.

1307. június 1-jén ‒ a cseh fogságból frissen hazatért ‒ Werner fia 
László, illetve Csák nembeli János csapatukkal az éjszaka leple alatt, 
vélhetően néhány átállt polgár segítségével bejutott Buda várába, és el-
foglalta azt.64 Petermann bíró el tudott menekülni, de a Károly-ellenes 
városi tanács többi tagjának nem volt szerencséje, a támadók lovakkal, 
kötélen vonszolva ölték meg őket, a pápa és a főpapok kiközösítésének 
néhány évvel korábbi tragikomédiájában részt vett, „szakadár” papokat 

61  Chronicon pictum. In. CFH I. 661.; Andreae presbyteri Ratisponensis Chronicon 
de ducibus Bavariae. In. CFH I. 73.; Pór, 1891. 446.
62  Chronicon pictum. In. CFH I. 661.; Chronicon Posoniense. In. Scriptores rerum 
Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. II. Edendo operi 
praefuit Emericus Szentpétery. Budapestini, 1938. (továbbiakban SRH II.) 48.
63  Anonymi monachi Chronicon Osterhoviense. In. CFH I. 592.; vö: Anonymi 
monachi Bavari Compilatio chronologica rerum Boicarum. In. CFH I. 282.
64  Chronicon pictum. In. CFH I. 661.; Salamon Ferencz: Budapest története. II. Bp., 
1885. (továbbiakban Salamon, 1885.) 303‒304.
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pedig Tamás esztergomi érsek kezére adták. I. Károly nem sokkal ké-
sőbb, szeptember 3-án, annak javára kelt adománylevele szerint Buda 
bevételében ugyanakkor Beke is kitüntette magát, ami tekintve, hogy 
néhány hónappal, vagy csak hetekkel azelőtt még Ottó mellett, híveként 
exponálta magát, és Erdélybe kísérte azt, meglehetősen gyanús mo-
mentum.65 Albert fiának, Frigyes osztrák és stájer hercegnek ezenfelül 
ismeretes egy sajnos nem megnevezett magyar előkelőhöz írt levele, 
amelyben a herceg egyfelől a Károly iránti hűségre buzdítja a címzettet, 
valamint arra kéri: támogassa jelen sorai átadóját abban, hogy megbízása 
szerint ‒ rokona, a király ügyének előmozdítása érdekében ‒ eljusson 
László erdélyi „comes”-hez. A levél keltezetlen is, de minthogy abban 
Frigyes a testvérét királynak nevezi (akit következésképp csakis Rudolf 
cseh uralkodóval azonosíthatunk, miként az is csaknem bizonyos, hogy 
a László comes megnevezés a vajdát jelöli), illetve arról élő személyként 
beszél, a missilist 1306. szeptember és 1307. július eleje‒dereka ‒ a fivér 
prágai trónra lépése és elhunyta ‒ közé datálhatjuk.66 A Habsburgok a 
jelek szerint tehát összeköttetésben álltak, de legalábbis törekedtek an-
nak megteremtésére Kán nembeli Lászlóval, ami közvetve alátámasztani 
látszik a ‒ tárgyban mellesleg valószínűleg nem teljesen elfogulatlan 
‒ Chronicon Osterhoviense azon fenti információját, miszerint a vajda 
Albert intrikáinak következtében fogta el Ottót.67 Mindezek Borsa nem-
zetségbeli Beke ugyanekkortájt történt újbóli villámgyors pártváltásával, 
viharos Buda alá érkeztével, továbbá a vár ‒ épp ezen homályos hóna-
pokban, Ottó a Tiszántúlon, vagy már az ország legkeletebbi részeiben 
való tartózkodása idején végrehajtott ‒ elfoglalásával együtt határozottan 
valamiféle nagyszabású, határokon átívelő konspirációt sejtet. A feltevés 
bizonyítására ‒ fájdalmunkra ‒ nincs lehetőségünk, de úgy véljük, elég 
sok, önmagában másként nehezen megmagyarázható mozzanat utal arra, 
hogy Ottó valóban régi ellenlábasai, a Habsburgok áldozata lett, és mes-
terkedéseikben, illetőleg ravasz tervük kivitelében, alighanem Károly 
király tudtával, a magyar bárói elit több tagja ‒ köztük talán Beke ‒ is 
szerepet vállalt.68

65  MNL OL DL 1710., közlése: AOkm. I. 131‒133., regesztája: AO II. 232. sz.
66  A levél másolatát a 19. század közepén Wiener Hofbibliothek-ben őrizték, Cod. 
philol. 383. f. 5. jelzet alatt, kiadása: OG II. 402., regesztája: AO II. 65. sz. 
67  Anonymi monachi Chronicon Osterhoviense. In. CFH I. 592.; Anonymi monachi 
Bavari Compilatio chronologica rerum Boicarum. In. CFH I. 282.; Salagean, 2010. 119.
68  Beke ebben való esetleges részvételére ld. Pór, 1895. 31.; általában az osztrák 
intrikákra vonatkozó, a korban leginkább valószínűleg Bajorországban népszerű 
véleményekre: Valaczkai, 2003. 20.
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Mint már említettük, Ottó erdélyi tartózkodásának, illetve az azzal 
egyidejűleg lezajlott országos eseményeknek a kronológiája nem ismert, 
és alkalmasint felderíthetetlen is. Ilyenformán lehetséges, hogy a király 
még jóval 1307. május vége előtt László vajda fogságába került, amiről, 
vagy mert maga is jelen volt, vagy csak valaki által biztos értesülést sze-
rezvén, Beke lóhalálában Károlyhoz, vagy egyenesen Buda alá, Werner 
fia Lászlóékhoz sietett a döntő fontosságú hírrel. Eszerint, amennyiben 
persze igazunk van a kérdést illetően, Buda megtámadása részint Ottó 
elfogása és hosszas raboskodása miatti ‒ immár könnyen megjósolható 
és bizonyosnak ígérkező teljes körű ‒ bukásának mintegy következmé-
nye volt, és maga a váratlan fordulat leginkább április folyamán, esetleg 
május első felében történt.69 

Könnyen lehet ugyanakkor, hogy Buda elvesztése, valamint talán egy 
még későbbi esemény is megelőzte Ottó fogságra vetését, és valójában 
az előbbi, vagy a kettő együttesen eredményezte vesztét. 1307. augusz-
tus 10-én V. Kelemen pápa, oklevelében felidézve a magyar trón körüli 
viszály és küzdelem sokéves történetét, VIII. Bonifác a nápolyi Anjouk 
javára 1303-ban meghozott ítéletét helyben hagyva, excommunicatio és 
interdictum büntetése alatt megparancsolta Ottó híveinek, hogy hagyja-
nak fel a Károly és nagyanyja, Mária királyné elleni tevékenységükkel, 
továbbá ‒ általában ‒ mindenkinek, hogy Ottó és támogatói számára 
ne nyújtsanak segítséget Magyarország elfoglalásában és bitorlásában, 
valamint, hogy a bajor uralkodót, vagy esetleges más trónkövetelőt ne 
merészeljék az ország királyának nevezni.70 Ottót ugyanezen büntetések 
terhe alatt, ugyanerre utasította bullájában, felszólítván hogy a Magyaror-
szágra vonatkozó „állítólagos” jogait egy éven belül terjessze az Apostoli 
Szék elé, hozzátéve: amennyiben ezt nem tenné meg, bármilyen bíróság 
előtt örök hallgatásra kötelezi. Két nappal korábban a pápa Poitiers-ben 
Gentile Partino da Montefiore, Hegyi Szent Mártonról (Sancti Martini de 
Monte) címzett presbiter-bíborost (1300‒1312) „de latere”, azaz teljes 
körű felhatalmazással a Szentszék követeként Magyarországra és Len-
gyelországba küldte, elsősorban nyilván azért, hogy ‒ az 1303-as ítélet-
nek érvényt szerezve ‒ Károly királyságának megerősítésén munkálkod-
jék.71 A kardinális másik kiemelt feladata az anarchikus viszonyok miatt 

69  Ekként vélekedett Pór A.: Pór, 1895. 31.
70  MNL OL DF 291 236., kiadása: Vetera monumenta historica Hungariam sacra 
illustrantia. I. Deprompta collecta ac serie chronologica disposita ab Augustino Theiner, 
Romae, 1859. (továbbiakban VMHH I.) 417‒421., regesztája: AO II. 221. sz.
71  MNL OL DF 273 019., közlése: Acta legationis cardinalis Gentilis. (Gentilis 
bíbornok magyarországi követségének okiratai 1307‒1311.) (Monumenta Vaticana 
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vészesen megrendült egyházfegyelem mielőbbi és szigorú helyreállítása 
volt. Számos, a legatioval kapcsolatban kiadott oklevele között Kelemen 
‒ egyéb jogosítványok mellett ‒ előrelátóan azt sem mulasztotta el enge-
délyezni bíborosának, hogy amennyiben küldetése során szükségesnek 
érzi, érsekek, püspökök, világi fejedelmek és főurak ellenében egyházi 
fenyítékeket alkalmazhasson.72 A pápai bulla legkorábban feltehetően 
csak augusztus vége tájt érkezett meg az országba, így szeptember előtt 
László vajda aligha értesülhetett tartalmáról, valószínűsíthetően akkor, 
amikor Ottó már a foglya volt. Annak tehát ‒ meglátásuk szerint ‒ ily mó-
don nem lehetett része a vajda megdöbbentő lépésében, másfelől azonban 
kihirdetése nem kisebb eredménnyel járt, mint hogy uralma összeomlását 
teljessé és visszafordíthatatlanná téve, betetőzte Ottó bukását.

Károly mindeközben, valószínűleg még a nyár első felében, számos 
bárója társaságában bevonult Budára, és a várban rendezte be új, immár 
állandó székhelyét. Ezekben hónapokban érhette az országot az a szerb 
támadás, amelyről a király október 13-án kelt privilegiuma számol be.73 
Az esemény viszonyított időpontjának meghatározása azon alapul, hogy 
az oklevél megemlíti: az adományosok Budára, a királynak küldték el az 
ellenségtől zsákmányolt zászlót, azaz a székvárost ekkorra Károly már 
bizonyosan birtokba vette, és erről már a Szerémségben is értesültek. Bár 
a magyar kutatás egységesen úgy véli, hogy II. István-Milutin király (ur.: 
1282‒1321) csapatai törtek be az úgynevezett Innenső Szerémsége, a ma-
gunk részéről azonban nagyon is elképzelhetőnek tartjuk, hogy a támadást 
valójában a volt szerb uralkodó, Milutin bátyja, István-Dragutin csapatai 
hajtották végre.74 Vitathatatlan ugyanis egyfelől, hogy amíg egy évtized-
del később Milutin és Károly között mély, háborúhoz vezető konfliktus 
feszült, sőt, hosszú ideig a szerb király expanzív törekvései jelentették 
a legnagyobb fenyegetést az országra, másrészt pedig a trónról javára 
lemondott fivére, Dragutin, Caroberto apai nagyanyjának, Mária nápolyi 
királynénak a sógora, tehát az Anjouk elvi szövetségese volt, a századfor-
duló körüli években, különösen pedig 1300 ősze után ugyanakkor nincs 
semmi érdemleges információnk a magyar király és a Nemanja-ház két 

historiam regni Hungariae illustrantia. Series I. Tomus 2.) Edidit Antonii Pór, Budapestini, 
1885. (továbbiakban AG) 7‒8., regesztája: AO II. 201. sz.; Gentile bíboros életútjára 
ld. Umberto Betti: I cardinali dell’Ordine dei Frati Minori. (Orizzonti Francescani. 
Collana di cultura francescana 5.) Roma, 1963. 29‒30.
72  Kiadásból ismert okmány: AG 10., regesztája: AO II. 208. sz. 
73  MNL OL DF 285 245., kiadatlan oklevél, regesztája: AO II. 247. sz.
74  Kristó, 1988. 27.
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említett tagjának viszonyáról.75 Ilyenformán egyáltalán nem bizonyos, 
hogy 1307 táján Károly Milutinnal ellenséges, illetve Dragutinnal baráti 
viszonyban állt. Emellett érdemes azt is fontolóra vennünk, hogy a Ne-
manja-uralkodócsalád 1282-ben megejtett dinasztikus országmegosztása 
nyomán István-Milutin a korabeli szerb állam déli ‒ hozzávetőleg kéthar-
mad ‒ részét kapta meg, az uralma alá tartozó területek tehát nem voltak 
határosak a Magyar Királysággal, és aránylag nagyobb távolságra feküd-
tek attól. Másfelől Milutin és testvére kisebb-nagyobb megszakításokkal 
legalább egy évtizede hadakoztak egymással, így az sem kizárható, hogy 
egy Dragutin elleni támadás alkalmával a szerb király serege ‒ gazdag 
zsákmány reményében ‒ Magyarországon is kipróbálta a fegyvereit.76 
Akár Dragutin, akár öccse csapatai törtek be a Szerémbe és a környező 
megyékbe, az mindenesetre valószínű, hogy portyázók közül nem túl 
sokan juthattak haza szerencsésen a rabolt javakkal, ugyanis egy Ugrin 
mester szervienseiből verbuválódott sereg, átkelve a Száván, megütkö-
zött velük, legyőzte, és szétszórta őket. 

1307. szeptember eleje tájt a király, kíséretében a két érsekkel, több 
püspökkel, a tárnokmesterévé kinevezett Csák nembeli Ugrinnal, valamint 
Aba nembeli Omodé, Rátót nemzetségbeli Domonkos és Ákos nembeli 
István nádorokkal kisebb körúton járt a Duna‒Tisza köze északi részén: 
21-én Kőrös mellett, 29-én pedig Ócsán keltezett.77 Ugyanekkoriban, bi-
zonnyal még szeptember elején, október 9. tájára, Rákos mezejére hívta 

75  Engel, 1988. 114‒115., 127.; Kristó, 1988. 55. Dragutin felesége Katalin hercegnő, 
V. István magyar király leánya volt. Ld. Wertner Mór: A középkori délszláv uralkodók 
genealógiai története. (Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtár 28.) Temesvár, 1891. 
(továbbiakban Wertner, 1891.) 61‒63.; a nápolyi Anjouk és a szerb uralkodók 1301 
körüli kapcsolataira: Ðura Hardi: Petrovaradin ‒ the “Seat” of Charles Robert of Anjou. 
In. The Cultural and Historical Heritage of Vojvodina in the Context of Classical and 
Medieval Studies. (Faculty of Philosophy Department of History. Monographs 61.) 
Ed. by Ðura Hardi, Novi Sad, 2015. 139‒168. (továbbiakban Hardi, 2015.) e helyt: 
162‒164.; Aleksandar Krstić: The rival and the vassal of Charles Robert of Anjou: King 
Vladislav II Nemanjić. = Banatica, 26/2. 2016. 33‒51. (továbbiakban Krstić, 2016.) e 
helyütt: 40‒41.
76  Az 1310 előtti szerb‒magyar háborúskodásról megemlékező forrásaink „Stephanus 
rex” néven emlegetik a katonai konfliktust kirobbantó, kérdéses kilétű délszláv uralkodót 
(MNL OL DF 285 245.; AG 313.; AOkm. I. 197.). Milutint ugyanakkor későbbi, 1319 
körül kelt okleveleink rendre Uros néven említik, ami alapján a Károly uralkodásnak első 
évtizedében történt szerb támadásokat inkább Dragutinhoz kapcsolhatjuk. A nézetünket 
gyámolító további észrevételeinket és érveinket bővebben kifejtve és a hivatkozásokkal 
ld. alább.     
77  1307. szept. 21.: MNL OL DF 264 134., kiadása: RDES I. 234., regesztája: AO 
II. 237. sz.; szept. 29.: csak kiadásból ismert: AOkm. I. 135., regesztája: AO II. 239. sz.
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össze első(?) országgyűlését. A congregatio meghirdetését alkalmasint 
Károly régi, bennfentes hívei tanácsolták az uralkodónak, és fő, ha nem 
épp egyedüli célja ‒ mint az ottani történésekből elég világosan kitetszik 
‒ az lehetett, hogy a megjelentek nyilvánosan tanúságot téve iránta való 
elkötelezettségükről és lojalitásukról, hivatalos országgyűlési végzésben 
is elismerjék uralma jogszerűségét, és kinyilvánítsák, hogy egyöntetűen 
elfogadják, illetve őt tekintik az ország törvényes királyának.78 Minde-
mellett a gyűlés jó lehetőséget kínált arra is, hogy Károly felmérhesse: 
pillanatnyilag milyen társadalmi elfogadottsággal, támogatottsággal bír 
az országban, és, természetesen elsősorban az egyházi és világi elit tagjai 
közül, kik azok, akik, esetleges távolmaradásuk miatt továbbra is ‒ egyre 
inkább gyérülő ‒ ellenzékéhez sorolhatók, vagy az egyértelmű politikai 
állásfoglalás következetes elodázását választók táborába tartoznak.

Ezen őszi napokban érhetett véget Ottó vakmerő, kezdetben remény-
teli, végül azonban teljes balszerencsébe fordult magyarországi kalandja. 
Hazai és külföldi forrásaink két, némileg eltérő változatban beszélik el a 
király fogságba esése utáni sorsát, a Pozsonyi Krónika arról tudósít, hogy 
László vajda, miután hosszabb ideig rabságban tartotta, Szegeden „ké-
nye-kedvére” átadta Csák nembeli Ugrinnak, aki aztán urával, Károllyal 
Ottót kiűzte az országból, míg német kútfőink úgy tudják: a bukott ki-
rály kényszerű külföldre távoztáról „saját hatáskörben”, maga az erdélyi 
oligarcha gondoskodott.79 A főhatalom kivételes tisztelettel övezett fels-
égjelvénye, a királyi korona természetesen a nagyúr birtokában maradt. 
Ottó „kiszabadulásának” körülményei, kellemetlen fordulatokban szintén 
bővelkedő hazajutásának útvonala és egyéb részletei nemkülönben kér-
désesek, így legfeljebb valószínűsíthető, hogy Ugrin, vagy Kán nembeli 
László Havasalföldre vitette, ahonnét egy újabb fogságba esés után a 
Halics‒volhíniai Fejedelemség területére ment. Ott feltehetően hasonló-
képp igencsak hideg fogadtatásban részesült, lévén a helyi uralkodó, I. 
György (Jurij Lvovics) fejedelem (ur.: 1301‒1308?) Károly király rokona 
és szövetségese volt.80 Innen Poroszországba, majd minden bizonnyal a 
‒ Károllyal szintén baráti kapcsolatot ápoló ‒ Krakkói Nagyfejedelemsé-

78  Salamon, 1885. 305‒306.; Pór, 1895. 33.
79  Chronicon Posoniense. In. SRH II. 48.; Matthiae Neoburgensis Chronicon. In. 
CFH I. 1612.; Pór, 1891. 446. Kristó Gy. Ottó átadását taktikai lépésnek tartja. Ld. 
Kristó, 1978. 90.
80  Andreae presbyteri Ratisponensis Chronicon de ducibus Bavariae. In. CFH I. 73.; 
Viti Arnpeckii Chronicon Austriacum. In. CFH III. 2648.; Otacher szerint Ottó Prágában 
is megfordult 1308 elején. Ottokars Österreichische Reimchronik. In. CFH III. 1946., b. 
hasáb ‒ 1948., j. hasáb 



150

KÁDÁR TAMÁS

gen keresztül Sziléziába vezetett útja, ahol előbb, újfent, harmadszor is 
elzárták, de hamar kiengedték a fogságból, és legott eljegyezte vendéglá-
tója, (III.) Henrik głogówi, ścinawai, żagańi és nagy-lengyelországi feje-
delem (ur.: 1274/1290/1305‒1309) leányát, Ágnest. Csak 1308. február 
végén ért haza Alsó-Bajorországba, és bár élete végéig, makacsul viselte 
és megkövetelte magának a „rex Hungariae” címet, valamint nem tett 
le arról, hogy visszatér magyar földre, és újrakezdi a harcot elvesztett 
királyságáért, az csupán soha meg nem valósult terv maradt.81 

A generalis congregatio megtartására nagy valószínűség szerint 
Ottónak az országból való eltávolítása után került sor. A pesti Szent Péter 
ferences kolostorban, illetve az attól keletre elterülő mezőn összegyűlt 
főurak és nemesek, élükön Ugrin tárnokmesterrel, Aba nembeli Omodé, 
Borsa Kopasz, Ákos nembeli István és Rátót nemzetségbeli Lóránd nádo-
rokkal, október 10-én, miként az e napon, közösen kiadott oklevelükben 
áll; „a királyság jó helyzete és haszna érdekében, alapos előzetes megfon-
tolás után” Tamás és Vince érsekek, valamint a jelen lévő számos püspök 
előtt egy akarattal jelentették ki, hogy Károlyt és utódait Magyarország 
királyaként, illetve törvényes uraként elismerik, és engedelmességet 
fogadnak neki.82 Előírták, hogy mindazok, akik illetéktelenül a királyi, 
vagy a királynéi méltósághoz, az egyházhoz, az ország nemeseihez 
vagy bármely más lakójához tartozó tisztséget, birtokot, vagy bármiféle 
jogot bírnak, és nem tudják bizonyítani, hogy a sajátjuk, adják vissza 
azt, valamint, hogy a „szolgaságba kényszerített” nemesek szabadon 
szolgálhassanak bárkinek, akinek csak akarnak. Kijelentették, hogy azon 
személyeket, akik továbbra sem vetnék alá magukat Károly uralkodói 
hatalmának, legyenek azokat bármilyen magas állásúak vagy rangúak is, 
egyként hűtlennek és közellenségnek fogják tekinteni. Minderre Tamás 
érsek kezébe ünnepélyes esküt tettek, vállalván, hogy a fogadalmaikat 
megszegőket, ugyancsak mint hűtleneket és a köz ellenségeit, excom-
municatioval sújtsák, ezenkívül pedig személyük és javaik adassanak a 
király kezébe.83 

Végigtekintve a Károly iránti hűségüket kinyilvánító főurak névso-
rán, azonnal feltűnik, hogy az ország tartományurai közül a talán leg-
hatalmasabbak, Csák nembeli Máté, Kőszegi János és Henrik, valamint 
László erdélyi vajda nem vettek részt az országgyűlésen, sőt, feltehetően 

81  Andreae presbyteri Ratisponensis Chronicon de ducibus Bavariae. In. CFH I. 73.; 
Johannis Aventini Annales Boiorum. In. CFH I. 385.; Pór, 1895. 32.; Valaczkai, 2003. 
20.
82  MNL OL DL 39 259., kiadása: CDH VIII/1. 221‒223., regesztája: AO II. 243. sz.
83  Salamon, 1885. 305‒307.; Hóman, 1936. 49.
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még képviselőt sem küldtek arra. Ezen, főként ‒ az Anjou-ellenes párt el-
szánt vezéreinek számító ‒ Kőszegi fivérek vonatkozásában nincs okunk 
meglepődni, de az okiratból kiderül az is, és ez már feltétlenül valamely 
magyarázatra szorul, hogy a Károly legfőbb drávántúli támogatói, a Ba-
bonićok és a Subićok sem jelentek meg a rákosmezei congregation.84 A 
délvidéki oligarchák esetében aligha a lojalitás akár csak rövidke megin-
gásáról lehet szó, Károly iránti elkötelezettségüknek ezekben az években 
is többször nyilvánvaló jelét adták, ráadásul az is elképzelhető, hogy 
jóllehet képviseltették magukat az országgyűlésen, azt a bárók nem em-
lítették meg oklevelükben. Az országgyűlés emellett azt is megmutatta, 
hogy az egyeduralomért folytatott harcban elért igen jelentékeny sikerei 
ellenére Károly párthíveinek tábora legalább három‒négy éve óta egyet-
len egy új tartományúri vagy bárói taggal sem gyarapodott, ugyanazok 
az előkelők álltak trónja körül, akik már 1304 közepén is őt támogatták.85 
Ilyenformán a király fennhatósága továbbra is csak az ország központi 
vidékeire, területének legfeljebb két ötöd részére terjedt ki, a fennmara-
dó óriási hányadban, jelesül a Dunántúl kis híján egészében, a Felvidék 
nyugati és középső megyéiben, a Maros-vidéktől délre fekvő tágas-téres 
alföldi régióban, és természetesen Erdélyben uralkodói hatalma többnyire 
egyáltalán nem, vagy minimális mértékben érvényesült. Sok tekintetben 
hasonló lehetett a helyzet a Károlyhoz hű nagyurak uralmi körzeteiben 
is, ráadásul a királynak kényesen kellett ügyelnie arra is, hogy olyan lé-
péseket csak végső esetben, és igen korlátozott számban tegyen, amelyek 
az eszközeikben egyébként szintén nem válogatós, törvényszegésekre, 
az egyházzal és köznemesekkel szembeni hatalmaskodásra nemkülönben 
hajlamos előkelői érdekeit sértenék. 

Mindazonáltal nápolyi rokonsága, mint azt II. Károlynak II. Jakab 
aragón királyhoz 1308. január 7-én írt leveléből tudjuk, a magyarországi 
politikai viszonyokat illetően úgy volt értesülve, hogy Caroberto helyzete 
a közelmúltban számottevően javult, mivel a prelátusok, bárók és mág-
nások, akik hosszú időn át engedetlenséget tanúsítottak vele szemben, 
most elismerték királyuknak, és hűséget fogadtak neki.86 Hozzátette még, 
és a nápolyi uralkodó levele e tekintetben különösen fontos, hogy ha-
sonlóképp illő engedelmességre tértek iránta a nevezetesebb városok is, 
amelyek korábban visszautasították uralmát. Végezetül annak az inkább 
csak reménykedésnek tekinthető véleményének is hangot adott, miszerint 

84  CDH VIII/1. 221.; Kristó, 1986. 115.
85  Kristó, 1999. 40‒53.
86  II. Károly kiadatlan levele a 19. század végén a barcelonai Archivo de la Corona 
de Aragón-ban volt, regesztája: AO II. 300. sz. 
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ha a Curia Magyarországra készülő követe megérkezik oda, bizonnyal a 
király esetleges ellenfelei is megbékélnek majd. 

Hogy mikor, mely bárók tartoztak a Károly trónjogát, illetve uralko-
dói voltát elutasító ellenzékiek, valamint a nyílt, egyértelmű állásfoglalást 
egyre csak halogatók közé, a király itineráriumában is tükröződik. Trónra 
lépésétől ugyanis nagy valószínűség szerint egészen 1310-ig mindössze 
egy ízben ‒ az 1304. őszi, cseh királyságbeli hadjárat alkalmával, tekin-
télyes fegyveres erő élén ‒ lépett olyan területre, amely nem egy megbíz-
ható híve tartományához, illetve törzsbirtokaihoz tartozott, sőt, nyilván 
személyes biztonsága miatt, okulva az elődei ellen elkövetett jó néhány, 
tevőleges erőszakkal végrehajtott felségsértés szomorú tanúságaiból, 
a felsorolt országrészeknek még a „medium regni”-hez, vagy a lojális 
főurai magánhatalma alatt álló vidékekhez legközelebb eső peremterü-
leteit is elkerülte.87 A rákosi gyűlés feloszlása után is a régóta állhatatos 
hátországának számító északkeleti megyékbe indult, november 19-én 
Torna mellett, december 3-án a borsodi Szikszón keltezett. Ezt követően 
azonban ‒ már csaknem szokásosnak nevezhető módon ‒ ismét nagyon 
hosszú időre, kilenc hónapra nyomát veszítjük, és újbóli felbukkanásának 
színhelye sem nyújt fogódzót közelmúltbeli hollétét, vagy tevékenységét 
illetően.88

A következő, 1308. év tavaszán négy, Károly további sorsát, illetve 
országlását döntőleg meghatározó esemény történt. Április 5-én, bizony-
nyal sokak, köztük a király leplezetlen örömére, elhunyt Kőszegi János 
volt nádor és kormányzó, a kor egyik leggátlástalanabb, roppant hatalmú 
oligarchája.89 A másik fontos hírről ‒ a dolog természetéből adódóan ‒ 
Károly csak egy bő évvel később, 1309. május vége tájt értesült, de érde-
mes talán itt szót ejteni róla. Nagyatyja, II. Károly nápolyi király március 
16-án, Marseilles-ben ‒ mint az egyébként lényegében biztosra vehető 

87  I. Károly 1301‒1310 közötti itineráriumát ld. Kádár, 2015. 110‒111., illetve jelen 
tanulmányunk végén. A király, legalábbis az okiratokból megállapíthatóan 1310. márc. 
végén járt először olyan területen, Bars megye székhelyén, amely nagy valószínűség 
szerint egy korábban ellenpárti, ilyenformán kérdéses hűségű oligarcha, jelesül Csák 
nembeli Máté fennhatósága, vagy közvetett ellenőrzése alatt állt (AO I. 195‒198.; AO 
II. 855. sz.).
88  1307. nov. 19.: MNL OL DL 68 772., kiadása: RDES I. 237., regesztája: AO 
II. 256. sz.; dec. 3.: MNL OL DL 42 684., kiadása: Árpádkori oklevelek 1095‒1301. 
(Codex diplomaticus Arpadianus.) (Magyar történelmi emlékek. I.) Az eredetiek után 
közzé teszi ifj. Kubínyi Ferencz, Pest, 1867. 57‒58., regesztája: AO II. 263. sz. 1308. 
szept. 1.: MNL OL DL 91 159., közlése: AOkm. II. 155‒156., regesztája: AO II. 432. sz.
89  Ottokars Österreichische Reimchronik. In. CFH III. 1951., j. hasáb; Révész, 1891. 
244.
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volt ‒ végrendeletében fiát, az elsőszülötti jogokkal még 1296-ban fel-
ruházott, és egyidejűleg calabriai herceggé kinevezett Róbertet tette meg 
általános örökösévé, őt és leendő utódait pedig ‒ felettébb részletesen 
szabályozva a trón öröklésének az uralkodócsalád különböző ágai, illet-
ve egyes tagjai közötti sorrendjét ‒ kizárólag elvi lehetőséget biztosítva 
számára, a kérdés kapcsán egyébiránt Károlyt magát meg sem említve, 
gyakorlatilag kizárta abból.90 A végakarat értelmében az unokának, noha 
az II. Károly elsőszülött fiának törvényes házasságból származó, egye-
düli fiúgyermeke volt, tehát jóval előkelőbb hely illette volna meg az 
utódlási listán, lényegében csak teljes atyai rokonságának kihalása esetén 
nyílt volna módja jog szerint elfoglalni a dél-itáliai királyság trónját. 
Károlynak nagyatyja mindössze 2000 uncia aranyat rendelt örökségül, 
és hasonlóképpen, készpénz hagyományozása révén gondoskodott annak 
hajadon, 17, illetve 15 év körüli húgairól, Beatrix és Klemencia herceg-
nőről is. A király, akit noha az egyértelműen személye ellen irányuló, 
legalábbis a nagyszülői szeretet és jóindulat hiányát sejtető végakarat 
az előzmények ismeretében különösebben nem érhetett meglepetésként, 
azt mindazonáltal alighanem csalódottan és sértetten vette tudomásul, és 
már ekkor elhatározta, hogy saját önérzete és reménybeli leszármazottai 
érdekében nem hagyja magát kirekeszteni a nápolyi trón örökléséből, és 
ha kell, szembe is száll rokonaival negligált jogaiért.91

Május 1-jén az Aargau kantonbeli Windisch közelében unokaöccse, 
János címzetes sváb herceg és annak három tettestársa orvul meggyil-
kolta I. Albert német királyt. A tetterős uralkodó váratlan halála óriási 
csapás volt a Habsburg-házra, és, minthogy legnagyobb hatalmú külföldi 
szövetségesét, nem mellesleg pedig édesanyja bátyját veszítette el sze-
mélyében, az Károlyt is igen érzékenyen érinthette.92 

Végül, de nem utolsósorban az ifjú király egy örömteli hírt is kapott 
ekkortájt: 1308. május végén hosszas késlekedés után megérkezett Spala-
toba Gentile da Montefiore bíboros-legátus.93 Követi működését a dalmá-
ciai egyházmegyék sokrétű és alaposabb vizsgálódást igénylő ügyeinek 
rendezésével kezdte meg, amelyekbe olyannyira belemerült, hogy közel 
öt hónapig maradt a horvát tengerpart városaiban. Néhány hetes spalatoi 
tartózkodás után június közepén Trauba, ahonnét Scardonába látogatott 

90  CDH VIII/1. 247‒249.; Miskolczy István: A magyar Anjouk trónigénye Nápolyra. 
= Történeti Szemle, 13. 1928. 18‒78. (továbbiakban Miskolczy, 1928.) itt: 24‒25.
91  Ibid. 26., 32.; Dümmerth Dezső: Az Anjou-ház nyomában. (Utazások a múltban 
és jelenben.) [Bp.,] 1982. (továbbiakban Dümmerth, 1982.) 251.; Bertényi, 1987. 89.
92  Lhotsky, 1967. 158‒159.
93  AG 10‒12., regesztája: AO II. 371. sz.
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el, majd ‒ augusztusban ‒ Zárában időzött egy jó darabig. Ezután Zengget 
ejtette útba, és csak szeptember eleje körül ment tovább Zágrábba, ahol 
szintén heteket, talán egy egész hónapot töltött.94 A király mindeközben, 
talán hogy mielőbb találkozhassék a legátussal, újfent felkereste korábbi 
rendszerinti tartózkodási helyét, Csák nembeli Ugrin tartományát. Szep-
tember 1-jén az első, igencsak egyszerű udvarának otthont adó Pétervá-
radon volt, és talán ‒ az 1302 körüli ínséges időkről megemlékezve ‒ a 
ciszterci kolostorban is járt.95 

Meglehet ugyanakkor, hogy a király délvidéki látogatása egy újabb 
szerb támadással, vagy akár egy az azt megtorló akcióval állt összefüg-
gésben. Több ezekben az években keletkezett forrásunk utal ugyanis egy 
a közelmúltban, alighanem épp 1308 második felében vagy 1309 elején 
lezajlott szerémségi szerb betörésre.96 Megítélésünk szerint e fegyveres 
konfrontációt illetően sem eldönthető, hogy melyik Nemanja-házbeli 
uralkodó, Dragutin, vagy az egyébként harciasságáról híres fivére, Milu-
tin állt a hátterében, illetve intézett támadást Kelet-Szlavónia ‒ és talán 
Bács megye ‒ ellen. Mi magunk a magyar kutatás általános álláspontjától 
eltérően ‒ jóllehet tagadhatatlanul nincs egyértelmű bizonyítékunk rá ‒ 
úgy véljük, azt ebben az esetben is az előbbihez köthetjük.97 A támadók, 
akiknek fő célja a zsákmányszerzés lehetett, feltehetően nem lebecsü-
lendő katonai erőt képviseltek, ráadásul, mint Károly Dorozsma nem-
beli Garai Pál javára 1310 márciusában kelt adományleveléből tudjuk: 
belföldi szövetségeseik is voltak. Ezek közül bizonyos Erhard fia János 

94  AG 18‒23., 45‒53., 56‒57.
95  MNL OL DL 91 159., kiadása: AOkm. I. 155‒156., regesztája: AO II. 432. sz. 
A szerb kutatás szerint egyértelmű, hogy a király Dragutin folyamatos fenyegetése és 
támadásai miatt ment a Délvidékre, talán, hogy személyesen, tárgyalások révén rendezze 
az ellentéteket, de egy nyári hadjárat is elképzelhető, ld. Mihajlo Dinić: Odnos izmedju 
kralja Milutina i Dragutina. = Zbornik radova Vizantološkog Instituta, 3. 1955. 49‒82. 
(továbbiakban Dinić, 1955.) itt: 64.; Hardi, 2015. 164‒165. 
96  Az egyik vonatkozó irat csak kiadásból ismert: AG 313., regesztája: AO II. 685. 
sz.; a másik I. Károly 1310. márc. 20-i adománya: MNL OL DF 265 778., kiadása: 
Aokm. I. 195‒198. (197.), regesztája: AO II. 855. sz.; Kristó, 1988. 27. Hardi I. Károly 
péterváradi látogatása okaként mind a Dragutinnal lefolytatott tárgyalások, mind pedig 
egy ellene vezetett katonai akció lehetőségével számol. ld. Hardi, 2015. 164‒165.
97  Kristó Gy. úgy gondolta, hogy Milutin bosszúból támadt Magyarországra, amiért 
a Subićok ‒ Dragutin oldalán ‒ beavatkoztak a szerb dinasztia belső hatalmi harcaiba. 
Ld. Kristó, 1988. 28‒29. Az újabb szerb szakirodalom ellenben egybehangzóan azon 
a véleményen van, hogy az akciót, csakúgy, mint a feltételezhető korábbi betöréseket 
Dragutin csapatai, a szerb uralkodó tudtával, sőt egyenesen parancsára hajtották végre. 
Ld. Dinić, 1955. 64‒65.; Ð. Hardi 1309 tavaszára valószínűsíti a hivatkozott legátusi 
oklevélben (AO II. 685. sz.) említett szerb dúlásokat, ld. Hardi, 2015. 165.
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szlavóniai előkelő, oldalán több társával csatlakozott is csapataikhoz, és 
azokkal együtt pusztított Szerém és Valkó megyében, mígnem Károly 
helyi párthívei a buzgó Garai Pál vezetésével szét nem verték seregüket.98

Károly a Szerémségből szeptember első napjaiban visszatért az 
ország közepébe, 7-én Cegléd mellett, egy bő héttel később pedig a 
nagy-szigeti Lóréven volt, ahol legalább egy hetet töltött.99 Amikor leg-
átus végül október‒november fordulója tájt megérkezett Budára, gyanít-
hatóan már a király is a városban tartózkodott, hogy személyesen tudja 
fogadni. Gentile, aki ferences szerzetes létére kissé érdekes módon a 
várbeli Szent Miklós domonkos rendházat választotta székhelyéül, alap-
vetően jól gondolkodván, úgy ítélte meg az általános politikai helyzetet, 
hogy Károly uralmának megszilárdítása érdekében az azt el nem ismerő 
tartományurak megnyerése, illetve hódolatra bírása nélkül egy jottá-
nyi előrelépésben sem reménykedhet, ezért ‒ türelmes és engedékeny 
fellépéssel ‒ elsősorban velük kell, és lehetőleg minél többel közülük, 
valamilyen kedvező megegyezésre jutnia.100 Első számú kiszemeltje az 
ország az idő szerinti alighanem leghatalmasabb nagyura, Csák nembeli 
Máté volt, akivel még Budára utazása során kapcsolatba lépett, majd, 
mivel a báró örvendetes módon hajlandóságot mutatott a találkozásra, 
azt november elejére a királyi székvárosba hívta. A tartományúr, mert 
saját biztonsága szempontjából az ottani megjelenését nem ítélte megfe-
lelőnek, nem vállalta, hogy a székvárosba jön, ezért azt javasolta, hogy 
a pálos rend a pilisbeli Kékesen lévő monostorában ejtsék szerét a tár-
gyalásoknak.101 Gentile készségesen elfogadta a kért helyszínmódosítást, 
mire Máté, valószínűleg a követ, valamint a király környezetének ‒ a 
báró hírhedt megbízhatatlanságát jól ismerő ‒ tagjaiban ezzel nem kis 
meglepetést keltve, azon nyomban el is ment Kékesre, így november 10-
én létrejött a valóban történelminek nevezhető találkozó.

Mind a legátus, mind pedig a trencséni oligarcha igen népes kíséret-
tel érkezett a kékesi Szent László-rendházba, míg azonban Máté oldalán 
98  Aokm. I. 195‒198. (197.) 
99  MNL OL DL 1173., kiadatlan, regesztája: AO II. 436. sz.; MNL OL DF 283 555., 
közlése: Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. (Diplomatički 
zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije.) VIII. Collegit et digessit Tadija 
Smičiklas, Zagrabiae, 1910. (továbbiakban CDCr. VIII.) 252‒253. regesztája: AO II. 
441. sz.; MNL OL DF 229 866., kiadása: Wenzel Gusztáv: Budai regesták. II. közlés. = 
Magyar történelmi tár, 4. 1857. 176‒178., regesztája: AO II. 459. sz.
100  A király nov. 8-án bizonyosan Budán tartózkodott: MNL OL DL 29 660., 
regesztája: AO II. 480. sz. Gentile székhelyére: AG 101‒112.; koncepciójára és 
politikájára: Pór, 1895. 35‒36.; Bertényi, 1987. 43.
101  CDH VIII/7. 60‒63.; a helyszín körüli egyezkedésre: Ibid. 61‒62.
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kizárólag csak világiak voltak jelen, a királyt értelemszerűen Gentile 
vezetésével, vélhetően a bíbornok döntése szerint, csupán egyházi sze-
mélyek képviselték a megbeszéléseken.102 Máté fiát és néhány befolyá-
sos, törvénytiprásaiban szerfelett serényen közreműködő hívét, köztük 
Záh nembeli Felíciánt hozta magával, míg a másik oldalon, a legátus 
tanácsadói között saját, itáliai klerikusai mellett, nyilván egyházmegyéik 
érintettsége, a Mátétól és szervienseitől elszenvedett töménytelen jogsé-
relem és felbecsülhetetlen kártétel okán Tamás esztergomi érsek és János 
nyitrai püspök, valamint két szerzetesrend magyarországi elöljárója: a 
domonkosok és a minorita testvérek tartományfőnöke is helyet kapott. A 
tárgyalások viszonylag gyorsan átütő sikerre vezettek, lévén a báró kész-
nek mutatkozott Gentile valamennyi követelését teljesíteni.103 Megígérte, 
hogy aláveti magát a pápa és a bíboros-legátus parancsainak, illetve 
rendelkezéseinek, Károlyt elismeri a Magyar Királyság jogos örökösé-
nek, uralkodójának, valamint saját természetes urának, iránta hűséget és 
engedelmességet tanúsít. Vállalta, hogy az ország békéje és nyugalma 
érdekében Rátót nembeli Domonkos mesterrel és más főurakkal, akikkel 
addig viszálykodott, igazságos és méltányos egyezségre lép, és az ezen, 
vagy más személyekkel kötendő bárminemű megállapodásai kizárólag a 
király javát szolgálják majd. Végezetül minderre, fiával és a kíséretében 
lévő familiárisaival együtt ünnepélyes esküt tett a bíboros, a fenti egy-
házi vezetők és a ‒ feltehetően a király által megfigyelőként odaküldött, 
szintén Kékesen tartózkodó ‒ nagyszámú nemes előtt, amit a legátussal 
váltott békecsókkal meg is erősített.104

Nem tűnik túl valószínűnek ugyanakkor, hogy az északnyugati 
országrészek ‒ a királlyal vetekedő hatalmú, mindentől és mindenkitől 
független fejedelemként viselkedő ‒ ura valóban az említett formában, 
számára is megfelelő ellentételezés nélkül ment volna bele a megegye-
zésbe, alapos okunk van ilyenformán feltételezni: annak több olyan, a 
hivatalos iratokból kimaradt pontja is lehetett, amelyek leginkább Máté 
igényeit voltak hivatottak kielégíteni. Hogy Gentile és a nádor szóbelileg 
egyébről is megállapodhatott, vagy legalábbis az előbbi más elvárásokat 
is megfogalmazott, sőt egyenesen konkrét feladatokat szabott a ‒ neki 
nem tetsző mondatok hallatán sejthetően inkább bölcs hallgatásba burko-
lózó ‒ nagyúrnak, közel három évvel később, 1311 július 6-án kelt kiad-
ványának néhány részlete támasztja alá.105 Lévén ezen, a Máté kiközösí-
102  CDH VIII/7. 62.; Fraknói, 1901. 123.
103  CDH VIII/7. 62‒63.; AG 385‒386.; Kristó, 1986. 123‒126.
104  CDH VIII/7. 61‒62.; AG 386.
105  AG 386‒389.
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tését hírül adó oklevele a báróval kapcsolatos korábbi tervei és a kékesi 
megegyezés teljes kudarcának legkirívóbb bizonyítéka és egyszersmind 
beismerése, állításait, különösen az 1308. novemberi alku tekintetében 
indokolt valamelyes fenntartásokkal kezelni. Az oklevél tanúsága szerint 
a tartományúr nem csupán alávetette magát Károly uralkodói főségének, 
hanem azt is vállalta, komoly fegyveres erővel és bármikor, ha kell, 
személyesen is részt vesz a király a lázadók elleni hadjárataiban, sőt va-
lószínűsíthetjük, Gentile ezen túlmenően azt is értésére adta: felettébb 
kívánatosnak, vagy inkább: dicsőségét növelő teendőjének tekinti, hogy 
az uralkodó által szervezett országos akcióktól függetlenül, önállóan is 
indítson támadásokat az azzal dacoló, vagy nyíltan szembeszegülő oli-
garchák, valamint nemesek ellen, és minden tőle telhetőt kövessen el a 
királyi hatalom kiterjesztése és megszilárdítása érdekében.106 A szöveg 
egy rövidke félmondatban arra is utalást tesz, hogy Máté és a kardiná-
lis között az e harcok során a nagyúr kezére jutott, vagy majdan kerü-
lendő várak, uradalmak, birtokok és más javak sorsáról is szó esett, és 
úgy látszik, az e kérdésben nyert nem hivatalos ellentételezést, fizettette 
meg ‒ előre ‒ szolgálatait. Alkalmasint abban állapodtak meg, hogy a 
lázadóktól és a királyi javak bitorlóitól elfoglalt, illetve visszaszerzett 
fekvőségek több mint felét ‒ egyfajta később megerősítendő adomány 
gyanánt ‒ megtarthatja. Máté emellett feltételezhetően ‒ ugyancsak in-
formálisan ‒ országnagyi tisztségekre is ígéretet kapott, bár lehetséges, 
hogy ez csak később merült fel.107

Gentile bíboros végeredményben minden bizonnyal elégedetten 
távozott a kékesi találkozóról és tért vissza a Budára, a hírekre ott váró 
királyhoz. A közeljövő eseményei azonban hamarost és félreérthetetlenül 
bebizonyították, hogy azon főpapoknak és előkelőknek volt igaza, akik 
még a november 10. előtti hetekben, értesülvén a legátus Mátéval kap-
csolatos merész tervéről, figyelmeztetve a nagyúr köztudott állhatatlansá-
gára, kétszínűségére és ravaszságára, óvták és minden módon próbálták 
lebeszélni azt annak megvalósításáról. A trencséni oligarcha a legkevésbé 
sem igyekezett ugyanis megfelelni a Szentszék követe által belé vetett, 
túlontúl jóhiszemű és optimista bizalomnak, a későbbi vádak szerint 
változatlanul és a tőle megszokott kíméletlenséggel, illetve intenzitással 
pusztította, dúlta és rabolta a tartománya, valamint a szomszédos terüle-

106  AG 386.
107  AG 388. Máté végül 1309‒1310 fordulóján megvalósult tárnokmesteri 
kinevezésére ld. Kristó, 1986. 127., illetve alább.
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tek egyházi és világi birtokosainak javait, és sanyargatta az országrész 
lakosságát.108

Ha e tekintetben a legátus rosszul számolt is, ámbár korántsem lehe-
tett biztos a dolog felől, és a nagyúr akár végül vissza is léphetett volna 
a találkozótól, abban nem tévedett, hogy Máté nádort sikerül rábírnia a 
kompromisszumra. Valószínűleg részint ennek reményétől is sarkallva, 
még a Budára érkezte körüli napokban, feltűnően közeli időpontra, no-
vember 18-ra, miként az esemény jegyzőkönyve fogalmaz: „általános 
tanácskozást” hívott össze a királyi székvárosba.109 Ez valójában, mint 
egyébként az oklevél több részletéből is kiviláglik, természetesen or-
szággyűlést jelentett, amelyre a késő őszi dátum, valamint a congregatio 
meghirdetése és kezdete közötti igen szűkös, talán három hétre tehető 
időkülönbség ellenére a királyság csaknem minden részéből felettébb sok 
nemes, klerikus és egyéb lakos sereglett össze. Az egybegyűltek túlnyo-
mó többsége, egyfelől nagy, bizonyosan többezresre tehető létszámuk 
miatt, másfelől a vélhetően III. András uralkodása idején állandósult, és 
immáron szokásosnak tekintett gyakorlatot követve, Pest keleti és déli 
határában, a rákosi mezőn táborozott le.110 

Gyaníthatóan Gentile ‒ levélben is megerősített, baráti hangú ‒ 
felhívásának téve eleget, személyesen jött el a gyűlésre Héder nembeli 
Kőszegi Henrik bán is, aki egyébként a kíséretében lévő szerviensei 
nagy száma miatt, legalábbis látszólag, szintén kiszorult Budáról. Henrik 
társaságában volt, és ‒ szintén komoly fegyveres erő élén ‒ alighanem 
hasonlóképp járt dédunokaöccse, Gergely fia Miklós mester is.111 A Du-
nántúl déli részét és Szlavónia északi mintegy harmadát uralma alatt tartó 
oligarcha, Vencel, majd Ottó király egyik ‒ fivére, János nádor melletti ‒ 
leghatalmasabb párthíve, valamint a Kőszegi család új feje, ezen fennma-
radt forrásaink alapján váratlan, jószerével pálfordulásnak minősíthető 
lépése valószínűleg vegyes reakciókat váltott ki a király környezetében. 
Bárói egyfelől nyilván örültek a fejleménynek, de csakúgy, mint Máté 
nádor esetében, a tartományúr valódi szándékait, megbízhatóságát ille-
tően, familárisai tömegének láttán is, mindazonáltal komoly kétségeik 
lehettek, ami nem mellesleg ugyanakkor, hatványozva Károly és az udvar 
ambivalenciáját, kétségkívül elmondható a dédunokaöcs megjelenésének 
vonatkozásában is. 

108  A Máté személyével kapcsolatos vélekedésekre: AG 385.; 1310‒1311-es 
dúlásaira: AG 387‒389.
109  AG 116.; Hóman, 1936. 51.
110  AG 116., 118.; Salamon, 1885. 307‒308.
111  AG 116‒117.; Pór, 1895. 39.
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A király, Gentile bíboros, a főpapok és bárok nagyjából egy hétig 
tartó budai tanácskozás után november 27-én, mint Salamon F. fogalmaz: 
„Magyarország történelmének egyik legszerencsésebb napján” átkeltek 
a Duna túlsó partjára, és mindannyian a Pest városfalától délkeletre, a 
Szenterzsébetfalva szomszédságában fekvő Szent Antal domonkos ko-
lostor templomába mentek, amely körül a rákosi mezőn várakozó neme-
sek és más országlakosok kevéssel azelőtt már összegyűltek.112 Maga a 
legátus, az eseményről készült egykorú közjegyzői okirat hízelgő bibliai 
szóképét idézve: „a vizek rettenthetetlen halászához hasonlatosan,” egy 
lélekvesztőnek tűnő csónakon, vagy kisebb dereglyén vitette át magát 
Pestre, majd bevonulván a domonkosok egyházába, az ülés elnökeként 
középütt, a király közvetlen közelében foglalt helyet. Jobbra tőle a főpa-
pi kar tagjai: Tamás esztergomi és Vince kalocsai érsek, Háb váci, Rád 
nembeli Benedek veszprémi, Kőszegi Miklós győri, János nyitrai, Már-
ton egri, Péter pécsi, Ágoston zágrábi és Tamás vegliai püspök, balján a 
legrangosabb világi előkelők sora: másokon kívül az említett Henrik bán, 
rokona: Gergely fia Miklós mester, Aba nemzetségbeli Omodé nádor, 
Rátót nembeli Domonkos, fivérei: Kokas és László, Borsa Kopasz ná-
dor, valamint Aba nembeli Kompolt fia Péter ült.113 Ugrin tárnokmester, 
Kán László erdélyi vajda és Csák nemzetségbeli Máté nádor nem vettek 
részt az országgyűlésen, de megbízottaik révén képviseltették magukat. 
Csakúgy, mint két héttel korábban, a kékesi megállapodásnál, jelen volt 
Pál, a Domonkos-rend provinciális perjele, Haymo minorita tartományi 
minister, továbbá az Ágoston-rendiek magyarországi elöljárójának he-
lyettese, Salamon testvér is.114 Károly elfogadottságának növekedését 
mutatja, hogy a „házigazda” Buda, Óbuda és Pest mellett, amelyeknek 
polgárai igen jelentős számban voltak jelen, több város is követeket kül-
dött Rákosra, és akik ‒ a főurak, nemesek, világi klerikusok és különböző 
rendbeli szerzetesek valódi seregével együtt ‒ szintén ott szorongtak a 
templomban, vagy álldogáltak izgatottan, a már említett forrásunk tudó-
sítása szerint: „eltelvén a nem várt béke csodálatával,” és „mohón sóvá-
rogva a köznyugalmat”, annak falain kívül.

Gentile bíboros ‒ jó okunk feltételezni ‒ igen alaposan felkészült 
beszédére, amelyet a ferences rendben végzett intenzív és sok évtizedes 
pasztorációs munkája, majd pedig egyházfejedelmi tevékenysége során 
kiérlelt retorikai tehetségét megcsillantva, előre megírt szöveg felhasz-

112  AG 116.; Salamon, 1885. 308.
113  AG 116‒117.; Pór Antal: A történelmi jelenetek korhű reconstruálásáról. = 
Századok, 27/5. 1893. 421‒428. (továbbiakban Pór, 1893.) itt: 423‒424.
114  AG 117‒118.
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nálása nélkül, szabadon adott elő. Nem teljesen elképzelhetetlen az sem, 
hogy homíliaszerű szónoklatának leglényegesebbnek tartott részeit, vagy 
akár egészét, magyarul mondta el; a követi megbízatásától legatioja tény-
leges megkezdéséig eltelt nem csekély idő, valamint az országba érkezte 
óta eltelt fél év elvileg bőven elegendő lett volna arra, hogy magyar egy-
házi személyek segítségével valamilyen szinten elsajátítsa a nyelvet.115 
Mi magunk azonban úgy véljük, ha tett is egyáltalán ez irányba lépéseket, 
a történelmi jelentőségű pillanatban, az ügy rendkívüli fontossága miatt 
aligha kockáztatta volna, hogy magyarul, ilyenformán esetleg nyelvtani 
hibákat vétve, rossz kiejtéssel, vagy félreérthetően fogalmazva szóljon a 
rendházban összezsúfolódott tömeghez, másfelől pedig azt, mint kétség-
kívül fontos és az Apostoli Szék követére nézvést elismerésre érdeme-
sítő körülményt, a gyűlésen történteket megörökítő közjegyzői oklevél 
gyaníthatóan nem mulasztotta volna el megemlíteni. A tehát valószínűleg 
latinul elhangzott beszédet egy magyar klerikus, vagy épp a püspöki kar 
egyik tagja fordíthatta le az egybegyűlteknek. Mondandóját a Szentírás 
a Mennyek országáról szóló egyik híres, Máté apostol evangéliumában 
szereplő példázatából vett szavakkal kezdte, jelesül azon kérdéssel, 
amellyel a történetbeli szolga ‒ a gabonaveteménybe került konkoly mi-
att ‒ gazdájához fordul: „Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe?”116 
Folytatván előadta, és kifejtette, hogy Magyarország termőföldjébe maga 
a Mindenható Atya szórt magot, amelyből számos „kiváló, szent és tiszta 
életű katolikus király sarjadt,” és akik közül az első, Szent István az or-
szág koronáját „a római főpap által felszentelve nyerte el”. 

Bár forrásunk, a sokszor hivatkozott jegyzőkönyv szövegében 
nincsen nyoma, a fejlemények alapján okkal vélelmezhető: a kardinális 
tovább is ment e tárgyban, és ha egyértelműen nem is mondta ki, de leg-
alábbis burkoltan, néhány szó erejéig utalt rá, hogy a koronaküldés által 
szerzett jogköre révén, mint azt a pápák már több ízben is hangoztatták, az 
uralkodóház kihalta, vagy a királyságért folyó belső viszálykodás esetén 
a magyar trón betöltésének kérdésében a Szentszék jogosult dönteni, an-
nak betartása pedig értelemszerűen mindenki számára kötelező, maga az 
ítélet pedig megfellebbezhetetlen.117 Nem tudni, hogy ezt csupán akarat-
lanul, az előbeszédben rejlő gyakorlati kockázatok, pillanatnyi átgondo-
latlanság okán, vagy épp ellenkezőleg, előre elhatározottan, a szónoklatát 
addig méltóságteljes csendben és méltó tisztelettel figyelő sokaság ‒ e 
kényes kérdéssel kapcsolatos ‒ érzülete és vélekedése kipuhatolásának 
115  Salamon, 1885. 309.; Fraknói, 1901. 124.
116  Máté evangéliuma 13, 27.; AG 117.
117  Pór, 1895. 40.; Fraknói, 1901. 125.
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szándékával tette, mindenestre az bizonyos, hogy ezen, a magyar királyi 
korona a pápa általi felszentelésére és ajándékozására vonatkozó szavai 
csaknem helyrehozhatatlan hibának bizonyultak. Amint elhangzottak 
ugyanis, a jelen lévő tömeg egy része mormogni, zúgolódni kezdett, itt is, 
ott is kiáltozás, erősödő és már-már fenyegető zajongás támadt a tömött 
sorok között, mire Gentile bíbornok ‒ megszakítván beszédét ‒ csilla-
pítandó a hirtelen felforrósodott kedélyeket, felszólította az elégedet-
lenkedőket, hogy kifogásaikat, ellenvetéseiket adják elő, illetve azokat 
okolják meg.118 Többen is szót kaptak, és valamennyien egybehangzóan 
mondták el: soha nem kérték, vagy akarták, hogy a „római egyház, vagy 
annak nevében a követ úr az ország számára uralkodóról bármilyen for-
mában is gondoskodjék,” de azt már méltányosnak, elfogadhatónak és 
megfelelőnek tartják, hogy azon személyt, akit „a királyság régi és bevált 
szokása szerint királynak meghívtak és elismertek,” a legátus Magyaror-
szág valódi királyaként az Apostoli Szék nevében megerősítse, valamint, 
hogy a jövőben a pápák és maga az Anyaszentegyház rendelkezzenek 
az ország főpapjai, bárói és nemesei által uralkodójukul megválasztott 
királyok megkoronázásának és megerősítésének jogával.119

A heves tiltakozás oka eszerint Gentile a Szent Korona eredetével 
kapcsolatban tett megjegyzésének balszerencsés félreértése, vagy nagyon 
is tudatos félreértelmezése volt, lévén sem a legátus, sem V. Kelemen, 
sőt talán még ‒ a Szentszék világuralmai törekvéseit feltámasztó és újra 
meghirdető ‒ VIII. Bonifác pápa (ur.: 1294‒1303) sem vindikálta magá-
nak, illetve utódainak a jogot, hogy az országnak ő válasszon és adjon 
királyt, csupán csak arra tartott igényt, hogy amennyiben az uralkodóház 
kihalta esetén több trónkövetelő is harcba száll a főhatalomért, és emiatt 
polgárháborús helyzet alakul ki, miként az 1301 folyamán bekövetkezett 
és hosszú ideje fennállott, a Curia döntsön a vitában, és jelölje ki, vala-
mint erősítse meg az új királyt. Ez leginkább Bonifác 1303. május 31-i 
bullájából tűnik ki, amelyben a pápa már nem hivatkozott a mintegy két 
évvel korábban, Boccasini kardinális magyarországi és lengyelországi 
legátusi megbízatásakor felemlített körülményre, miszerint Szent István 
király koronáját és országát az Apostoli Széktől nyerte, és ítéletlevelében 

118  AG 117.; Kristó, 1986. 127.; Rácz György: Az Anjou-ház és a Szentszék 
(1301‒1387). In. Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. Szerk. Zombori 
István, Bp., 1996. 59.
119  AG 117‒118.; Horváth Mihály: Magyarország történelme. III. Pest, 1871. 
(továbbiakban Horváth, 1871.) 166.
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az Anjouk, Mária királyné, illetve unokája, I. Károly (Róbert) magyar 
trónjogát örökösödési alapon vezette le.120

A követ gyorsan átlátván, hogy az „ország szabadságának védelmé-
ben” felszólamló nemesek álláspontja a lényeget tekintve egyáltalán nem 
tér el az általa képviselttől, és Károly igényeinek és érdekeinek érvényre 
jutását sem akadályozza, mi több, az azonnali kompromisszumos meg-
egyezés annak előfeltétele és záloga, ilyképpen lehetséges, hogy a vitás 
kérdés további firtatása, feszegetése „az általa szerencsésen eltervezettek 
jóváhagyását” veszélyeztetné, engedett, és a „prelátusok, bárók és ne-
mesek könyörgésére, kérésére, valamint kifejezett egyetértésével” Károlyt 
elfogadta és megerősítette a királyságban.121 Ezt követően a jelen voltak 
tömege egyenként és egyhangúlag hasonlóképp kinyilvánította: a jelöltet 
elismeri és elfogadja Magyarország királyának és örökösének, valamint 
neki, mint természetes urának, szolgálni és engedelmeskedni tartozik, 
majd pedig minderre ‒ elébük járulva, külön-külön ‒ ünnepélyes esküt 
tett a legátus kezébe, amit az annak, valamint a mellette ülő királynak 
adott békecsókkal is szentesített. A fellelkesült bárók és nemesek végül 
„örvendező taps és üdvrivalgás közepette” a királyt magasba, illetve a 
vállukra emelték, és a történelmi esemény méltó lezárásaként, hálaadásul 
Te Deum laudamus-t énekeltek.122

A Pest határában tartott országgyűlés Károly és pártja nézőpontjából 
rendkívül fontos politikai és közhatalmi fegyvertényként értékelhető. Az 
előző év októberi rákosi congregatiohoz képest, amelyen jobbára csak a 
király közvetlen uralma alatt álló területek nemessége, valamint a tábo-
rához tartozó néhány oligarcha és nagybirtokos egy viszonylag szűk ‒ és 
jó ideje alig gyarapodó ‒ csoportja, illetve azok szerviensei vettek részt, 
a Gentile által összehívott gyűlésen, a legátus és alkalmasint részben a 
püspöki kar tevékenységének köszönhetően jóval nagyobb, nagy való-
színűség szerint többezres, ráadásul az ország területének csaknem egé-
szét és számos társadalmi rétegét ‒ így, mint láttuk, a városi polgárságot, 
az alsóbb klérust és a szerzetesrendeket is ‒ reprezentáló embertömeg 
jelent meg.123 Károly újbóli megválasztása nyomán, 1308. november 
végétől azonban ‒ ha Magyarországon létezett volna egyáltalán akkor 
ilyen uralkodói titulus ‒ továbbra is csak választott királynak címezhette 

120  VMHH I. 398.; Fraknói, 1901. 125.
121  AG 117‒118.; Pór, 1895. 40.; Deér József: A magyarok Szent Koronája. 
(Insignia Regni Hungariae – Historia Incognita.) Bp. – Gödöllő-Máriabesnyő, 2005. 
(továbbiakban Deér, 2005.) 183.
122  Fraknói, 1901. 126.
123  AG 116.
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és tekinthette volna magát. A jogérvényes koronázás az ismert körülmé-
nyek miatt a közeljövőben sem tűnt elérhetőnek, és minthogy az utóbbi 
országgyűlésen az is teljesen nyilvánvalóvá vált: Károly királyságának 
és uralkodói hatalmának általános elismertetéséhez és az ország egészére 
való kiterjesztéséhez elengedhetetlen újbóli megkoronázása, ráadásul a 
közvélemény nem csupán a sokszázados királyavatási szertartás meg-
történtéhez, de az azzal kapcsolatos hármas kitétel maradéktalan telje-
süléséhez is állhatatosan ragaszkodik, Gentile ekkortól a Szent Korona 
mielőbbi visszaszerzését tekintette elsődleges feladatának.124 Célkitűzése 
megvalósításához haladéktalanul hozzá is fogott. Budára visszatérve a 
társaságában lévő főpapok és több meghívott báró és előkelő részvé-
telével a berekesztett pesti gyűlés sikerén felbuzdulva, annak mintegy 
folytatásaként, a november‒december fordulója körüli napokban úgyne-
vezett vegyes zsinatot tartott. A gyűlés homlokterében a királyi korona 
körüli, valamint az uralkodó személyével kapcsolatos közjogi, illetve 
alkotmányos kérdések, továbbá a magyarországi egyházszervezetet az 
elmúlt közel egy évtized folyamán a világi hatalom, főként az oligarchák 
és familiárisaik részéről ért sérelmek, jogtiprások és károkozások, illető-
leg ‒ mint az nemkülönben előírt követi tennivalója volt ‒ az aggasztó 
mértékben megromlott egyházfegyelem helyreállítása állt.125 

A szintén Gentile bíbornok személyes elnökletével nagyjából egy 
hétig ülésező zsinat számos határozatot hozott: így egyebek mellett ‒ azt 
a kánoni kiváltságokból eredeztetve, illetve az uralkodóra kiterjesztve 
‒ deklarálta a király és a prelátusok sérthetetlenségét, megtiltotta ‒ az 
egyidejűleg a Szentszék oltalma alá helyezett ‒ királyi és királynéi javak 
és jogok elfoglalását, egyúttal elrendelte, hogy azokat bitorlóik külön 
felszólítás esetén 10 napon, egyébként három hónapon belül maradék-
talanul szolgáltassák vissza. Hasonlóképp, hivatkozva Boccasini legátus 
vonatkozó utasításaira, tilalmazta az egyház javak jogtalan elbirtoklását 
és elfoglalva tartását, a püspököknek pedig kötelességé tette, hogy azok 
visszaszerzésére, csakúgy, mint a Károly főhatalmát megtagadók, el nem 
ismerők, korlátozni igyekvők, illetve a királlyal nyíltan szembeszegülők 
ellen, továbbá a világi hatalmasodás meggátlása és a közbéke megterem-
tése érdekében mindent kövessenek el.126 Kimondta, hogy a mindenkori 
új uralkodó megkoronázására örök érvényűleg és kizárólag az esztergomi 
érsek jogosult, mindenki másnak megtiltva egyszersmind, hogy a ma-
gyar egyház feje ezen kiváltságát bármi módon elvitatni vagy csorbítani, 
124  Pór, 1895. 40.
125  AG 268‒297.; Fraknói, 1901. 126‒128.
126  AG 272‒273., 275‒279., 284‒285.
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főképp pedig nyíltan megsérteni merészelje. A végzések valamennyi 
felsorolt bűntett vonatkozásában a laikusok esetében az excommunicatio, 
illetve az interdictum, míg egyházi személyek esetében ezeken felül a 
javadalom-elvétel habozás nélküli és eltökélt alkalmazására szólította fel 
a püspöki kar tagjait.127 A Szent Korona bonyolult kérdéskörével ‒ min-
den valószínűség szerint szintén Gentile bíboros és tanácsadói jó előre 
elkészített és alaposan kimunkált előterjesztése nyomán ‒ a zsinat 3. cik-
kelye foglalkozott ‒ az ügy rendkívüli fontosságának megfelelő módon 
szembetűnően gondos és éleslátású, valamennyi elképzelhető politikai 
helyzetre, illetve fordulatra megoldást kínáló részletességgel. Kimond-
ták, hogy amennyiben a koronát László vajdától nem sikerül visszasze-
rezni a következő, még nem kijelölt időpontban tartandó zsinatig (ezt 
alatt alkalmasint országgyűlést értettek), az a határidő lejártának napjától 
„tiltottnak, szentségétől megfosztottnak és elvetendőnek” tekintendő 
mindaddig, ameddig azt a tartományúr a legátusnak, a királynak, vagy 
a székesfehérvári káptalannak vissza nem juttatja.128 Egyidejűleg elren-
delték, hogy az illetéktelen kezekbe került Szent Korona helyettesítésére 
egy új uralkodói fejék készítessék, amelyet Gentile követ a Szentszék 
nevében meg fog áldani, és az országnak fog adományozni, hogy azon 
esetben, ha László vajda a kijelölt terminusig nem szolgáltatná vissza az 
eredeti, Szent István koronájának tartott felségjelvényt, Károlyt és utóda-
it azzal avassák uralkodóvá. 

A király és a majdani magyar királyok jogérvényes megkoronázásá-
nak az uralkodói fejék elbitorlása általi megakadályozásának elhárítása 
érdekében a budai zsinat arról is határozott, hogy amennyiben az esetleg 
visszakerülő Szent Koronát, vagy az annak pótlására újonnan csináltatan-
dó diadémot is eloroznák, lefoglalnák, vagy elrejtenék, az esztergomi és 
a kalocsai érsek a püspökök összességének, vagy legalább többségének 
beleegyezésével hasonlóképp vessék tilalom alá az ‒ így az arra jogosu-
latlan személyek birtokába került ‒ új koronát (is), és helyébe készítesse-
nek egy másikat, amelyet miután megáldották, mindenki fogadjon el és 
tekintsen az ország új és törvényes koronájának. Az eredeti felségjelvény, 
vagy az a helyett csináltatott új korona elbitorlóira, lefoglalóira és vissza-
tartóira, és az ezeket bármi módon támogatókra a fentiekhez hasonlóan 
kiközösítés, illetve közösség esetén interdictum kihirdetését írták elő.129 A 
vegyes zsinat egyéb határozatai különböző egyházi és hitéleti ügyekben 
rendelkeztek, így például szabályozták a magisterek a székesegyházak-
127  AG 271., 275., 277., 280.
128  AG 273‒274.
129  AG 274‒275.
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ban való alkalmazását, a papok művelődését, a nyilvánvalóan törvény-
telen házasságban élők megbüntetésének módját, valamint szigorúan 
megtiltották, hogy a klerikusok világi személytől az egyházhoz tartozó 
javadalmat, vagy birtokot fogadjanak el.130 

A budai tanácskozás december 3-án fejezte be munkáját, és való-
színűleg ugyanekkor született meg a döntés arról is, hogy a királyság 
„békés állapotáról szóló” következő gyűlést jövő év május 8-ára, Budára 
hívják össze. Másnap Gentile bíbornok Tamás esztergomi és Vince ka-
locsai érsekeket bízta meg, hogy arra az ország főpapjait, a konventek 
elöljáróit és a bárókat ‒ a kijelölt időpontra és helyre ‒ színe elé hívják 
meg.131 A zsinat végzéseinek kihirdetésére ugyanakkor csak feltűnően 
később, az újabb gyűlés, terv szerint: 1309. május elején történt megnyi-
tása és július dereka között, több lépcsőben került sor. A késlekedés okai 
sajnos nem ismertek, de az mindenestre valószínűsíthető, hogy a dolog 
felől a legátus döntött.132 Gentile személyesen vette kézbe a korona mi-
előbbi visszaszerzésére irányuló tárgyalások irányítását is. Kán Lászlóval 
már 1308 augusztusában felvette kapcsolatot, igaz akkor egészen más 
ügyben írt neki, amire ‒ tekintettel a tárgy fontosságára és a felségjelvé-
nyek birtoklásával kapcsolatban vélelmezhető esetleges összefüggésekre 
‒ az alábbiakban visszatérünk. November végén Miklós aradi prépostot 
küldte hozzá, aki Déván, annak kedvelt tartózkodási helyén találkozott a 
vajdával, és bár ‒ forrásaink szerint alapvetően ez alkalommal is ‒ más 
kérdések miatt fordult a báróhoz, a bíboros feltehetően arról szintén tu-
datta követe által: elvárja tőle, hogy a Szent Koronát mihamarabb visz-
szaszolgáltassa.133 Az új év első hónapjaiban a bíbornok kitartóan és türe-
lemmel, számos előbb baráti, majd egyre parancsolóbb hangneművé váló 
üzenet révén próbálta rábírni a vajdát a korona visszaadására ‒ minden 
igyekezete ellenére sikertelenül. Február közepén ‒ hivatalosan szintén 
más ügyben ‒ Imre váradi püspök kereste fel Gentile megbízásából, nem 
sokkal később, bizonnyal még az év dereka előtt pedig Benedek Boldog-
ságos Szűz-szigeti domonkos perjel látogatta meg.134 A tartományúr illő 
tisztelettel fogadta a püspök-bíboros követeit, alázatosan válaszolt is a 

130  AG 279‒280., 282‒283.
131  AG 125‒126.; Pór, 1895. 40.
132  AG 268‒297.
133  AG 213.; Fraknói, 1901. 128.
134  AG 214‒215. Benedek priort a vajda udvarából visszatérvén alighanem 
legkésőbb júl. elején ‒ a viszonyokat jól jellemző módon ‒ Kőszegi Henrik bán emberei 
az oligarcha tartománya területén foglyul ejtették, és egy ideig fogságban tartották. Ld. 
AG 336.   
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hozzá intézett levelekre, sőt, alighanem úgy nyilatkozott, hogy hajlandó 
átadni a felségjelvényeket, azt azonban álságos módon, gyaníthatóan 
átlátszó kifogásokat felhozva, egyre csak húzta-halasztotta. Időközben, 
május elején Budán megkezdődött az az újabb országos gyűlés, amelyen 
a legátus csakhamar ismét kétségtelenül meggyőződhetett a ‒ már kevés-
sel a Dalmáciába érkeztét követően tudomására jutott ‒ tényről, miszerint 
Károly uralmának teljes körű, az ország egészére kiterjedő elismerteté-
séhez és megszilárdításához az uralkodó újbóli, lehetőség szerint a Szent 
Koronával történő királlyá avatása elengedhetetlen, ezen felül pedig a 
koronázást tanácsos mielőbb, akár az általában szokásos ünnepélyesség 
és pompa rovására, sőt szükség esetén még akár a hagyományos jogér-
vényességi feltételek figyelmen kívül hagyásával is megejteni. A legátus 
a koronázással kapcsolatos álláspontjának alakulására minden bizonnyal 
az is igen számottevő kihatással bírt, hogy Gentile hosszabb ideje, immár 
egy éve tartózkodott Magyarországon, így vélhetően szeretett volna egy 
újabb látványos és kézzelfogható eredményt felmutatni.135 

A május 8-át követő napokban a bíboros-követ és az összegyűlt elő-
kelők kénytelenek voltak belátni: tovább várni arra, hogy László vajda 
belátható időn belül visszaadja a koronázási jelvényeket, teljességgel hi-
ábavaló és értelmetlen, ilyenformán ‒ a decemberi tanácskozás 4. pontja 
értelmében ‒ Gentile a hónap közepe táján személyesen intézkedett egy 
új királyi fejék készíttetéséről. 

Jóllehet úgy látszott, hogy a közfelfogás által az államalapító szent 
király alakjához kötött, és így csaknem misztikus tisztelettel övezett ko-
rona visszaszerzéséről le kell mondaniuk, a királynak és a május eleji 
budai országgyűlésen megjelent híveinek volt némi oka az örömre és a 
bizakodásra is. A gyűlésre tudniillik ‒ alkalmasint Gentile buzdításának 
köszönhetően ‒ a hatalmas Csák nembeli Máté is eljött, aki mint láttuk, 
korábban mindenkor tüntetően távol maradt a Károly érdekében lezajlott 
országos eseményektől.136 Az oligarcha és a király viszonyában az elmúlt 
mintegy fél év során bekövetkezett gyökeres, sőt már-már egyenesen 
partneri együttműködés reményével kecsegtető változás mértékét jól jel-
lemzi, hogy Máté, akit ekkoriban mellesleg Károly elismert nádorának, 
Buda 1307. júniusi elfoglalása óta ezen egyetlen esetben látogatott el a 
székvárosban lévő királyi udvarba (egészen pontosan 1301‒1302 és 1321 
márciusában történt elhunyta között, legalábbis adatolhatóan, a szóban 
forgó ‒ egyedüli ‒ alkalommal járt csak ott), mi több, vajmi kevés két-

135  1309. máj. 8.: MNL OL DL 2073., kiadása: CDH VIII/1. 341‒344. (343.), 
regesztája: AO II. 634. sz.; Kristó, 1986. 130‒131.
136  Ibid. 129.
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ségünk lehet afelől, hogy a nagyúr és az uralkodó ‒ talán a 1304. őszi 
cseh- és morvaországi hadjárat kivételével ‒ sem ezt megelőzően, sem 
pedig ezután nem találkozott személyesen. A gyűlésen Gentile bíboros és 
a főpapi kar több tagja mellett ugyanakkor csak viszonylag csekélyebb 
számú báró, Máté nádortól eltekintve kizárólag a király néhány régi párt-
híve, köztük Csák nembeli Ugrin és Borsa Beke királynéi tárnokmester 
vett részt.137 A tanácskozás fő tárgya nagy valószínűség szerint a régi és a 
készíttetendő új felségjelvények bonyolult és felettébb kényes kérdéskö-
re lehetett, ugyanakkor eldőlt, hogy a királyt akár az eredeti, akár ‒ ha azt 
László vajdától nem sikerülne megszerezni ‒ az újdonat fejékkel rövid 
időn belül, még a nyár első felében, másodszor is megkoronázzák.

Gentile kardinális ezért újfent kérte, hívta és intette az oligarchákat 
és a tekintélyesebb előkelőket, hogy a koronázáson személyesen megje-
lenve nyilvánítsák ki a király iránti kötelező támogatásukat és hűségüket. 
A követ ebbéli igyekezete lényegében ezúttal is hiábavalónak bizonyult; 
Máté nádor ‒ még valószínűleg röviddel május eleji látogatását köve-
tően ‒ elhagyta a budai udvart, és visszatért tartományába, így végül a 
korábban Vencel-, illetve Ottó-párti, valamint az uralmát szintén elutasító 
egyéb nagyurak közül újfent csupán Kőszegi Henrik reflektált „érdem-
ben” a koronázási meghívóra.138 Henrik bán 1309. május 4-én még az 
Körös megyei Kaproncán tartózkodott, ilyeténképpen úgy tűnik: ha egy-
általán el is indult oda, nem különösképpen iparkodott a ‒ négy-öt nappal 
később megnyílt ‒ budai országgyűlésre. Pontosan egy hónappal később, 
június 4-én azonban egy rendkívül fontos, országos jelentőségű esemény 
főszereplőjeként már a „medium regni”-ben találjuk; a mondott napon a 
Budától délnyugatra fekvő Tétényben Gentile bíbornok, Tamás esztergo-
mi és Vince kalocsai érsek, valamint három másik főpap és nagyszámú 
nemes előtt a maga, unokaöccse: Gergely fia Miklós és familiárisaik 
nevében megerősítette a Károly királynak előző év novemberében tett 
hűségesküjét.139 Egyúttal, azt esküjébe szintén belefoglalva, kijelentette, 
hogy ugyancsak a saját, unokafivére és az uralmuk alá tartozó nemesek 
nevében azon esetben is egyetért a király az új koronával ‒ a legátus által 
kijelölendő időpontban ‒ Fehérvárott, vagy amennyiben az ott „az utakon 
leselkedő veszélyek miatt” nem volna lehetséges, bármely más helyen 
végzendő megkoronázásával, ha azon nem tudna részt venni. A nyilván 
Gentile kezdeményezésre, illetve nyomására született hűségnyilatkozat a 

137  CDH VIII/1. 344.
138  Máté a jún. 15-i koronázáson nem vett részt. Ld. Kristó, 1986. 131.
139  MNL OL DL 40 360., kiadása: AOkm. I. 386‒387., regesztája: AO II. 631. sz.; 
MNL OL DF 289 197., közlése: AG 303‒304., regesztája: AO II. 662. sz.
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„kényszerű” távolmaradás esetére is gondoló része alapján meglehetősen 
egyértelműnek tűnik, hogy ‒ miként a bíborosnak a találkozó során bi-
zonyára megismételt kérése, invitálása ellenére végül nem is jelent meg 
az eseményen ‒ a Kőszegi család fejének igen kevéssé, vagy egyáltalán 
nem akaródzott elmenni a királyavatásra, és Gentile ezt legalábbis gyaní-
totta.140 

Másrészről ‒ és ez különös figyelmet érdemel ‒ a hűséglevél tanúsága 
szerint június 4-én, mindössze 11 nappal Károly második megkoronázása 
előtt, annak időpontja és helyszíne nem csupán ismeretlen volt az ország 
lakossága, sőt, egyes, az elvileg arra hivatalos és külön meghívott bárók 
és világi méltóságviselők előtt, de még az sem kizárható, hogy az abban 
illetékesek, első helyen természetesen a legátussal, szokatlanul sokáig 
hezitálva, még nem mondták ki a végső szót az ügyben. Ez a királyava-
tás idejének tekintetében, feltéve persze, hogy azt netán csak hetekkel 
később, június vége tájt tervezték lebonyolítani, nem annyira meglepő, 
a legvalószínűbb, hogy még ekkor is bizakodtak némiképp Kán László 
„pálfordulásában”, illetve a Szent Korona még megfelelő időpontban való 
visszaszerzésében; a helyszín körüli látszólagos, vagy ténylegesen fenn-
állott bizonytalanság kapcsán, annak lehetséges okait illetően azonban 
még találgatni se nagyon tudunk.141 Azzal tudniillik kétségkívül Gentile 
is tisztában volt, hogy az ország népe, egyetemlegesen, csakúgy, mint 
egyébként a Szent Korona használatához és az esztergomi metropolita 
általi felszenteléshez, az új király Székesfehérvárott, egészen pontosan a 
Szűz Mária-bazilikában történő megkoronázásához nemkülönben a leg-
messzebbmenőkig ragaszkodik, valamint e tradicionális kritérium telje-
sülését, hasonlóképp természetesen a másik két említett követelményhez, 
szintén a királyavatás jogérvényessége mellőzhetetlen előfeltételének 
140  AG 303. Aligha lehet kétséges, hogy Kőszegi Henrik, ugyanúgy, mint nemrég Csák 
nembeli Máté Kékesen, a tétényi találkozón kért, majd azt követően kapott is valamiféle 
ellentételezést ‒ nyilvánvalóan nem önszántából vállalt ‒ újbóli meghódolásáért. Vajk 
Á. úgy véli, a nagyúr unokaöccse, Miklós posztulált győri püspök főpapi székében való 
megerősítését, valamint ‒ a maga számára ‒ a tárnokmesteri hivatalt, továbbá viselt 
megyésispánságainak meghagyását szabta árul a hűségnyilatkozatért. Ld. Vajk Ádám: 
„Mibe került ezen hűségi levél?” Kőszegi Miklós győri püspöksége és az országos 
politika. In. In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. 
(A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 13.) Szerk. 
Nemes Gábor ‒ Vajk Ádám, Győr, 2011. 417. Ez Miklós püspöki széke vonatkozásában 
véleményünk szerint elképzelhető, a tárnokmesterséget illetően azonban valószínűleg 
nem áll meg, lévén a szóban forgó országnagyi tisztséget ‒ legalább okt. végéig ‒ Csák 
Ugrin töltötte be, és semmi sem utal rá, hogy a király Henrik kedvéért belement volna 
leváltásába. 
141  Skorka, 2015. 368.
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tekinti. A talányos kérdés ugyanakkor mindenképp magyarázatra szorul, 
annál is inkább, mert elképzelhetőnek tartjuk, hogy a koronázás napjának 
és helyszínének eldöntése, és/vagy azok hivatalos kihirdetése egy Károly 
uralmára nézvést cseppet sem veszélytelen, alább bemutatandó esemény-
sorral való összefüggése miatt halasztódott.

1309 tavaszán Károly napfényes szülőföldjén fontos, jó néhány di-
nasztikus és külpolitikai következményt elidéző esemény történt. Május 
5-én Poggiorealeban, Nápoly egyik külvárosában elhunyt nagyapja, II. 
Károly király. Róbert, kijelölt utóda és végrendeletileg is megerősített 
örököse még aznap trónra lépett, és felvette a „rex Jerusalem et Sicilae” 
címet, majd Avignonba sietett, hogy V. Kelemen pápa, a Nápolyi Király-
ság hűbérura előtt letegye a vazallusi hűségesküt.142 A pápa helybenhagy-
va előde, VIII. Bonifác a trón öröklésére vonatkozó 1297. februári bul-
láját, illetve II. Károly azzal megegyező tartalmú végakaratát, Róbertet 
elismerte, és 1309. augusztus 3-án meg is koronázta Nápoly királyának. 
Az új uralkodó és Mária anyakirályné már júniusban követeket küldött 
Magyarországra, hogy Károlyt a gyászhírről, a végrendelet pontjairól, 
valamint nagybátyja trónra lépéséről értesítsék.143 Emellett vélelmezhe-
tően az örökségből lényegében rafinált módon kisemmizett magyar király 
reakciója is érdekelte őket, és várható neheztelése, vagy tiltakozása esetén 
szerettek volna azzal mielőbb békés megegyezésre jutni. Károly a jelek 
szerint személyes sértésnek tekintette a történteket, és eszébe se jutott 
lemondani apai jogairól, ezért valamikor 1310 eleje táján a Szentszékhez 
fordult panaszával.144 A számára eleve ‒ többek között befolyásos, illetve 
a kényes családi viszályba beavatkozni kívánó nyugat-európai szövetsé-
gesek hiánya okán ‒ vajmi kevés reménnyel kecsegtető, valójában már 
1309 augusztusára, Róbert megkoronázásával eldőlt ügy hosszas alku-
dozás és alapos vizsgálat után végül a pápa elé került, aki az unokával 
szemben természetesen a ‒ nem mellesleg a kor legkiválóbb itáliai jogá-
szai által képviselt ‒ fiú (Róbert) javára ítélt a perben, a magyar királyt 
pedig felszólította: ismerje el nagybátyját Nápoly legitim uralkodójának, 
és mint közeli vérrokonhoz illik, rendezze vele viszonyát.145 

142  Miskolczy, 1928. 25.
143  Magyar diplomacziai emlékek az Anjou-korból. I. (Magyar történelmi emlékek. 
Negyedik Osztály. Diplomacziai emlékek I.) Szerk. Wenzel Gusztáv, Bp., 1874. 
(továbbiakban MDEA I.) 188‒189.; Dümmerth, 1982. 250.
144  A követek eredménytelenül, okt. vége előtt térhettek vissza Itáliába. Ld. MDEA 
I. 189.; Miskolczy, 1928. 26.
145  Ibid. 26‒27.; Dümmerth, 1982. 252. 
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Május‒június fordulója táján, talán részint épp a tétényi találkozó 
sikerének hatására Gentile döntésre jutott: nem vár tovább és befejezi, 
ha úgy tetszik, feladja a Kán Lászlóval legalább fél éve folyó, a vajda 
csalárdsága miatt nyilvánvalóan holtpontra jutott, végeláthatatlan „türe-
lemjátékot”, és akár a százados hagyományoktól eltérő módon is, a lehető 
leghamarabb megkoronáztatja Károly Róbertet.146 Az új uralkodói fejék 
elkészült, így tehát a királyavatás legfontosabb kelléke rendelkezésre állt, 
és vélelmezhetően az egyéb, a szertartásnál szintén nem nélkülözhető fel-
ségjelvények helyettesítéséről is idejekorán gondoskodtak. Gentile május 
15-re tűzte ki a koronázás időpontját, helyszínéül pedig végül, mint az 
Héder nembeli Henrik tétényi hűségnyilatkozatából már sejteni lehetett, 
azzal bizonyára mindenfelé jókora meglepődést keltve, nem Fehérvárat, 
hanem Budát választotta. Június 11-én Budavárott, a Boldogságos Szűz- 
(vagy másként Nagyboldogasszony-) plébániatemplomban a papság, az 
odagyűlt nagyszámú köznép és feltehetően több egyházfő jelenlétében a 
pápai oldalkövet ünnepélyesen bemutatta, megáldotta, felszentelte és a 
Curia nevében az országnak, illetve Károly királynak adományozta az új 
koronát.147 A király második megkoronázása négy nappal később, ugyan-
itt ment végbe. Károly újbóli felkenését és uralkodóvá avatását Tamás 
esztergomi érsek végezte Vince kalocsai metropolita, Imre váradi, János 
nyitrai püspök és Szerafin pozsonyi prépost közreműködésével.148 A ko-
ronázáson természetesen jelen volt Gentile bíbornok, aki a főoltár mellett 
ült, valamint a hazai prelátusok és a felső klérus soraiból Péter spalatoi 
érsek, Ágoston zágrábi, László szerémi, Gergely boszniai, Péter pécsi, 
Benedek veszprémi, Héder nembeli Miklós győri postulatus, Háb váci, 
Márton egri és Benedek csanádi püspök, azaz az ‒ üresedésben lévő ‒ 
erdélyi kivételével valamennyi magyarországi egyházmegye főpásztora, 
nemkülönben Pál szepesi prépost, a minoriták, a domonkosok, illetve a 
Szent Ágoston-rendi remeték honi tartományfőnökei, továbbá több főes-
peres, apát és perjel. 

A világi előkelők, főként pedig az igazán tekintélyes bárók, már jóval 
kisebb arányban vettek részt a szertartáson. Ezek közt ‒ mások mellett ‒ 
a testvéreiket is képviselő Borsa nemzetségbeli Bekét és Rátót nembeli 
Domonkost, továbbá Balassa családbeli Miklós fia Demetert, pozsegai 
Bágyon fia Istvánt, forrói Aladár volt királynéi udvarispánt, Csák nembe-
li Péter fiait: Márkot és Istvánt, valamint Verner fia László budai rektort 

146  Fraknói, 1901. 128.
147  AG 352‒353. (353.)
148  Ibid. 304‒307., 353.; Pór, 1893. 425.
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említi forrásunk.149 A koronázásra mindössze egyetlen egy tartományúr, 
Aba nembeli Omodé jött el személyesen, a többiek ‒ Gentile elvárása 
ellenére, az immár bevetté vált gyakorlat szerint ‒ megbízottakat küldtek. 
Csák Mátét érdekes módon egy zalai nemes, Türje nembeli szentgróti 
Fülöp, Ugrin tárnokmestert ‒ a valószínűleg Smaragd nemzetséghez 
tartozó ‒ Ajnárd fia Dénes, illetve geszti Benedek, Kőszegi Henriket és 
unokaöccsét, Gergelyt rokonuk, Miklós posztulált győri püspök, a há-
rom Babonić fivért Péter csázmai főesperes, Šubić Pál horvát-dalmát és 
boszniai bánt pedig az említett spalatoi érsek képviselte. Kán László és 
Ákos nembeli István nádor ‒ legalábbis úgy tűnik ‒ még követet sem 
küldtek a koronázásra.150 A király, miután megérintette és megcsókolta az 
Evangéliumot, előbb latinul felolvasta, majd az esztergomi érsek szavai 
nyomán azt magyarul is elmondva, letette a koronázási esküt, amelyben 
a következő fogadalmak hangzottak el. A katolikus hitet megtartja, az 
egyházat megbecsüli és védelmezi, jogait nem csorbítja, a királyságot 
és az uralkodói hatalmat, valamint javakat nem kisebbíti, illetéktelen ke-
zekbe nem juttatja, sőt, inkább azok gyarapításán munkálkodik. Országa 
nemeseit régi bevált jogaikban megőrzi, a „zsarnokság elnyomása” alól 
felszabadítja, a nép üdvére és hasznára kormányoz, jogszerű és igazsá-
gos eljárás lefolytatása nélkül senkit el nem ítél, végezetül pedig: csak 
törvényes házasságban él és azzal megelégszik.151 Ezután a jelen lévő 
bárók, illetve ‒ uruk nevében ‒ a távol maradt oligarchák képviselői 
Tamás érsek felszólítására egyenként, utána pedig együttesen is megerő-
sítették: Károlyt elfogadják Magyarország törvényes és igazi királyának, 
és a főpap kezébe letették az ilyenkor szokásos alattvalói hűségesküt. 
Csak ezt követően, legvégül került sor a ‒ szentelt olajjal vélhetően már 
a ceremónia kezdetén felkent ‒ király megkoronázására, majd a Budára 
egybegyűlt tömeg előtti ünnepélyes bemutatására.152 A király a Nagybol-
dogasszony-egyházból kijőve gyaníthatóan nyeregbe szállt, és hasonlóan 

149  AG 305.; Spekner Enikő: Hogyan lett Buda a középkori Magyarország fővárosa? 
A budai királyi székhely története a 12. század végétől a 14. század közepéig. (Monumenta 
historica Budapestinensia XVII.) Bp., 2015. (továbbiakban Spekner, 2015.) 90‒91.
150  AG 305.
151  AG 305‒306.; Pór, 1895. 43. A király házastársi hűségével kapcsolatban felmerült, 
alighanem helytálló vélelmekre ld. Kristó Gyula: Aba Sámuel és Károly Róbert családi 
kapcsolatairól. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta 
Historica. 96. (1992) 29.
152  AG 306.
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riválisához, Ottóhoz, ő is körbelovagolta a székváros főbb utcáit, hogy 
minden polgár és ott lévő magyar láthassa, ki az ország koronás ura.153

Érdemes megjegyeznünk: második megkoronázásával Károly és 
annak hívei kimondatlanul elismerték, hogy a király első, esztergomi 
királlyá avatása közjogi tekintetben érvénytelen, következésképp alkot-
mányos értelemben semmis volt. Ez természetesen legkevésbé sem állt 
Károly szándékában, aktuális uralkodási évét ugyanis ettől függetlenül 
mindvégig, országlása 42 esztendején át rigorózus következetességgel az 
1301-es koronázásához viszonyítva számította, ezáltal értelemszerűen azt 
is figyelmen kívül hagyva, hogy 1307 vége előtt két, a Szent Koronával 
királlyá avatott riválisa is ült a trónon.154 

Mint fentebb már elmondtuk, Károly második megkoronázásának 
körülményei, mindenekelőtt annak helyszíne kapcsán több kérdés vető-
dik fel, ezeknek a kutatás azonban eleddig, ha egyáltalán foglalkozott 
velük, csak meglehetősen kevés figyelmet szentelt. Mivel a király budai 
uralkodói eskütételéről és a főurak ugyanakkor és ugyanott neki tett 
hűségfogadalmáról készült közjegyzői oklevél nem említi magát a co-
ronatiot, felmerült, hogy arra valójában nem Budán, hanem ‒ az ország 
közel 300 évre visszatekintő szokásjoga szerint ‒ Székesfehérvárott, a 
Boldog Szűz-prépostságban került sor.155 Noha a hivatkozott irat, amely 
egyébiránt az esemény egyedüli, annak részleteit illetően is vitán felül 
álló hitelességű forrása, a koronázás megtörténtére vonatkozóan tagadha-
tatlanul nem tartalmaz egyértelmű utalást, bevezető soraiban ugyanakkor 
‒ a királyavatás előkészületeiről szólván ‒ feltétlenül sejteni engedni, 
hogy a szertartás szintén ott és közvetlenül az eskütételek után ment vég-
be.156 Ezt indirekt módon Kőszegi Henrik bán említett hűségnyilatkozata 
is alátámasztja, amelyben, mint láttuk, a tartományúr arra az esetre is 
kinyilvánította a Károly megkoronázásával való egyetértését, ha az va-
lamely okból kifolyólag nem Székesfehérvárott következnék be. Hogy a 
királyavatás színhelye valóban a fehérvári bazilika volt ‒ szintén közvet-
ve ‒ megerősíteni látszik annak időpontja is. Forrásaink ezt egybehang-
153  Deér, 2005. 185.
154  Fraknói, 1921. 31.; Kristó Gyula: I. Károly (Károly Róbert). In. Magyarország 
vegyes házi királyai (1301–1526). Szerk. Kristó Gyula, [Szeged,] 2003. 23‒44. 
(továbbiakban Kristó, 2003/a) itt: 29.; Hóman, 1936. 53.; Csukovits Enikő: Az Anjouk 
Magyarországon. I. rész. I. Károly és uralkodása (1301‒1342). (Magyar történelmi 
emlékek. Értekezések.) Bp., 2012. (továbbiakban Csukovits, 2012.) 69.
155  Deér, 2005. 184., 227.: 150. jegyz.
156  AG 304.: „dominis T. Strigoniensi archiespiscopo, ad coronationis magnifici 
principis domini Karoli Ungarie regis illustris et missarum solemnia celebranda ante 
ipsum altare stante parato…”
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zóan június 15-ére teszik, ugyanarra a vasárnapra, amelyen a koronázási 
eskütétel Budán lezajlott, így tehát nem túl valószínű, hogy azt követően 
az eseményre odasereglett sokadalom, élén a királlyal, Tamás érsekkel 
és az előkelőkkel rögtön útra kelt, és még aznap Székesfehérvárra érve, 
üstöllést-rohanvást ott kerített volna sort Károly megkoronázására.157 

Az sokkal inkább indokolt és beható vizsgálódást érdemlő kérdés 
viszont, hogy a döntéshozók vajon miért nem a szakrális koronázóvárost, 
hanem merőben szokatlan, sőt, szinte érthetetlennek tűnő lépésként, az 
aktus közjogi érvényességére nézvést szerfelett aggályos módon Budát 
választották a király második megkoronázásának színhelyéül. Tudomá-
sunk szerint erre eddig csak két, egymástól jelentősen eltérő történészi 
magyarázat született. Salamon F. kényszerű megoldásnak gondolta a 
budai coronatiot, mivel véleménye szerint Székesfehérvár lakói, csak-
úgy, mint 1301 tavaszán, képletesen és valóságosan ekkor is elzárkóztak 
attól, hogy Károlyt és híveit az ünnepi szertartás lebonyolítása végett 
beengedjék városuk falai közé, vagy legalábbis „ott a pártok küzdelme 
még nem csillapult le annyira, mint Budán.”158 Skorka R. nemrégiben 
megjelent, már hivatkozott tanulmányában azt valószínűsíti: a talányos 
döntés hátterében elsődlegesen biztonsági megfontolások álltak, jelesül 
Gentile választása azért esett a Duna menti székvárosra, mert a két legha-
talmasabb és ‒ alkalmasint joggal ‒ legveszélyesebbnek tartott oligarcha, 
Csák nembeli Máté és Kőszegi Henrik Budán való megjelenésére nem 
kellett számítani, lévén az előbbi egyáltalán nem, az utóbbi pedig csak 
jelentős katonai erő védelmében bátorkodott betenni oda a lábát ez idő 
tájt.159 A magunk részéről egyik felvetést sem tudjuk elfogadni, és úgy 
látjuk, egészen más, rejtettebb okok eredményezték, hogy 1309 júniusá-
ban a korona Budán került a király fejére.

Salamon indoklásával szemben konkrét ellenérvek nem hozhatók 
fel, mindazonáltal igen kevéssé tűnik valószínűnek, hogy Székesfehér-
vár, amely nem mellesleg ismereteink szerint ‒ fekvésének köszönhető-
en ‒ kívül esett valamennyi oligarcha territóriumának határain, a pápák, 
legátusaik és a magyar főpapok Károly érdekében kelt számtalan okleve-
lének, illetve az azokban foglalt szigorú fenyegetések dacára, még ennyi 
év után, a mondott időpontban is, főként nyíltan, a király ellenzékéhez 
tartozott volna. Ha e tekintetben mégis tévednénk, az nem lehet kétséges, 
hogy a Károllyal, valamint a Szentszék vonatkozó bulláival, csakúgy, 
mint az 1307-ben és 1308-ban lezajlott országgyűlések, illetve zsinatok 
157  AG 304., 353.
158  Salamon, 1885. 310.
159  Skorka, 2015. 368.
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határozataival való makacs szembeszegülés, kivált pedig a többszörösen 
megválasztott uralkodó törvényes koronázásának megakadályozása ese-
tén Gentile haladéktalanul alkalmazta volna az egyházi fenyítékeket a 
várossal szemben, ámde ennek forrásainkban nyoma sincsen.

Skorka magyarázata még inkább vitatható, tudniillik egyrészről 
téves, másrészről bizonytalan, vagy irreleváns alap-megállapításokon 
nyugszik. Csák Máté ugyanis, jóllehet általában kétségtelenül ódzkodott 
attól, hogy Budára látogasson, mint arról már szót ejtettünk, történetesen 
épp öt héttel korábban, május 8-án fordult meg, és vendégeskedett ‒ fel-
tételezhetően több napig ‒ a király ottani udvarában, így tehát viszonyuk 
egyfelől ekkoriban volt a legfelhőtlenebb, másfelől pedig a jelek szerint a 
nagyúr a kérdéses hetekben‒hónapokban nem érezte veszélyesnek, hogy 
megjelenjék, és akár Károly, annak őt kevéssé szívlelő bárói, valamint a 
legátus társaságában el is időzzön a székvárosban.160 Amennyiben tehát 
a bíboros azon döntésében, miszerint a koronázást Budán rendezik meg, 
kiemelt szerepet játszottak a biztonsági szempontok, ezen belül pedig 
tényleg különösen Máté nádor és Henrik szlavón bán megbízhatósága, 
várható magatartása foglalkoztatta, töltötte el aggodalommal a legátust és 
tanácsadóit, június derekára ‒ tetejébe villámgyorsan, néhány nap lefor-
gása alatt ‒ döntő és meglepetésszerű változásoknak kellett bekövetkez-
nie a két oligarcha, valamint a király nemrégiben még kiegyensúlyozott, 
vagy legalábbis annak tűnő kapcsolatában. Erre utaló jeleket szintén nem 
találunk az ismert forrásanyagban, és az megítélésünk szerint nem is lát-
szik valószínűnek. Az érvelés más tekintetben is sántít, nincs informáci-
ónk ugyanis arról, hogy Csák nembeli Máté és Kőszegi Henrik mennyire, 
illetve Budához képest kevésbé, vagy épp inkább érezhette volna magát 
biztonságban 1309 közepén Székesfehérvárott, ha esetleg kedve támadt 
volna odalátogatni, a nádor számára viszont talán épp Buda lehetett a 
megfelelőbb, minthogy tartománya határa Fehérvártól jóval távolabb 
húzódott.  

Elképzelhető, hogy a válasz merőben más, eleddig nem felmerült 
tényezők és körülmények hatásában rejlik. Nem hagyhatjuk egyfelől 
mérleglegelés nélkül azon momentumot, hogy a koronázása körüli kérdé-
sekbe természetszerűleg a királynak is érdemi beleszólása volt, és ezzel, 
uralma megszilárdítása érdekében, bizonyára élni is kívánt. A Budán tör-
ténő koronázás javaslatát gyaníthatóan viszonylag könnyen elfogadhatta, 
lévén minden bizonnyal mélyen bevésődött emlékezetébe a nyolc évvel 
korábbi fehérvári kudarc, amelynek révén a Szent Korona megszerzésé-

160  Kristó, 1986. 129.
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től is elesett.161 Ezen ‒ uralmára nézvést roppant kedvezőtlen kihatású ‒ 
eseményeket Károly mind felróhatta Fehérvár renitens polgárainak, és jó 
okunk van rá feltételezni: neheztelt is a városra. Az korántsem bizonyos, 
hogy 42 évig tartó országlása alatt emiatt fordult meg feltűnően kevés 
alkalommal, adatolhatón csupán nyolc ízben, az egyébként az ország 
földrajzi középpontjában és a legforgalmasabb főútvonalak mentén fekvő 
városban, amely nem mellékesen királysága 10 legjelentősebb települése 
közé tartozott, és ezen ott-tartózkodásai közül két esetben ‒ jelesül 1310 
nyarán harmadik megkoronázása végett, másodszor, 1333-ban pedig Ná-
poly felé utaztában ‒ tehát mintegy szükségszerűségből kifolyólag járt 
Fehérvárott.162   

A koronázás előzményei és megrendezése kapcsán a szokatlan hely-
szín mellett egyéb fejtörésre ösztönző mozzanat is akad. Talán azon kérdés 
felvetésének is van létjogosultsága, hogy vajon az említetteken túl volt-e 
más oka is annak, hogy Gentile nem várt tovább a koronaékszerek visz-
szaszerzésére, hanem vállalva a királyavatás jogérvényességét várhatóan 
majdan firtató, vagy épp egyenesen megkérdőjelező társadalmi reakciók 
veszélyét, a május elejére kitűzött határidő lejártakor, vagy kevéssel az-
után, döntött az új fejékkel elvégzendő koronázás ‒ lehető leghamarabbi 
‒ lebonyolításáról.163 Magunk úgy látjuk, a felvetést gyámolító források 
hiányában, csak hangsúlyozottan elméleti síkon elképzelhető, hogy az 
1307 közepe óta többé-kevésbé Károlynak kedvező belpolitikai helyzet 
hirtelen megváltozása, egy új trónrivális ‒ esetleg nem is előjelek nélküli 
‒ felbukkanása szintén hozzájárult a legátus és a környezetében lévő ille-
tékesek szóban forgó döntésének megszületéséhez. 1308 körül a megbu-
kott és az országból kihessintett Ottón, illetve fivérén, (I.) István alsó-ba-
jor hercegen (ur.: 1290‒1310) kívül még legalább négy olyan leányági 
Árpád-házi férfi leszármazott élt Közép- és Kelet-Európában, aki vérségi 
jogon elvileg felléphetett volna Károllyal szemben trónörökösi igényeivel 
a magyar királyi koronáért. Mindegyikük V. István király unokája volt, és 
alighanem valamennyien 1280 táján, azaz jó pár esztendővel Károly előtt 
jöttek világra. II. Andronikos bizánci császár (ur.: 1272/1282‒1328) fiai; 
Mikhael és Konstantinos Palaiologos, minthogy alkalmasint nem is álltak 

161  Zsoldos Attila: Anjou Károly első koronázása. In. Auxilium historiae. 
Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerk. Körmendi Tamás ‒ 
Thoroczkay Gábor, Bp., 2009. 408‒409.; Kádár, 2015. 46., 50.
162  Spekner, 2015. 139‒178.
163  Kristó Gy. véleménye szerint a Budán megrendezett koronázást ‒ a régi uralkodói 
jelvények hiányában ‒ Gentile egyfajta erődemonstrációnak szánta (Kristó, 2003/a 
29‒30.).
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semmifajta kapcsolatban Magyarországgal, ha eszükbe is jutott esetleg, 
hogy édesanyjuk révén lehetne valami keresnivalójuk annak szülőföldjén, 
egyáltalán nem mutattak érdeklődést a magyar trón iránt, annál is kevés-
bé, mert az idősebb ‒ IX. Mihály (ur.: 1294‒1320) néven ‒ megkoroná-
zott társuralkodóként, Konstantinos pedig mint despotes vett részt atyjuk 
mellett a Birodalom kormányzatában.164 István-Dragutin volt szerb király 
és fiai: Vladiszlav, illetve annak öccse, Uroš ellenben legalább három év-
tizede viszonylag élénk összeköttetésben álltak a Magyar Királysággal és 
annak némely világi előkelőjével is. Vladiszlav 1293 vége tájt III. András 
anyai unokahúgát, Constanza Morosinit vette nőül, maga Dragutin pedig 
Macsó és Kelet-Bosznia uraként formálisan a magyar király hűbéresének 
számított.165 Bár ‒ ha az adott történelmi helyzetben bírt egyáltalán némi 
relevanciával ‒ ténylegesen legfeljebb is csupán csak elhanyagolható 
szerepet játszott, mégis érdemes megjegyeznünk, hogy Vladiszlav és 
testvére a magyar trón öröklésére vonatkozó jogai elvben vitathatatlanul 
megalapozottabbak voltak Károly utódlási jogainál. Míg ugyanis a két 
Nemanja-házbeli herceg, csakúgy, mint bizánci unokafivéreik, V. István 
leszármazottainak második nemzedékéhez tartoztak tehát, Károly, annak 
dédunokája lévén, egy generációval távolabbi rokonságban állt közös 
felmenőjükkel, az 1272-ben elhunyt magyar királlyal.166 Emellett, jólle-
het az valójában korántsem bizonyos és aligha eldönthető, a genealógiai 
szakirodalom hagyományosan Vladiszlav és Uroš édesanyját, Katalin 
hercegnőt tekinti V. István legidősebb leányának, ami, abban az esetben 
természetesen, ha a kutatás ezen vélekedése helytálló, Károly igényeivel 
szemben ‒ elvileg ‒ szintén Dragutin fiai örökösödési jogainak elsőbbsé-
gét feltételezné.167

A szerb medievisztika meghatározó vonulata régóta azon az állás-
ponton van, hogy Vladiszlav ‒ apja támogatásával ‒ Ottó király bukását 
követően szintén bejelentette igényét a magyarországi főhatalomra, és, 
minthogy anélkül azt értelemszerűen nem szerezhette meg, alighanem a 

164  Isenburg, 1965. II. Tafel 144.; Louis Bréhier: Bizánc tündöklése és hanyatlása. 
Ford. Baán István. (Varia Byzantina. Bizánc világa I.) Bp., 1999. 386.; Donald 
MacGillivray Nicol: The Last Centuries of Byzantium, 1261‒1453. Cambridge, 1999. 

102‒103.  
165  Wertner, 1891. 59‒63.; Vladiszlav és Constanza Morosini eljegyzésére: Ibid. 
64‒65.
166  Pór, 1891. 468.
167  Wertner, 1891. 61.; Vladiszlavra és öccsére ld. Ibid. 64‒66.
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Károllyal vívandó nyílt harcra is elszánta magát.168 Meglehet ugyanakkor, 
hogy Vladiszlav egy roppant hatalmú belföldi szövetségesre is számítha-
tott e küzdelemben. Kán nembeli László erdélyi vajdáról van szó, aki 
gyaníthatóan már régebb óta ápolt baráti viszonyt a Nemanja-dinasztia 
egyik, vagy akár mindkét ágával. A szerb kutatás feltétlenül figyelmet 
érdemlő véleményének kulcskérdése épp az e körüli bizonytalanság, nem 
tudjuk ugyanis, hogy a vajda Dragutinnal, vagy ‒ a bátyjával többnyire 
viszálykodó ‒ Uroš-Milutinnal lépett-e szövetségre. Az erdélyi nagyúr és 
a vonatkozó legátusi oklevélben „Stephanus rex Servie” megnevezéssel 
emlegetett uralkodó közötti intenzív összeköttetéstől Károly és hívei is 
tudhattak, és valószínűleg ők tájékoztatták arról Gentile bíbornokot is. A 
követhez eljutott információk szerint László és a kérdéses kilétű szerb ki-
rály előzetes megállapodást kötött gyermekeik összeházasításáról. Gentile 
‒ talán részint Károly kérésére ‒ már 1308 szeptemberében barátságosan 
intette a vajdát, hogy, mivel az egyetemes egyház követői számára „nem 
illő és ajánlatos” a „félhitűekkel” való házasságkötés, mindaddig, míg a 
király és fia nem tér vissza a katolikus Anyaszentegyház egységéhez, áll-
jon el a szerződésben foglaltaktól.169 Az erre felszólított szerb uralkodót 
a hazai történetírás csaknem egybehangzóan Uroš-Milutinnal azonosítja, 
egyedül Wertner M. képviselte azon véleményt, egyébként korábbi állás-
pontját megváltoztatva, miszerint az erdélyi oligarcha István-Dragutinnal 
tárgyalt, majd lépett ‒ rokoni kötelékkel megerősített ‒ szövetségre. A 
szerb kutatás ‒ mondhatni ugyancsak egységes és hagyományos módon 
‒ az utóbbi, tehát Dragutin személyét valószínűsítő nézetet képviseli, és 
mi magunk is úgy látjuk, hogy az „István, Szerbia királya” megnevezés 
valóban I. Uroš idősebb fiát jelöli.170 Gentile a jövendőbeli vőlegény és 
168  Dinić, 1955. 64.; Dragana Lazarević: Teritorija kralja Dragutina. = Glasnik, 
25. 1990. 14‒15., 20.; John Van Antwerp Fine: The Late Medieval Balkans. A Critical 
Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. [Michigan,] 1990. 256.; 
Rokay Péter ‒ Takács Miklós ‒ Wehli Tünde: Szerb‒magyar kapcsolatok. (Szócikk.) In. 
KMTL 640.; Hardi, 2015. 164.; Krstić, 2016. 43‒44.
169  AG 371.
170  Moritz Wertner: Die Wojvoden Siebenbürgens im Zeitalter der Árpáden. 
Richitigstellungen und Bestimmungen. = Archiv des Vereines für siebenbürgische 
Landeskunde, Neue Folge 28. 1898. 65.; Ibid. Neue Folge 29. 1899. 119.; Wertner 
Mór: Újabb nemzetségi kutatások. VIII., Befejező közlemény. A Kán-nemzetség 
erdélyi vagy vajdai ága. = Turul, 26/3. 1908. 126. Vö. Fraknói, 1921. 26. Az általános 
magyar álláspontra: Hóman, 1936. 61.; Kristó, 1988. 27‒28. Ezzel szemben, a szerb 
tudományosság a kérdéssel kapcsolatos véleményének alátámasztására három legalábbis 
fontosnak látszó érvet hozhatunk fel. Egyfelől joggal tarthat számot figyelemre azon 
már említett tény, miszerint a korabeli magyar okleveles gyakorlatban 1316‒1317 után 
Milutint minden esetben Uros (Vrosius) névvel illették (ld. CDH VIII/3. 74.; Zichy I. 
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annak apja ortodox volta miatt később még több ízben kérte a vajdát a 
fentiek betartására, sőt, 1309 novemberében zsinati határozattal tiltotta 
meg, hogy katolikus nő patarén, gazar, szakadár, illetve „félhitű” orosz, 
litván, szerb, vagy bolgár férfival házasságra lépjen, ám mindhiába ‒ a 
tervezett házasság vélhetően legkésőbb ekkorra létrejött.171 

Mi magunk, bár egyéb megfontolások és érvek felemlítésével meg-
támogatni, főként pedig kijelenteni nem tudjuk, határozottan hajlunk a 
feltételezésre, miszerint Károly második koronázása, illetve annak szer-
felett furcsa ‒ a bíboros és a király külső tényezők általi, gyors cselekvés-

170.; MNL OL DL 99 892.; AOkm. II. 69., 128.), ugyanakkor legalábbis elképzelhető, 
hogy a hivatkozott 1307. és 1309. évi kiadványokban (AO II. 247., 685. sz.) „Stephanus 
rex Servie”-nek nevezett uralkodó valójában Dragutint takarja. Ez talán annál is inkább 
valószínű, mert a 14. század eleji hazai ‒ és általában a közép- és nyugat-európai ‒ 
politikai térszemlélet Szerbia fogalma alatt az északi, Dragutin által kormányzott szerb 
államot értette, míg a forrásokban Milutin egyébként nagyobb területű országát, világosan 
megkülönböztetve szomszédától, többnyire a „Rascia” megnevezéssel emlegették. Ld. 
Borzákné Nacsa Mária – Szegfű László: Egy Délkelet-Európát bemutató földrajzi munka 
a XIV. század elejéről. (Descriptio Europae Orientalis.) = A Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a marxizmus–leninizmus és a 
történettudomány köréből, 1987‒1988. 1988. 13–27. (továbbiakban Borzákné ‒ Szegfű, 
1988.) itt: 19‒20.; CDH VIII/3. 74.; Györffy György: Adatok a románok XIII. századi 
történetéhez és a román állam kezdeteihez. II. = Történelmi Szemle, 7/3‒4. 1964. 552. 
A genealógiai adatok szintén inkább a báty és annak idősebb fia, Vladiszlav irányába 
mutatnak, minthogy bizánci kútfőink szerint 1308 körül Milutin két fia közül ez egyik ‒ 
az őt a trónon követő István (Stefan Dečanski) ‒ bizonyosan nős volt, sőt épp ekkortájt 
született fiutóda, és a jelek szerint e feleségével élt együtt atyja 1321-ben bekövetkezett 
halálakor is. Ilyenformán igen kevéssé elképzelhető, hogy ‒ egy előnyösebb házasság 
kedvéért vagy más okból ‒ eltaszította, majd később visszavette hitvesét. Fivére, István-
Konstantin családi viszonyairól sajnos semmit sem tudunk, de az csaknem kétségtelen, 
hogy legalább 14‒15 éves volt ez idő tájt, így Milutin fiai közül inkább ő jöhet szóba. 
Dragutin fiairól 1308 táján szintén nincsenek információink e tekintetben, Vladiszlav 
esetében ugyanis lehetséges, hogy (amennyiben valóban elvette Constanza Morosinit) 
megözvegyült 1293 óta. Egy kései freskó alapján azonban Constanza 1316-ban is 
Vladiszlav felesége volt. Ld. Dinić, 1955. 65‒66. Végezetül, bár ez a leggyengébb 
érvünk, megfontolandó talán azon momentum is, hogy a két szerb uralkodó közül 
elsősorban felesége, Katalin magyar királyi hercegnő és annak kiterjedt rokonsága révén, 
Dragutin állt sokkal közelebb a katolikus egyházhoz, országába készséggel beengedte 
a domonkos és a Ferenc-rendi térítőket, valamint inkvizítorokat, Milutinról ellenben, 
minthogy bizonnyal alaposan rászolgált, egész életében az a hír járta, hogy rendkívüli 
módon üldözi és gyűlöli a nyugati rítusú keresztényeket. Ld. Borzákné ‒ Szegfű, 1988. 
20‒21. Ezek fényében úgy véljük, hogy a katolizálás gondolatával való kacérkodás, 
ilyen értelmű esetleges ígérettétel habár Milutin részéről sem kizárható, István-Dragutin 
vonatkozásában látszik valószínűbbnek.                    
171  AG 367‒368.; Pór, 1895. 44‒45.
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re késztetettségét sejtető-sugalló ‒ körülményei hátterében Kán nembeli 
László és Dragutin családja alakuló szövetsége, illetve Vladiszlav herceg 
trónigénylőkénti fellépése rejtezik.172 Amennyiben a herceg valóban úgy 
döntött, hogy bejelenti jogigényét a koronára Károllyal szemben, ortodox 
hitéből következően ‒ főként a remélt végső siker vonatkozásában ‒ az 
ország közvéleménye előtt igen komoly hátránnyal kellett számolnia. A 
Károllyal nem rokonszenvező világi előkelők egy része számára aligha-
nem ez sem jelentett problémát. Azt tudniillik, hogy a 14. század elején 
adott esetben egyes magyar bárók semmifajta különösebb kivetnivalót 
nem találtak abban, hogy egy, a keleti egyházhoz tartozó, külhoni sze-
mélyt Károly ellenében, segítségül behívják az országba, sőt, mint ‒ ta-
lán tévesen ‒ felmerült: azt a király megbuktatása révén trónra ültessék, 
egy körülbelül 10 évvel későbbi példa, amikor is Petenye fia Péter egy 
közelebbről ismeretlen Rurik-házbeli uralkodót keresett fel lázadótársai 
megbízásából a fenti alternatívák valamelyikével, elég világosan meg-
mutatta.173

Mindehhez hozzátehetjük, hogy a vajda és Dragutin szövetsége, 
illetve Vladiszlavnak a magyar koronával kapcsolatos esetleges aspiráci-
ója magyarázatot szolgáltatnának jó néhány nyitva hagyott kérdésünkre. 
Jelesül, igen csábító a gondolat, hogy a tartományúr azért mondott le a 
kivételes lehetőségről, hogy Ottó király apósa, egyszersmind, jó eséllyel, 
első számú bárója legyen, amiatt vonakodott feltűnően Károly elisme-
résétől, maradt távol rendre valamennyi a király uralmának megerősí-
tése érdekében rendezett gyűléstől és tanácskozástól, legfőképp pedig, 
azért halogatta a legvégsőkig, immár majdnem két esztendeje, a Szent 
Korona ‒ részére történő ‒ átadását, mert egy új, elképzeléseinek talán 
megfelelőbb trónjelölt fellépését várta, vagy épp ő maga szorgalmazta, 
és készítette elő azt. 

172  Így vélekedett ‒ tudomásunk szerint a magyar történészek köréből egyedüliként 
‒ Fraknói V. is, aki noha a kérdéses kilétű szerb uralkodó fia és a Kán László leánya 
közötti házasságkötés kérdésében konkrétan nem nyilatkozott, legalábbis sejthető, hogy 
a vajda vejének szintén Vladiszlavot gondolhatta. Ld. Fraknói, 1921. 26. Csukovits E., 
bár nem hivatkozik rá, valószínűleg Fraknói nyomán, munkája egyik jegyzetpontjában, 
mellékesen, szintén említi, hogy „István szerb király, a nápolyi királyné, Mária 
testvérének, Katalinnak a fia” ‒ a vajda támogatásával ‒ szintén bejelentette igényét a 
magyar trónra. Ld. Csukovits, 2012. 66.: 227. jegyz. István-Dragutin természetesen nem 
Katalin fia, hanem annak férje volt, a mondatból nyilvánvalóan kimaradt az „és” szó a 
szülők nevei közül, minthogy Csukovits alighanem Vladiszlavra gondolhatott.      
173  CDH VIII/2. 292‒295. (293.); Hóman, 1936. 61.; a felekezeti problémákra: 
Krstić, 2016. 44.



180

KÁDÁR TAMÁS

A megismételt koronázás a hozzá fűzött reményeket nem váltotta be, 
lévén a belső politikai viszonyokra, illetve Károly uralmának helyzetére 
gyakorlatilag igen csekély hatást gyakorolt.174 Az országlakosoknak a 
Szent Korona iránti jóformán kultikus, és ezzel összefüggésben, a jog-
szerű királyavatás hagyományos feltételrendszerének betartásához való 
szilárd ragaszkodása folytán tartani lehetett, sőt inkább kellett attól, hogy 
az engedetlenségre, lázadásra egyébként is könnyen kapható bárók és 
nemesek, vagy akár a társadalom szélesebb rétegei is megkérdőjelezni, 
vitatni kezdik a budai coronatio, illetve Károly uralkodói legitimitását. 
Jellemző, és a koronázás általános megítéléséről alkalmasint hiteles képet 
nyújt a király ‒ Tamás érsek javára kelt ‒ 1315. augusztus 1-jei patense, 
amelyben Károly kancelláriája a budai királyavatást jogszerű orvoslást 
igénylő/igényelt, lényegében közbotrányszámba menő/ment esemény-
nek nevezi.175 Valószínűleg maga Gentile is korán felismerte, hogy az 
elsősorban az ő döntései nyomán megvalósult koronázás sokkal inkább 
alkotmányos kételyeket és bizonytalanságot szült, mintsem megerősítette 
Károly uralmát, így a legátus a Szent Korona visszaszerzése érdekében 
újra Kán László megnyerésével próbálkozott. A vajda ‒ ha egyáltalán volt 
ténylegesen ilyen irányú törekvése ‒ legkésőbb az év őszére letett arról, 
hogy általunk feltételezett vejét és szövetségesét, Vladiszlavot fellépteti, 
avagy támogatja Károly ellenében, és vélhetően igyekezett az erre utaló, 
rá nézvést terhelő bizonyítékokat is eltűntetni.

1309 kora őszén Gentile elhagyta Budát, és Pozsonyba tette át szék-
helyét, ahol október‒november fordulóján a lengyelországi püspökök 
részvételével újabb zsinatot tartott. A László vajdával folyó tárgyalások 
a legátus minden igyekezete ellenére mindeközben csak nem haladtak, 
amit a bíbornok ismét megelégelvén, a leghatásosabb fegyvert vette elő: 
december 25-én személyesen közösítette ki az oligarchát, tartományát 
pedig interdictum alá vetette.176 Az ítélet indokaként, hivatkozván a budai 
synodus vonatkozó végzéseire, a királyi és királynéi javak a vajda általi 
jogtalan elbitorlását, valamint a báró leánya és a szerb király „szakadár” 
fia közötti ‒ általa már korábban, külön üzenetben is tilalmazott ‒ há-
zasságkötési terv megvalósultát jelölte meg. Gentile a szigorú büntetés 
és a kemény, dorgáló szavak dacára még most sem mondott le teljesen a 

174  Kristó, 1986. 131.
175  Monumenta ecclesiae Strigoniensis. II. Collegit et edidit Ferdinandus Knauz, 
Strigonii, 1876. (továbbiakban MES II.) 709‒711. (710.): „coronationis modus sufficiens 
extitisset, tamen ut opinioni gentis Ungarice satis fieret et ut scandalum de medio vulgi 
tolleretur…”; Horváth, 1871. 168.; Deér, 2005. 185.
176  AG 369‒374.; Pór, 1891. 470‒471.
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megegyezés remélt létrejöttéről, és valószínűleg ‒ már csak annak orszá-
gos tekintélye, roppant hatalma, nemkülönben pedig a kezén lévő felség-
jelvények miatt is ‒ a legkevésbé sem akart végleg, helyrehozhatatlanul 
szakítani a vajdával. Oklevelének második részében a legátus ugyanis 
‒ intése figyelmen kívül hagyása esetére a budai zsinat 3. cikkelyének 
értelmében szintén a fenti egyházi fenyítékek alkalmazását helyezvén 
kilátásba ‒ egyfelől felszólította Lászlót, hogy az általa illetéktelenül bir-
tokolt Szent Koronát legkésőbb 1310. február 2-áig szolgáltassa vissza, 
de egyúttal arról is biztosította a nagyurat, hogy amennyiben visszatér az 
egyház és a követ iránti engedelmességre, „súlyos vétkei” beismerésével 
és jóvátételével nem csupán a büntetések eltörlésére, de a kegyére is szá-
míthat.177 

Azon tény, hogy a bíboros Lászlónak nem rótta fel azt bűnéül, de 
még csak nem is utalt arra, hogy miként feltételeztük: Vladiszlav bejelen-
tette volna igényét a magyar koronára, és ebben a vajda támogatta volna, 
vitathatatlanul cáfolni látszik ezen vélelmünket. Meglehet ugyanakkor, és 
az egyúttal magyarázatul is szolgálna az ellentmondásra, hogy a dörzsölt 
tartományúr nyíltan sosem kötelezte el magát a szerb herceg mellett, je-
lesül: óvatos ígérgetésnél, titkos, bátorító üzenetek küldözgetésénél nem 
ment tovább, és amikor Vladiszlav más, nem ismert szövetségesei és 
hívei sürgetésére megjelent az országban, végül inkább megtagadta tőle 
a segítségnyújtást. 

Hogy a kardinális Lászlóhoz a kiközösítés ellenére, arról látszólag 
megfeledkezve, továbbra is megkülönbözetett tapintattal, barátságosan 
viszonyult, sőt a helyi egyház egyes tagjaival szemben akár szolgálatait 
sem habozott volna igénybe venni, jól megvilágítja Gentile az erdélyi szé-
keskáptalannak valószínűleg 1310. április végén írt oklevele, amelyben 
egyrészt utasítja a címzetteket, hogy a vajdára kihirdetett excommunica-
tionak, illetve az uralma alá tartozó területekre kimondott interdictum-
nak szerezzenek érvényt, valamint, hogy a neki ‒ legátusi megbízatása 
után ‒ járó ellátási költségek rájuk eső részének hátralékát fizessék meg, 
máskülönben azt háromszorosan hajtatja be ‒ László vajda által.178 Arról, 
hogy Erdélyben az ottani papok és szerzetesek nem tartják be a László 
engedetlensége miatt elrendelt interdictumot, Benedek püspök, az erdélyi 

177  AG 373.
178  CDH VIII/1. 381‒382. A Lászlóval szemben kihirdetett excommunicatio 
figyelmen kívül hagyására jellemző adalékként említhetjük meg, hogy az erdélyi 
káptalan 1310. jún. elején készségesen teljesítette a vajda két hivatali természetű kérését 
(MN OL DL 30 595., regesztája: AO II. 899. sz.).   
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egyházmegye új főpapja tájékoztatta Gentile legátust, így legfeljebb sze-
mernyi kétségünk lehet az állítás valóságtartalma felől.

A legátus három hónappal korábban egy másik tartományuraság, 
Kőszegi Henrik magánhatalmi territóriuma vonatkozásában is élt az 
egyházi fenyítékek eszközével, igaz ott annak csak egy kisebb részével 
szemben. Az indokok azonban megegyeztek: 1309. szeptember 19-én a 
pécsi püspökség a Drávától északra fekvő négy főesperesi kerületét ve-
tette egyházi tilalom alá, mert a királyi és királynéi javakat illetéktelen 
személyek elfoglalták, és az uralkodó iránti hűség is megfogyatkozott az 
érintett területen.179 

A királyról megint csak hosszabb szünet után, az év végén hallunk: 
december 14-én ‒ az alighanem a Borsod megyei ‒ Mályiban tartóz-
kodott, ismeretlen okból.180 Ekkortájt merült fel Gentilében, vagy saját 
részéről a gondolat, hogy uralmának megerősítése érdekében a király Ná-
polyban élő húgát, Klemencia hercegnőt egy magyar báróval házasítsák 
össze. Az ügyben mind a bíbornok, mind pedig Károly írt Róbert nápolyi 
királynak, Klemencia kezét azonban kevéssel azelőtt II. Jakab mallorcai 
király (ur.: 1276‒1286, 1295‒1311) megkérte harmadik fia, Ferdinánd 
számára.181 Róbertnek, mivel nem volt kedvére való a Baleári-szigetek 
uralkodójának ajánlata, felettébb kapóra jött unokaöccse kissé váratlan 
megkeresése, és azt ki is használta Jakab, illetve Ferdinánd leszerelésére. 
Sajnos nem tudható, hogy Gentile és Károly ténylegesen ki is szemelt-e 
valakit az országnagyok közül, és ha igen, ki volt a jelöltjük erre, egyes 
igazolhatatlan kutatói elképzelések Csák nembeli Máté személyét va-
lószínűsítik, a hercegnő azonban, minthogy ‒ gyaníthatóan nagyrészt a 
kiváló diplomata Róbert ügyeskedése folytán ‒ mindkét irányban elakadt 
a dolog, végül nem lett sem az ismeretlen kilétű magyar előkelő, sem 
pedig a mallorcai herceg felesége.182 

A király és a trencséni oligarcha viszonya egyébiránt továbbra is har-
monikus, úgyszólván baráti volt. 1309 utolsó, vagy a következő év legel-
ső heteiben (bizonyosan október vége és február 2. között) Károly Mátét 
tette meg tárnokmesterévé. Ez nagy valószínűség szerint Csák nembeli 

179  AG 362‒364.
180  MNL OL DL 40 327.; ÁMTF I. 786‒787.
181  Acta Aragonensia. Quellen zur deutschen, italienischen, französischen, 
spanischen, zur Kirchen- und Kulturgeschichte aus der diplomatischen Korrespondenz 
Jaymes II. (1291‒1327). III. Herausgegeben von Heinrich Finke, Berlin, 1922. 211‒213., 
a kiadványok regesztái: AO II. 779., 821‒823. sz.; Anne M. Huffelmann: Clemenza von 
Ungarn, Königin von Frankreich. Berlin – Leipzig, 1911. 9‒20.
182  Dümmerth, 1982. 286‒287.; Bertényi, 1987. 90‒91.
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Ugrin leváltásával, nem pedig annak halála után történt, ami egyfelől, 
tekintve, hogy a délvidéki nagybirtokos legrégebbi híveként mindvégig 
a király legszűkebb bizalmi köréhez tartozott, másrészt mivel maga a 
tárnokmesteri hivatal az elmúlt zűrzavaros évtized során felemelkedett 
a nádori méltóság presztízsére, sőt, talán fölébe is nőtt, és ‒ az örökös 
nádori intézmény bevezetése miatt, vagy, más vélemények szerint épp 
az ifjú uralkodó Ugrin iránti tisztelete és hálája nyomán ‒ időlegesen a 
kormányzati hierarchia élére került, igen árulkodó adalék Károly Róbert 
és Máté 1309‒1310-es kapcsolatára, illetve a nagyúr udvarbeli megbe-
csülésére nézvést.183 A felhőtlen viszony jeleként 1310. március második 
felében a király a bizonnyal Máté tartományához számítható Bars megye 
székhelyére is ellátogatott. Korábban valószínűleg csupán egyetlen alka-
lommal, az 1306 közepi hadjárat során fordult meg a Garam vidékén.184  

Kán Lászlóval azonban, Gentile intenzív és lankadatlan ténykedése, 
illetve a kihirdetett excommuncatio ellenére, továbbra sem sikerült dűlőre 
jutni. A koronát a kijelölt február 2-i határidőre nemhogy nem adta át, de 
az is elképzelhető, hogy még csak ígéretet sem tett közeljövőbeni vagy 
bármikori visszaszolgáltatására.185 Attól ellenben nem zárkózott el, hogy 
egy számára is biztonságos helyen a király és a legátus képviselőivel ta-
lálkozzék. Az apró reménykeltő előrelépés talán Tamás esztergomi érsek 
érdeme volt, aki Gentile Pozsonyba távozta után ‒ befolyása jelentősen 
megnövekedvén ‒ egyre meghatározóbb szerepet vitt a király mellett. 
Mindenesetre ő vállalkozott a vajdával való személyes találkozó lebonyo-
lítására, amelyre április 8-án, Szegeden, azaz az oligarcha tartományának 

183  Máté 1309. okt. 11-én még nádornak címezte magát, 1310. febr. 2-án szerepel 
először tárnokmesterként, szintén egy saját kiadványában (HO I. 104‒105.; RDES 
I. 321.). Beke komáromi alispán egy év nélkül kibocsátott, de az üggyel kapcsolatos 
egyéb ‒ évszámszerűen szintén keltezetlen ‒ oklevelek adatainak segítségével minden 
bizonnyal 1309. okt. 28-ra datálható kiadványa alapján valószínűsíthető, hogy az 
oligarcha még ekkor, okt. végén sem volt tárnokmester (ld. HO VII. 338., vö. Ibid. 
325., ahol Beke [1310. márc. 28-án] ‒ alighanem ‒ ugyanazon István nádori udvarbírót 
már M[áté] királyi tárnokmester udvarbírájának mondja). A két méltóság a kormányzati 
hierarchián belüli 1301 utáni rangsorára ld. Kristó, 1999. 43‒44.; Szőcs Tibor: A nádori 
intézmény korai története 1000‒1342. (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae 
inquirendam 5.) Bp., 2014. 107‒108.
184  1310. márc. 20.: MNL OL DF 265 778., kiadása: AOkm. I. 195‒198., regesztája: 
AO II. 855. sz.; Karácsonyi J. egyenesen úgy gondolta, Károly Máté nádor megnyerése 
végett ment Barsra. Ld. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek története a XIV. század 
közepéig. Bp., 1995. (továbbiakban Karácsonyi, 1995.) 346. A király itineráriumát ld. 
Kádár, 2015. 110‒111., illetve a jelen tanulmány végén.
185  Pór, 1891. 471.; Kristó, 2003/a 30. 
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délnyugati határvidékén került sor.186 Tamást az ország két nagy tekinté-
lyű bárója, Aba nembeli Omodé nádor és Rátót nemzetségbeli Domon-
kos kísérte el a fontos útra, valamint Gentile kardinális megbízottaként 
annak gyóntatója és káplánja, Dénes minorita rendi olvasószerzetes is 
vele tartott. László vajda, valamely, sajnos legfeljebb is csak találgatható 
indíttatásból kifolyólag késznek mutatkozott a kompromisszumra, sőt, 
az alapján legalábbis, ami az általa ekkor kiadott oklevélből kitetszik, 
kis túlzással akár úgy is fogalmazhatunk: valósággal kapitulált a király 
képviselői előtt. Kijelentette, hogy Károlyt elismeri az ország természetes 
és törvényes urának és királyának, a saját és rokonai nevében megígérte, 
hogy azt hűen szolgálja, a Szent Koronát azon esetben, ha a király rövid 
időn belül Erdélybe látogatna, haladéktalanul, egyébként legkésőbb július 
1-jéig átadja.187 Megfogadta továbbá, hogy kiengedi kezéből és visszaadja 
a radnai ezüstbányát, a besztercei és szebeni ispánságot, a székelyek is-
pánságát, illetve Dés, Kolozs és Szék falvakat, utóbbiak kamarai hivatala-
ival együtt. Fenti ígéreteire Omodéval és Domonkos mesterrel, akik ezzel 
mintegy kezességet vállaltak érte, Tamás érseknek és a legátust képviselő 
ferences lectornak a kor szokásai szerinti, ünnepélyes esküt tett.188 

Gentile Máté nádorral, illetve Kőszegi Henrikkel kötött megállapo-
dásához hasonlóan e proklamáció szövegéből sem derül ki, hogy László 
milyen ellentételezést várt ‒ egyelőre formális ‒ meghódolásáért. Hogy 
azonban a vajda szintén számított valamiféle fizetségre hivatalos hűség-
nyilatkozatáért, nem is beszélve a koronázási jelvények átadásáról, csak-
nem értelemszerűnek tűnik. Erre az oklevél egy rövidke félmondatában 
utalást is tett, miszerint amikor a király a Szent Korona átvétele miatt, 
vagy más okból felkeresi az erdőn túli részeket, előterjeszti kéréseit, hogy 
szolgálataiért, „miként illik, a király felség” megjutalmazza.189 Sajnos 
nem ismeretes, hogy a vajda milyen későbbi ellentételezésre apellált, és 
hogy kapott-e erre bármiféle ígéretet ‒ egyébként valószínűleg meglehe-
tősen széles körű felhatalmazással bíró ‒ tárgyalópartnereitől, ugyanak-
kor ahhoz képest, hogy arra közvetlen külső kényszer nem szorította rá, 
feltűnően sok, a kezében régóta biztosan tartott birtokról és jövedelemről 
mondott le Szegeden. A vajda ráadásul Ottó elfogásával és ennek folytán 
történt megbuktatásával, jóllehet aligha az ilyetén való érdemszerzés 

186  AG 374‒375. A találkozó helyszíne feltétlenül figyelemre méltó, annál is inkább, 
mert mint láttuk, László vajda ‒ már amennyiben a Pozsonyi Krónika tudósítása helyes 
‒ Ottó királyt szintén a csongrádi településen adta át Csák nembeli Ugrinnak. 
187  AG 374‒375.
188  AG 375.; Pór, 1895. 46.; Zsoldos, 2016. 203.
189  AG 375.
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szándéka, vagy a Károly iránti politikai rokonszenv vezérelte, mérhetet-
lenül fontos és értékes szolgálatot tett a királynak, aki ‒ a Szent Korona 
átadása körüli hercehurca botrányos, kizárólag a mágnáson múló elhú-
zódása ellenére is ‒ talán épp emiatt tanúsított vele szemben elnéző és 
türelmes magatartást.190    

Kán nembeli László hűségesküje nagyon fontos esemény az 
1307‒1310 közötti időszak történetében. Jelentősége mindenekelőtt ab-
ban ragadható meg, hogy a megállapodás létrejöttével nem maradt az 
országban olyan oligarcha és bárói rangú nagybirtokos, aki nem ismerte 
volna el Károly uralmának jogszerűségét, vagy nyíltan szembeszállt 
volna vele, azaz hatalma ‒ egyelőre szigorúan csak formális értelemben 
természetesen ‒ immáron a királyság egészére kiterjedt. Gentile az egyes 
bizonytalan hűségű, vagy épp a Károly személyét és uralkodói jogait 
elutasító tartományurakkal való külön-külön kiegyezések, alkuk létesíté-
sére irányuló, körülbelül másfél évet felölelő, elszánt, szívós ‒ és talán a 
király környezetében is némi kétkedéssel figyelt ‒ munkálkodása végül 
sikert hozott tehát.

A szegedi találkozó nyomán a Szent Korona visszaszerzése érde-
kében folyó tárgyalások is lendületet kaptak, és jó úton haladtak a cél 
felé. Benedek erdélyi püspök, aki egyházmegyéjébe érkezte óta ‒ minden 
bizonnyal Gentile megbízásából ‒ evégett szinte napi kapcsolatban állt a 
mágnással, említett levelében már április második felében arról is tudatta 
a pápa oldalkövetét: László ígéretet tett neki, hogy az uralkodói fejéket 
hamarosan megküldi általa a bíborosnak.191 Az oligarcha ezúttal, ha nem 
is iparkodott, de tartotta a szavát, így valószínűleg június dereka tájt a ko-
rona és a többi felségjelvény ‒ három esztendei elbitorlás után ‒ Gentile, 
vagy közvetlenül a király kezére került.192 

A siker feletti öröm közepette, tekintettel arra, hogy nyilvánvalóan 
nem volt megengedhető, hogy a királyi korona eredetiségéhez bármiféle 
kétség, vagy bizonytalanság fűződjék, ám azzal kapcsolatban hosszú ide-
ig tartó jogtalan birtoklása és ismeretlen helyen való őriztetése ‒ annak 
időtartama és a vajda köztudomású gátlástalansága és körmönfontsága 
okán ‒ még az elit leginkább jóhiszemű tagjaiban is felmerülhettek kér-
dések, annál is inkább, mert német forrásaink szerint Ottó Bajorország-
ban azt híresztelte, hogy nála van a magyarok szentként tisztelt koronája. 

190  Arra, hogy Ottó elfogatása által a vajda ‒ ámbár, mint említettük, eredendően 
legkevésbé sem ilyen céllal ‒ Károly számára rendkívüli szolgálatot vitt végbe, Zsoldos 
A. is felhívta a figyelmet: ld. Zsoldos, 2016. 203.
191  AG 380.; Temesváry, 1922. 130.
192  AG LXXX.; Kristó, 1986. 133. 
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Gentile, a király és az országnagyok ezért úgy ítélték meg: feltétlenül 
szükséges, sőt elengedhetetlen az átadott insigniumok, elsősorban is az 
uralkodói fejék kompetens személyek általi megvizsgálása, illetve hi-
telesítése.193 Ezt „szakértői minőségben” minden valószínűség szerint a 
Szent Korona őrzését legalább másfél évszázada ellátó székesfehérvári 
káptalan kanonokjai végezték el, de alighanem közreműködtek abban az 
utolsó nagy nyilvánosság előtt megrendezett koronázáson, Vencel-László 
király 1301-es királlyá avatásán részt vett prelátusok és bárók egy kisebb 
csoportja is. Az akkor hivatalban volt főpapok közül már csak Imre vára-
di és Háb váci püspök élt, a világi előkelők soraiból azonban számosan 
lehettek, akik jelen voltak az eseményen, sőt néhányan, mint például Aba 
nembeli Omodé, akár még III. András 20 évvel korábbi megkoronázását 
is közelről láthatta.194 A Szent Korona eredetiségének megállapításáról 
feltehetően hivatalos, a Szentszék követe és az országnagyok által is 
megerősített oklevél is készült, annak azonban még a szöveghagyománya 
sem maradt fenn.

A király mindeközben május 3-án Pozsonyba látogatott, bizonnyal 
azon célból, hogy a még mindig ott tartózkodó Gentile bíborossal talál-
kozzék. Legkésőbb június elejére visszatért a „medium regni”-be, 11-én 
Budán bocsátott ki oklevelet, és valószínűleg legalább szeptember dere-
káig az ország szívében maradt.195 Ezen kiadványa Aba nembeli Omodét 
volt nádorának nevezi, eszerint tehát ‒ Csák Ugrin után, vagy épp az ő 
leváltásával egyidejűleg ‒ az abaúji mágnás pozíciója is megváltozott a 
kormányzati struktúrában. Az esetleges kegyvesztés, mint ok lehetősége 
Omodé esetében sem látszik valószínűnek, tudniillik mindketten egy 
évtizede, példamutató hűséggel támogatták a királyt, és a szóban forgó 
oklevelében ‒ az alkalmasint társaságában lévő ‒ báró kérésére, épp an-

193  Bertényi Iván: Wittelsbachi Ottó és a Szent Korona. In. Miscellanea Ecclesiae 
Strigoniensis. II. Szerk. Beke Margit, Bp., 2004. 21. A Szent Korona egy évvel korábban 
kezdődött hányattatásai miatt már 1305 őszén, Kőszegi Jánosnak is első dolga volt, 
hogy ‒ lehetőségeihez mérten ‒ az Ottó által Magyarországra csempészett uralkodói 
fejék eredetiségéről meggyőződjék, és azt „valódinak” jelentse ki. Ld. Deér, 2005. 
201‒202. 1310 nyarán, a korona három évi, mindenki előtt gondosan eltitkolt helyen 
való őrzése nyomán ugyancsak indokoltan merülhettek fel kételyek az átvett korona 
eredetiségét illetően.      
194  Bertényi Iván: A magyar korona története. (Népszerű történelem.) Bp., 1978. 
44‒45., 65.; Deér, 2005. 186‒187.; Imre és Háb püspökségére ld. Zsoldos, 2011/a 97., 
99.
195  1310. máj. 3.: MNL OL DL 98 087., kiadása: RDES I. 332., regesztája: AO II. 
878. sz.; jún. 11.: MNL OL DL 73 384., kiadása: RDES I. 337., regesztája: AO II. 900. 
sz.
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nak szervienseit adományozta meg, bár a kérdést megvilágító források 
hiányában, mindenesetre nem is zárhatjuk ki azt. A tartományúr mind-
azonáltal továbbra is, egészen haláláig viselte a nádori címet. 

Gentile és a király augusztus 20. tájára a Pest melletti rákosi me-
zőre országgyűlést hívott össze.196 Lévén a Szent Korona ekkorra már 
szinte bizonyosan birtokukba jutott, és annak hitelesítése is megtörtént, 
Károly és tanácsa vélhetően azt tervezte, hogy a congregation bemu-
tatják a végre megkerült insigniumokat, ami egyúttal remek, csaknem 
garantált alkalmat kínál majd egyfelől a király népszerűségének nö-
velésére, másrészt adott esetben uralmának ‒ egy újabb közjogi aktus 
általi ‒ megerősítésre is. A kihirdetett időpontra és helyen nagy számban 
egybegyűlt országlakosok, mint az várható volt, a prelátusok és a bárók 
indítványára Károlyt ismét királlyá választották. Ezután Székesfehér-
várra siettek, ahol a hagyományos helyszínen, a Szűz Mária-prépostság 
templomában Tamás érsek augusztus 27-én fényes szertartás keretében a 
Szent Koronával, azaz immáron jogérvényesen felkente és megkoronázta 
az uralkodót.197 Az országgyűlésen és az I. Károly ‒ ugyancsak harma-
dik ‒ királlyá avatásán megjelent tartományurak és bárók névsorát nem 
ismerjük, az azonban kétségtelen, hogy Csák Máté ‒ a legátus határozott 
utasítása, valamint a király vélelmezhető invitálása ellenére ‒ mindkét 
eseménytől távol maradt. Úgy tűnik, azokon Gentile bíboros sem vett 
részt, amit egyébként a Szentszék befolyásának megerősödésétől mint-
egy hagyományosan, korántsem alaptalanul tartó és berzenkedő világi 
nagyurak és nemesek aligha bántak, sőt, talán maga a király és a főpapok 
egy része is különösebb sajnálkozás nélkül vett tudomásul. A kardinális 
mindazonáltal később, Csák Mátét kiközösítő oklevelében megemlítette, 
hogy a ‒ második megismételt ‒ coronatio az ő parancsára történt.198

A koronázást követő napokban a jelen lévő országlakosok, élükön 
a királlyal, valamint a világi és egyházi előkelőkkel, visszatértek a pes-

196  AG LXXIV.; Horváth, 1871. 170.
197  Chronicon pictum. In. CFH I. 661‒662.; KRE 20.
198  AG 387.; Kristó, 1986. 133. Felmerült, és a kutatásban eléggé elfogadottnak 
mondható az vélekedés, miszerint Kán László erdélyi vajda eljött a koronázásra. Ld. 
Zichy I. 122.; Pór, 1891. 474. (hibás, aug.-i dátummal említve); Karácsonyi János: 
A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig. Bp., 1902. 138‒139., 
279. sz.; Engel, 1988. 94.: 16. jegyz.; legújabban: Zsoldos, 2016. 203.). A felvetés 
alapjául szolgáló, év nélkül kiadott perhalasztó oklevél azonban 1298-ban és 1299-ben 
is kelhetett, minthogy ezen évek késő nyarán a vajda Erdélyen kívüli, jelesül budai, 
illetve székesfehérvári tartózkodása adatolt (UGDS I. 192‒193.; HO VII. 281‒282.), 
ilyenformán, lévén 1310 vonatkozásában az említett kiadvány az egyetlen feltételes 
„bizonyíték”, 1298 vagy 1299 jóval valószínűbben lehet az oklevél kelte. 
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ti‒rákosi mezőre, ahol a megszakított országgyűlés folytatta munkáját, 
és hozzávetőleg másfél hétig ülésezett. Maga Károly, a prelátusok és a 
főurak ‒ mint általában szokás volt ‒ alkalmasint többnyire Budán tar-
tózkodtak, és külön, a királyi palotában tanácskoztak.199 Az országnagyi 
méltóságviselők köre az elmúlt hónapokban jelentős módosulásokon 
ment át, és feltételezhető, hogy a király ekkortájt is eszközölt némi sze-
mélyi változtatást kormányzatában. A kérdéses időszakban ugyanakkor 
csupán egy csere adatolható: Szlavónia élére Kőszegi Henrik bán sajnos 
közelebbről nem ismert időpontban, valamikor 1309. október 23. és 1310. 
május 5. között bekövetkezett halála után, gyaníthatóan még augusztus 
második fele előtt, Babonić István került.200

A király késő őszig székhelyén maradt, és a koronázást követő he-
tekben‒hónapokban számos adományban részeltette híveit. Ezt követően, 
talán már október végén Erdélybe indult, alighanem, hogy személyesen 
is fogadja Kán László régóta esedékes alattvalói hódolatát.201 Pontosan 
sajnos nem meghatározható, mikor lépte át az „erdőn túli tartomány” 
nyugati határát, de minthogy egyfelől november 2-án követük, Rener 
ispán kérésére megerősítette az alvinci szász hospesek István ifjabb ki-
rálytól nyert kiváltságait, és ugyanaz nap mellesleg elöljárójukat is meg-
adományozta, másfelől szeptember 4. után három hónapig nincs informá-
ciónk az uralkodó hollétére, elképzelhető, hogy a két kegynyilvánításra 
a Tiszántúlon, vagy akár már Erdélyben került sor.202 Károly népes főúri 
kísérettel és minden valószínűség szerint nagy létszámú fegyveres erő 
élén vonult Erdélybe, így az utazás gyaníthatóan inkább tűnhetett had-
járatnak, mint „szokványos” uralkodói látogatásnak. A királlyal tartott 

199  A király szept. 4-én már Budán volt: CDCr. VIII. 263‒264. A privilegium 
hitelességéhez ‒ a keltezési hely megjelölése miatt ‒ fér némi kétség. A gyűlés 
időtartamára: 1310. okt. 2.: MNL OL DL 40 330., regesztája: AO II. 966. sz.; Engel, 
1988. 95.: 23. jegyz., annyi pontosítással, hogy a püspök az oklevél szerint szept. 14-én 
tért vissza onnét Váradra. 
200  István szlavón bánként 1310. aug. 27-én szerepel először: CDCr. VIII. 262.; 
Engel, 1988. 94‒95. Henrik bán elhunyta idejére ld. CDCr. VIII. 255‒256.; AOkm. I. 
203.; Karácsonyi, 1995. 607. 
201  A 1310. aug.‒okt.-i királyi donatiok: MNL OL DF 208 960.; 256 451.; 256 452.; 
CDCr. VIII. 263‒264.; CDH VIII/1. 376‒379.; Pór, 1891. 474.; Kristó Gyula: I. Károly 
király harcai a tartományurak ellen (1310‒1323). = Századok, 137/2. 2003. 297‒347. 
(továbbiakban Kristó, 2003/b) e helyütt: 300.
202  1310. szept. 4.: CDCr. VIII. 263‒264.; nov. 2.: UGDS I. 296‒297.; Documente 
privind istoria României. (Documenta Romaniae historica.) Veacul XIV. C. Transilvania. 
I. Comitetul de redacţie Ion Ionaşcu et al., Bucureşti, 1953. (továbbiakban DRH I.) 393.; 
Kristó, 2003/b 300.
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útján ‒ más prelátusok mellett ‒ Tamás esztergomi és Vince kalocsai ér-
sek is, ami, jóllehet önmagában egyáltalán nem különös, mégis némiképp 
gondolkodóba ejtő körülmény. Az majdnem nyilvánvalónak látszik, hogy 
jelenlétük nagy fontossággal bírt, valamint igen komoly oka lehetett, 
ugyanis amennyire gyér forrásainkból megállapítható, és legfőképp eme 
körülmény keltheti fel figyelmünket: ez volt az első alkalom a magyar 
egyház addigi, 300 éves történetében, hogy Esztergom érseke Erdélybe 
látogasson, sőt, ugyanez feltételesen kijelenthető a kalocsai metropolita 
vonatkozásában is.203 

Bár Károly és serege útvonalának rekonstruálására nincs módunk, 
némiképp valószínűbbnek tűnik, hogy északnyugat felől, a Meszesi-ka-
pun át lépett Erdély földjére. December 8-án ‒ két igencsak kétes hitelű 
oklevél tanúsága szerint ‒ a Torda mellett fekvő Szentmihályon tartóz-
kodott, ahová feltehetően a Szolnok megyei Egregy érintésével érke-
zett.204 A nagyobb települések közül Gyulafehérvárt biztosan felkereste, 
de alighanem ‒ odaútjában ‒ Kolozsvárt sem kerülte el, és a terveknek 
megfelelően László vajdával is találkozott, aki így szemtől szembe is 
kénytelen volt megerősíteni, hogy a királyt elfogadja urának, valamint 
hű és szolgálatkész bárója lesz. A nagyúr szegedi hűségnyilatkozata óta 
viszonyuk folyamatosan javult, és a mondhatni felhőtlen, vagy legalábbis 
a szembetűnő feszültségektől mentes kapcsolat aránylag hosszú ideig, 
talán egészen az oligarcha ‒ nagyjából négy évvel később történt ‒ el-
hunytáig töretlen maradt.205                 

Az 1310-es esztendő végén Károly ‒ alkalmasint Fehér vagy Hu-
nyad vármegyében járván ‒ kétségtelenül uralkodása addigi messze 
legsikeresebb évére tekinthetett vissza. Az elmúlt hónapok rendkívül 
fontos politikai fegyvertényei: a talán már elveszettnek hitt Szent Korona 
visszaszerzése, (legkevesebb) második királlyá választása, és harmadik, 
végre jogérvényes megkoronázása, nem utolsósorban pedig Erdély fé-
lelmetes hatalmú urának színe előtt is kinyilvánított hódolata, egyúttal 
az országrész ‒ legalábbis ‒ formailagos uralma alá vétele, különösön a 
nem is olyan távoli múltban megélt elkeserítő helyzethez képest, valóban 
okot adtak az elégedettségre és az optimizmusra. Rövidesen világosan 
megmutatkozott azonban, hogy a részint türelmesen kiböjtölt, részint 
jó néhány kompromisszum és nehezen, keserves küzdelmek árán elért 

203  HO VII. 362‒363.; DRH I. 398‒399.
204  1310. dec. 8.: UGDS I. 298., a másik oklevél kiadatlan, vélelmezhetően hamis 
voltukra: EO II. 175‒176. sz.; 1310.: HO VII. 362‒363.
205  DRH I. 398‒399.; Pór, 1891. 474‒475.; Kristó, 2003/b 300., 308.; Zsoldos, 2016. 
203‒204.
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törvényes egyeduralom, a király uralkodói hatalma mennyire látszóla-
gos, sérülékeny és gyenge voltaképpen, illetve, hogy az oligarchikus rend 
potentátjaival, kiszolgálóival és más haszonélvezőivel a békés, partneri 
együttműködés ‒ Károly számos ennek érdekében tett gesztusának és 
engedményének dacára ‒ hosszabb ideig nem fenntartható.206

                                                  

I. Károly (Róbert) király itineráriuma, 1306‒1310

1306. máj. 3.  Eger 207

1306. jún. 15. 
körüli napok  Esztergom vára alatt208  
1306. jún. 27.  Esztergom209  
1307. jún. közepe/
szept. vége  Buda210 
1307. szept. 21. Kőrös (Csongrád vm., ma Nagykőrös, Bács-Kis- 
   kun) mellett211 
1307. szept. 29. az ócsai monostornál (Pest vm., a Szűz Mária pre- 
   montrei prépostság)212 
1307. okt. 10.   Rákos, a Szent Péter-egyháznál (Pest vm., a Vero- 
   nai Szent Péter tiszteletére alapított ferences  
   kolostor mellett)213 
1307. nov. 19.  Torna (Tornai isp., ma Turňa nad Bodvou, Kassai 
   kerület, Szlovákia) mellett214 
1307. dec. 3.  Szikszó (Borsod vm.)215 
1308. szept. 1.  Pétervárad (Bács vm., ma Petrovaradin, Novi Sad; 
   Újvidék, része, Vajdaság, Szerbia)216 

206  Engel, 1988. 95‒130.; Kristó, 2003/b 301‒343. 
207 6. jegyz.
208 12. jegyz.
209 12. jegyz.
210 73. jegyz
211 77. jegyz.
212 77. jegyz.
213 82. jegyz.
214 88. jegyz
215 88. jegyz.
216 95. jegyz.
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1308. szept. 7.  Cegléd (Pest vm.)217 
1308. szept. 15. Lórév (Nagy-szigeti isp., ma Pest m.)218 
1308. szept. 22. Lórév219 
1308. nov. 8.  Buda220 
1308. nov. 27.  Pest mellett221 
1309. jan. 30.  Patak (Pataki isp., a mai Sátoraljaújhely mellett, 
   Borsod-Abaúj-Zemplén m.; MNL OL DL 89 263., 
   kiadatlan oklevél, regesztája: AO II. 568. sz.)
1309. ápr. 2.  Buda (MNL OL DL 2073., közlése: CDH VIII/1.  
   341‒342., regesztája: AO II. 597. sz.)
1309. máj. 8.  Buda222 
1309. jún. 15.  Buda (második ‒ Tamás esztergomi érsek általi ‒  
   megkoronázása)223 
1309. szept. 8.  a Goronchev folyónál (bizonytalan fekvésű hely,  
   lehetséges lokalizálására ld. Spekner, 2015. 141.:  
   753. jegyz.; MNL OL DF 237 002., kiadása: MES  
   II. 612.; regesztája: AO II. 739. sz.)
1309. dec. 14.  Mályi (valószínűleg Borsod vm., ma Borsod- 
   Abaúj-Zemplén m.)224 
1310. márc. 20. Bars (Bars vm., ma Óbars; Starý Tekov, Nyitrai  
   kerület, Szlovákia)225  
1310. máj. 3.  Pozsony226 
1310. jún. 11.  Buda227  
1310. jún. 24.  Visegrád? (erősen kétséges hitelű oklevél: MNL  
   OL DF 280 759., kiadása: SATS II. 33‒34., regesz- 
   tája: AO II. 911. sz., a hitelessége körüli gyanúra:  
   Iván, 2004. 128‒129.)  

217 99. jegyz.
218 99. jegyz.
219 99. jegyz.
220 100. jegyz.
221 112. jegyz.
222 133. jegyz.
223 148. jegyz.
224 180. jegyz
225 184. jegyz.
226 195. jegyz.
227 195. jegyz.
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1310. júl. 27.  Buda (MNL OL DL 1754., kiadása: CDH VIII/1.  
   374., regesztája: AO II. 927. sz.)
1310. aug. 27.  Székesfehérvár (harmadik, jogérvényes megkoro- 
   názása)228 
1310. aug. 28.  Székesfehérvár (MNL OL DF 208 960., kiadatlan  
   oklevél, regesztája: AO II. 950. sz.)
1310. szept. 4.  Buda229 
1310., dec. eleje? Egregy (Belső-Szolnok vm., ma Alsóegregy;  
   Românaşi, Szilágy m., Románia)230 
1310. dec. 8.  Szentmihály? (Kolozs vm., ma Mihai Vitezaul,  
   Kolozs m., Románia. Felettébb kétséges hiteles- 
   ségű oklevél, ld. EO II. 177. sz.)231  

                   

228 197. jegyz.
229 199. jegyz
230 204. jegyz.
231 204. jegyz.


