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Bicskei Gergely pályája a hazai kutatás előtt nem ismeretlen, lassan 
140 éve annak, hogy Knauz Nándor megírta Bicskei Gergely első, az 
akkor elérhető források teljességét felhasználó biográfiáját,1 és már 
annak is másfél évtizede, hogy Szende László jóvoltából megszületett 
az első modern életrajz is a választott esztergomi érsekről.2 Az uralko-
dóval valamikor 1298 első felében szakító választott esztergomi érsek 
pályájának egy-egy vonulatával pedig számos medievista foglalko-
zott az említett két életrajzon túl. Ennélfogva óhatatlanul felmerül a 
kérdés, hogy érdemes-e ismételten feltárni az élettörténetét, ha már 
korábban született olyan munka, amely annak számos kérdését – szár-
mazását, tanulmányait, egyházi karrierjének esetleges mozgatórugóit 
– körbejárta. Jelen tanulmány megírását az alábbi okokból határoz-
tam el.

Először is, nem sokkal Szende László által írt tanulmányt köve-
tően Thoroczkay Gábor az esztergomi érsekség kormányzatáról írt 
tanulmányában Bicskei Gergellyel kapcsolatban tárgyalta az admi-
nisztrátori kinevezés mibenlétét,3 legújabban pedig Kiss Gergely 
vizsgálta VIII. Bonifác és a Magyar Királyság kapcsolatát,4 valamint 
nagyobb távlatokban a pápai–magyar kapcsolatokat.5 A második ok, 
ami miatt érdemes az esztergomi érsek életútját megvizsgálni, hogy a 
Szende tanulmánya óta megszületett egyházi és világi archontológi-
áknak6 köszönhetően számos a szakirodalomban korábban meglevő 
1 Ferdinandus Knauz: Magister Gregorius de genere Katpán. Electus. In: 

Monumenta ecclesiae Strigoniensis I–IV. Coll. et edd. Ferdinandus Knauz et 
alii. Strigonii, 1874–1999. (továbbiakban: MES) II. 433–451. p.

2 Szende László: Bicskei Gergely. In: Esztergomi érsekek (1001–2003). 
Szerk. Beke Margit. Bp., 2003. (továbbiakban: Szende, 2003.) 134–142. p.

3 Thoroczkay Gábor: Az esztergomi érsekség kormányzata a XIII–XIV. 
század fordulóján. A XIV. századi krónikakompozíció 188. fejezetének 
kritikájához. In: Uő: Írások az Árpád-korról. Történeti és historiográfiai 
tanulmányok. Bp., 2009. (TDI Könyvek 9.) (továbbiakban: Thoroczkay, 
2009.) 143–149. p.

4 Kiss Gergely: VIII. Bonifác és Magyarország (1290–1303). A pápai hatalmi 
legitimációs elképzelések és kormányzat összefüggései. In: Századok 2018. 
6. sz. (továbbiakban: KISS, 2018.) 1353–1376. p.

5 Varietas delectat. A pápai–magyar kapcsolatok sokszínűsége a 11–14. szá-
zadban. Szerk. Kiss Gergely. Pécs, 2019. (DeLegatOnline Könyvek 1.)

6 Jelen tanulmány elkészítése során használt archontológiákat lásd a 30., 32., 
42., 99. jegyzeteknél.
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tévedést korrigálhatunk. Az archontológiák mellett az sem elhanya-
golható, hogy Kelényi Borbála és Haraszti Szabó Péter egyetemtör-
téneti kutatásainak köszönhetően, immáron az Árpád-kort illetően 
is könnyebben vizsgálhatjuk az egyháziak egyetemi tanulmányaival 
kapcsolatos kérdéseket.7 Mindezeken túl már csak azért is érdemes 
Bicskei Gergely életútját újratárgyalni, mert annak összeállítása során 
számos új kérdés fogalmazódott meg a választott esztergomi érsekkel 
kapcsolatos ismereteinket illetően, különös tekintettel az 1298. évi 
eseményekre és a választott esztergomi érsek hazai elszigetelődésére.

Származása és egyházi karrierjének kezdetei
Gergely származásával kapcsolatban sokáig Pray György álláspontja 
volt a mérvadó, aki a Katapán nemzetség tagjának tekintette,8 egy 
évszázaddal később ezt a nézetet vette át és fejtette ki Knauz Nán-
dor,9 végül származását Pór Antal tisztázta.10 Gergelyt, mind a Po-
zsonyi Krónikában,11 mind XI. Benedek pápa Bő nembeli Mihálynak 
írt levelében12 Botond fiának nevezik. Elsősorban erre és egy 1274. 
szeptember 11-én kelt okleveles adatra alapozva tekinti Pór Antal 
és nyomában a szakirodalom Gergelyt a genus Bycchey tagjának. 
Az említett oklevél szerint Csapoli Kázmér fia János örökösök híján 
Csapdi nevű birtokának 25 márka értékű részét feleségének, Botond 
ispán nővérének hitbér címén átadta, aki azt az említett Botond ispán 
fiainak, Péter és János ispánoknak és Gergely mesternek rokoni sze-
retetből eladományozta. Ők a csapdi birtok egyéb részeit is megvették 
Csapoli Jánostól, azzal a feltétellel, hogy őt és nejét halálukig min-
den szükségessel ellátják.13 1291. augusztus 2-i és szeptember 23-i 
keltezésű oklevelek adatai alapján megismétlődik a fenti adás-vétel, 
Csapoli János összes birtoka a Bicskei testvérek kezére került, de 
Gergelyt ekkor már nem a szerződő felek között, hanem a fehérvári 
7 Haraszti Szabó Péter – Kelényi Borbála: Magyarországi diákok francia, 

angol, itáliai és német egyetemeken a középkorban. 1100–1526. Bp., 2019. 
(Magyarországi diákok a középkori egyetemeken 3.) (továbbiakban: Haraszti 
Szabó – Kelényi, 2019.).

8 Georgius Pray: Specimen Hierarchiae Hungaricae archiepiscoporum et 
episcoporum I–II. Posoni et Cassoviae, 1776–1777. I. 164. p. d.

9 MES II. 433–435. p.
10 Pór Antal: Genealógiai kérdések. Turul 1892. 3. sz. 121–125. p. (továbbiak-

ban: Pór, 1892.), különösen 121–122. p.
11 Chronicon Posoniense. In: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum 

regumque stirpis Arpadianae gestarum. Ed. Emericus Szentpétery. I–II. 
Budapestini, 1937–1938. (továbbiakban: SRH) II. 47. p.

12 MES II. 535. p.
13 Hazai Okmánytár I–VIII. Kiadják Ipolyi Arnold – Nagy Imre – Véghely 

Dezső. Bp., 1865–1891. (a továbbiakban: HO) VI. 198–199.
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káptalan őrkanonoki méltóságában találjuk.14

Származásánál kevésbé látjuk tisztán egyházi karrierjének kezde-
teit. Az említett 1274. évi oklevélben már magister-ként15 szerepelt. 
1271 tavaszán Fülöp választott aquileiai patriarcha és Friaul főkapi-
tánya fellépett a görzi grófok ellen, a vitás ügyeket választott bíróság 
segítségével igyekeztek rendezni. Az egyik választott bíró Ottó bajor 
herceg volt, a másik V. István király, akit Gergely fehérvári kanonok 
képviselt.16 Bár a Gergely keresztnévből önmagában veszélyes lenne 
Bicskei korai fehérvári kanonokságára következtetnünk, mégis, 1274. 
évi magister-ként való említése, családjának Fehér megyei birtokai és 
az, hogy a későbbiekben is a fehérvári káptalan tagja, elképzelhetővé 
teszi, hogy Bicskei Gergely székesfehérvári kanonokságát 1271. évi 
adattól számítsuk.17 A fehérvári őrkanonoki tisztség betöltését ille-
tően már biztosabb lábakon állunk. IV. Miklós pápa 1289. február 
23-án megbízottakat kért Gergelytől, mint őrkanonoktól, Pál olva-
sókanonoktól és Ézsau éneklőkanonoktól a kompromisszum útján 
megválasztott fehérvári prépost megerősítésére.18 Az előző fehérvári 
őrkanonok, Mike 1287. március végétől eltűnt a forrásokból (minden 
bizonnyal meghalt). Figyelembe véve, hogy az őrkanonokság betölté-
sének joga a fehérvári prépostot illette,19 Tengerdi Miklós fia Tivadar 

14 HO. VI. 369–370., VII. 223.; Bicskei Gergely családjára lásd: PÓR, 1892. 
122. p.; Baán Kálmán: A Bikcsei utóbb Zerdahelyi család (1274–1526). In: 
Magyar Családtörténeti Szemle 1937. 10. sz. 59–70. p.

15 A magister cím értelmezési problémájának áttekintésére és újbóli átgondo-
lására lásd C. Tóth Norbert: A „mályuszi modell” érvényessége: vissza az 
alapokhoz? In: Egyházi társadalom a Magyar Királyságban a 16. században. 
(Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis 17.) Szerk. Varga Szabolcs – 
Vértesi Lázár. Pécs 2017. 11–34. p, különösen 18–23. p.

16 Gerics József: A korai rendiség Európában és Magyarországon. Bp., 1987. 
(továbbiakban: Gerics, 1987.) 320. p.

17 A fehérvári káptalanból ebből az időszakból nem ismert Gergely nevű egy-
szerű kanonok, de Bicskei Gergelyen kívül a 13. század második feléből 
ismert egy Gergely éneklőkanonok 1257. máj. 5-től (Árpádkori új okmány-
tár I–XII. Közzé teszi Wenzel Gusztáv. 1860–1874. [továbbiakban: ÁÚO] 
VII. 469–471.) 1265. jún. 4-ig (Magyar Országos Levéltár. Diplomatikai 
Levéltár [továbbiakban: DL] 49 220.). A Gergely éneklőkanonokra vonat-
kozó adatokért ezúton is szeretnék köszönetet mondani Kertész Balázsnak 
(Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár), hogy a rendelkezésemre 
bocsátotta.

18 Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–XI. Ed. Georgius 
Fejér. 1829–1844. VII./5. 479.; Sörös Pongrácz: A székesfehérvári őrkano-
nokság története 1543-ig. In: Századok 1916. 9–10. sz. 565–584. p., különö-
sen 570–571. p.

19 Thoroczkay Gábor: A székesfehérvári prépostság és bazilika az Árpád-
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(Tódor) korábbi szebeni prépost 1287. évi préposttá választása után,20 
1287 áprilisa és 1289 februárja között nevezhette ki Gergelyt fehér-
vári őrkanonokká. 

Egyházi karrier és tanulmányok
A fentebbi adatok alapján Bicskei Gergely egyházi karrierjének kez-
detét és fehérvári őrkanonokságát forrásainkban teljes biztonsággal 
1289. február 23-tól tudjuk nyomon követni. A már említett 1291. évi, 
a családjára is vonatkozó adatokon túl Lodomér érsek és esztergomi 
örökös ispán 1295. május 21-i, Háb váci püspöknek írt levele emlí-
ti Bicskei Gergelyt, mint fehérvári őrkanonokot az 1290-es években 
egymással tizedvitába keveredett dömösi prépostság és a veszprémi 
püspökség ügyében. Eszerint Benedek veszprémi püspök, királynéi 
kancellár, valamint a dömösi prépost és káptalanja között már négy 
éve per folyt a Marót nevezetű három falu (ma Pilismarót) tizede mi-
att. Lodomér megparancsolta a veszprémi püspök által kijelölt Ger-
gely fehérvári őrkanonoknak, a dömösieket képviselő Háb püspöknek 
és az esztergomi érsek által kijelölt Imre honti főesperesnek, hogy au-
gusztus 27-én Budán üljenek össze. Az említett határnapon és az azt 
követő hat napon Háb püspök, Sol dömösi prépost és Bicskei Gergely 
megjelentek, a hatodik napon a veszprémi püspök nevében megjelenő 
Gál kanonok és Péter ispán, püspöki tiszttartó bemutatták Fenenna 
királyné augusztus 21-i levelét Háb püspöknek. Eszerint Benedek 
püspök nem tud megjelenni augusztus 27-én, a pert pedig szeptember 
11-re halasztották, amikor is a veszprémi főpap már meg tud jelenni. 
Háb püspök 1295. szeptember 2-án az ügyet az esztergomi érsek elé 
utalta.21 Egy keltezetlen oklevélben Lodomér a tizedügyet a veszpré-
mi püspök és dömösi prépost által delegált képviselők kérésére saját 
zsinatára halasztotta, hogy ott döntsék el a tizedvitát,22 mindenesetre 
két oklevél tanúsága alapján a per még 1302–1303 táján is tarthatott a 
veszprémi és dömösi egyházak között.23

korban. In: Uő: Ismeretlen Árpád-kor. Püspökök, legendák, krónikák. Bp., 
2016. 141–183. p. (továbbiakban: Thoroczkay, 2016.) különösen 170. p.

20 Uo. 175. p.; Tivadar személyére lásd: Bán János – Házi Jenő– Erőss István: A 
győri püspökök sora. In: Győregyházmegyei almanach. Szerk. Bánk József. 
Győr, 1968. 21–73. p., különösen 32–34. p.

21 Magyar Országos Levéltár. Diplomatikai Fényképgyűjtemény 200 054.; Az 
Árpád-házi hercegek, hercegnők és a királynék okleveleinek kritikai jegyzé-
ke. Szerk.: Szentpétery Imre – Zsoldos Attila. Bp., 2008. (A Magyar Országos 
Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 45.) 273. sz.; Thoroczkay Gábor: 
A dömösi prépostság története alapításától I. Károly uralkodása végéig. In: 
Fons 2012. 4. sz. 409–433. p.; különösen 429–430. p.

22 MES II. 425. p.
23 HO IV. 101–102. p.; Anjou-kori Oklevéltár. I–. (1301–). Főszerk. Kristó 
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Miben módosítja a fenti eseménysor a Bicskeiről eddig kiala-
kított képet? Mindeddig a szakirodalom úgy tartotta, hogy Bicskei 
Gergelyt 1295-ben, valamikor április 24. és 28. között választották 
meg fehérvári prépostnak.24 Ezt a véleményt erősítette Lodomér érsek 
VIII. Bonifác pápához írt levele, amelyben hangsúlyozza Gergely 
származásának előkelőségét, a szent kánonokban való jártasságát, 
valamint hogy az egyház szegénysége és rokonainak áskálódása miatt 
nincs lehetősége személyesen Rómába utazni, hogy ott egyhangúlag 
és közös akaratból történt préposttá választását a pápa megerősítse. 
A helyzet tisztázásáig az esztergomi érsek arra kérte a pápát, hogy 
Gergely mint adminisztrátor kormányozhassa a fehérvári egyházat.25 
A fenti oklevél június 29-én kelt, azt azonban nem tudjuk biztosan, 
hogy melyik évből való. 

Az 1295. évi datálás Bónis Györgytől származik,26 aki arra hivat-
kozik, hogy a fenti oklevelet életrajzi adatok alapján Knauz keltezte 
1295-re, csakhogy utóbbi azt az 1297. évnél közölte.27 Véleményem 
szerint az 1295. évi datálás azonban félrevezető, és az események 
rekonstrukcióját hibás irányba tolhatja el. Először is Tengerdi 
Tivadar, a korábbi fehérvári prépost győri püspökké választásából 
nem következik, hogy Bicskei Gergelyt a következő négy nap során – 
tehát április 24. és 28. között – azonnal préposttá választották volna, 
ebben az esetben már Tivadar váci püspökké választásakor, amely 
tisztségben IV. Miklós pápa nem erősítette meg, új prépostot kellett 
volna választania a fehérvári káptalannak. Tivadar 1295 június–júli-
usában már győri püspökként (és nem választott győri püspökként) 
szerepel az oklevelekben,28 így 1295. májusában még ő töltötte be 
a fehérvári prépostságot. Ebben erősít meg minket a fenti, Lodomér 
által 1295. május 21-én kiadott oklevél is, hiszen Gergely majd-
nem egy hónappal a győri püspökválasztást követően még mindig 
fehérvári őrkanonokként szerepel, azt pedig joggal feltételezhetjük, 
hogy Lodomér érsek tisztában volt a hazai egyházi viszonyokkal. A 
válaszhoz, hogy Lodomér VIII. Bonifác pápához szóló levele melyik 
évben kelt, Bicskei Gergely egyetemi tanulmányairól szóló adat vihet 
minket közelebb. 

Gyula – Almási Tibor. Budapest–Szeged, 1990–. (továbbiakban: Anjou-oklt.) 
I. 308., 362. sz.

24 Szende, 2003. 134. p.
25 MES II. 423–425. p.
26 Bónis György: Petrus de Vinea leveleskönyve Magyarországon. II. In: 

Filológiai Közlöny 4. (1958) 173–193. p., különösen 174. p.
27 Lásd 25. jegyz.
28 Az Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke I–II. Szerk. 

Szentpétery Imre – Borsa Iván. Bp. 1923–1987. (továbbiakban: RA) 4022–
4023. sz. 



168 Egyháztörténeti Szemle XXII/2 (2021)

Adataink szerint Bicskei Gergely 1296. február 7-én a padovai 
egyetemen tartózkodott, egyes adatok szerint mint padovai kanonok,29  
a későbbi István erdélyi főesperessel,30 valamint Stephanus Catas-
tanival, előtte pedig II. Jakab aragóniai királynál jártak.31 Érdekes, 
hogy sem préposti, sem pedig választott préposti címét nem említi 
az adatunk, holott a jóval szerényebb társaskáptalan élén álló Tamás 
esztergom-szenttamási prépostnál, Lodomér unokaöccsénél is feltün-
tették prépostságát.32 A fentiek tükrében, figyelembe véve az 1290-es 
évek magyarországi főpapi karának jogi tanulmányait és műveltsé-
gét – elég, ha csak Lodomér esztergomi vagy János kalocsai érsekre 
gondolunk –, könnyen elképzelhető, hogy Bicskei Gergely fehérvári 
préposttá választására vagy annak elismerésére idehaza addig nem 
kerülhetett sor, amíg egyetemi tanulmányait nem kezdte meg vagy 
fejezte be. Ebben két adatunk erősíthet meg bennünket. Az egyik az 
említett Tamás prépost tanulmánya Padovában, akit 1291. június 3-án 
említenek, mint scolaris Paduanus-t, 1292. november 8-án pedig 
mint esztergomi főkáptalani prépostot.33 Ha utóbbi időpontot köve-
tően már nem járt egyetemre és ténylegesen ellátta préposti feladatait, 
megállapítható: olykor megfelelő hazai előtanulmányokat követően 
(azaz egy-egy káptalan iskolájában megszerzett tudással) egy-két év 
egyetemre járás elegendő volt ahhoz, hogy az illető egyházi személy 
tanulmányait idehaza elismerjék, nem feltétlenül volt szükség egye-
temi fokozatszerzésre.

A másik az Gergelynek a királyi kancelláriában vitt szereplése. 
Ha Gergelyt 1295 tavaszán ténylegesen megválasztották volna fehér-
vári prépostnak, egyetemi tanulmányai megkezdése előtt elláthatta 
volna a királyi alkancellári teendőit, hiszen 1295 augusztusában még 
a Magyar Királyság területén tartózkodott.34 Erre azonban nem került 
29 Haraszti Szabó – Kelényi, 2019. 190. p.; Fontes Rerum Hungaricarum I. 

Matricula et Acta Hungarorum in Universitatibus Italiae Studentium. I. Coll. 
et ed. Andreas Veress Bp., 1915. 1. p.

30 István gyulafehérvári főesperes, később királyi alkancellár – Hegyi Géza: 
Az erdélyi káptalan Árpád- és Anjou-kori archontológiája (1199–1387). In: 
Turul 2019. 2. sz. 69–94. p., 76. p.; Zsoldos Attila: Magyarország világi ar-
chontológiája 1000–1301. Bp. 2011. (História Könyvtár. Kronológiák, adat-
tárak 11.) (továbbiakban: Zsoldos, 2011a.) 113. p.

31 Haraszti Szabó – Kelényi, 2019. 190–191. p.
32 C. Tóth Norbert: Az esztergomi székes- és társaskáptalanok archontológiája. 

1100–1543. Bp., 2019. (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inqui-
rendam 9.) (továbbiakban: C. Tóth 2019.a) 21., 62. p.

33 Uo. 21. p.; MES II. 335. p.
34 Felmerülhet a kérdés, hogy Bicskei tanulmányait megelőzően mennyi értel-

me lett volna körülbelül mintegy fél évre kezébe adni az alkancellári tisztsé-
get, azonban Bicskei és III. András szakítása után Antal csanádi püspök és 



Bicskei Gergely választott esztergomi érsek (1298–1303) 169

sor, a királyi kancellária élén 1297 közepéig Tivadar győri püspök 
állt. Ezt követően Bicskei Gergely valamikor 1296. február 6. előtt 
megfordult II. Jakab aragóniai király udvarában, majd elkezdte Pado-
vában egyetemi tanulmányait. Mindezt választott préposti címének 
bármiféle feltüntetése nélkül. 

A III. András uralkodása elején hozott 1290. évi törvény 9. cik-
kelye elrendelte, hogy a királyi alkancellária élén a fehérvári prépost 
álljon.35 A szakirodalom szerint ez nem érvényesült következetesen,36 
de a vélt következetlenség III. András uralkodása alatt minden eset-
ben megmagyarázható Bicskei Gergely személyével, a király halálát 
követő interregnum évei alatt pedig nehezen várhatnánk el bármiféle 
következetességet, amikor az uralkodó személye is vitatott. Tivadar 
győri püspökké választását követően, 1295 júniusától nem a fehérvári 
prépost állt a kancellária élén. Ha azonban Bicskeit ekkor még nem 
tekintjük fehérvári prépostnak – amire, úgy vélem, egyre több okunk 
van –, akkor adódik a megoldás, hogy az új prépost megválasztásáig 
az előző látta el az alkancellári teendőket. Miután Gergely nagyjából 
egy-másfél évet járt a padovai egyetemre, a hazai klérus nem láthatta 
további akadályát préposttá választásának. Erre valamikor 1297. 
június 29. előtt került sor, talán 1297. május 10. és 1297. június 29., 
Lodomér említett, VIII. Bonifáchoz intézett levelének kelte között. 
Előbbi dátumot azért érdemes figyelembe venni, mivel az esztergomi 
érsek az említett időpontban személyesen ad limina látogatást tett a 
pápánál,37 tehát ha ezt megelőzően választották volna meg fehérvári 
prépostnak Gergelyt, akkor minden bizonnyal Lodomér érsek szemé-

Aba nembeli Sándor fia László titeli prépost is kimutathatóan, váltás nélkül 
nem viselték fél évnél tovább az alkancellári tisztséget. Hivatalviselésük ide-
jére lásd: Zsoldos, 2011a. 113. p.

35 „Item palatinum, magistrum tavernicorum nostrorum, vicecancellarium, iu-
dicem curie ex consilio nobilium regni nostri ex antiqua consuetudine reg-
ni nostri faciemus, salvo tamen iure Albensis ecclesie et privilegio, quod 
Albensis ecclesia nostra in ipsa vicecancellaria habet et habere dignoscitur 
ab antiquo.” – Bak M. János: Online Decreta Regni Mediaevalis Hungariae. 
The Laws of the Medieval Kingdom of Hungary. All Complete Monographs. 
4. H. n., 2019. [továbbiakban: Online DRMH] 193. p. – Magyar fordítása: 
Magyar történeti szöveggyűjtemény (1000–1526). Szerk. Bertényi Iván. Bp., 
2000. (továbbiakban: MTSz) 285. p.

36 Ludmila Sulitková: Az utolsó Árpád-házi uralkodó III. András kancelláriájá-
nak működése és személyzete. In: Levéltári Közlemények 1982. 1. sz. 35–78. 
p., különösen 62–63. p.

37 Fedeles Tamás: Ad limina beatorum Petri et Pauli apostolorum. Magyar pre-
látusok szentszéki látogatásai a középkorban. In: Hadi és más nevezetes tör-
ténetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk. Kincses Katalin 
Mária. H.n., [Bp.] 2018. 117–132. p., különösen 120–121. p.
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lyesen járhatott volna közben érdekében, és nem lett volna szükség a 
június 29. keltezésű levélre. Lodomér levelének 1297. évi kelte mel-
lett szólhat még az is, hogy ha a levél 1295. évi lenne, akkor még 
abban az évben találkozhattunk volna Bicskei Gergely nevével a kan-
celláriában, választott préposti címének feltüntetésével.

Az eddigieket összefoglalva tehát: Gergelyt bizonyosan vala-
mikor 1297. június 29. előtt választhatták meg fehérvári prépostnak, 
egyetemi tanulmányait követően, mivel azonban a székesfehér-
vári Boldogasszony-egyház és káptalanja közvetlenül a Szentszék 
alá tartozott,38 annak jóváhagyására is szükség volt. Így Lodomér 
érsek 1297. június 29-én írhatott levelet VIII. Bonifáchoz a fehér-
vári prépostság betöltésének ügyében. Gergely kánonjogi művelt-
ségének hangsúlyozására tanulmányainak rövid volta miatt lehetett 
szükség. Már az 1270-es évek során, amikor Péter veszprémi püspök 
és Miklós erdélyi prépost pereskedett az esztergomi érseki címért, 
utóbbival szemben ellenfele tanultságának hiányát hozta fel.39 Az 
1290-es években Gergely esetében is számolhatunk a tanulmányok 
iránti elvárásokkal, ráadásul fehérvári prépost személyét a pápá-
nak kellett jóváhagynia. Talán Bicskei tanulmányainak rövid volta 
magyarázza azt, hogy Lodomér levelében miért ír a fehérvári egyház 
szegénységéről (és így az egyetemi tanulmányok finanszírozásának 
nehézségéről), amely az 1289. évi tűzvész következménye volt.40 Ha 
Lodomérnak a pápánál tett közbenjárásának teljes  sikerét nem is, de 
Gergely fehérvári (választott) prépostként való elfogadását mutatja, 
hogy Tengerdi Tivadar alkancellári tevékenységére 1297. július 28-át 
követően nincs adatunk, és Bicskei Gergely mint választott fehérvári 
prépost irányítja már a kancelláriát 1297. október 18-tól.41 Az 1297. 
évi préposttá választás mellett szól az is, hogy ekkor tűnik fel új őrka-
nonok a székesfehérvári káptalanban Andronikusz veszprémi prépost 
személyében.42

Karrierjében a következő lépcsőfokot az esztergomi érseki szék 
megüresedése jelentette. Lodomér érsek valamikor 1298 januárjában  

38 Kiss Gergely: A székesfehérvári prépostság egyházjogi helyzete a középkor-
ban. In: Századok 2007. 2. sz. 271–297., különösen 283. p.

39 Békefi Remig: Árpádkori közoktatásügyünk és a veszprémi egyetem létkér-
dése. Századok 1896. 5. sz. 413–428. p., különösen 426. p. – Itt jegyezném 
meg, hogy tanulmányában Békefi is 1297-re datálja Lodomér érsek levelét 
(Uo. 425. p.).

40 Thoroczkay, 2016. 155. p.
41 Zsoldos, 2011.a 113. p.
42 HO VII. 373., 375., 376.; Karlinszky Balázs: A veszprémi nagyprépostok 

archontológiája, 1079–1543. Három prépost portréjával. Turul 2014. 3. sz. 
93–103. p., 95.p.
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halhatott meg.43  Gergelyt 1298. január 18. és február 12. között 
választották meg a legfontosabb hazai egyházi méltóságba, a jelöltet 
III. András is támogatta.44 Kettejük viszonyában rövidesen gyökeres 
változások figyelhetőek meg. Mindeközben Gergely nevével február 
24-én találkozunk utoljára a kancellárián, márciusban már Antal csa-
nádi püspök látta el az alkancellári teendőket.45 Az alkancellári tiszt-
ségből való távozása bizonyosan összefügghet esztergomi érsekké 
választásával, mivel pedig a fehérvári préposti javadalom nem volt 
betöltve (sőt, a pápa magát Gergelyt sem erősítette meg eme tisztség-
ben), másnak kellett ellátnia az alkancellári teendőket. Sajnos, új ada-
tok híján továbbra sem tudjuk, hogy a választott érsek és III. András 
konfliktusának mennyi köze lehetett a személycseréhez, ugyanakkor 
kettejük konfliktusa nem múlt el nyomtalanul. Innentől kezdve III. 
András uralkodásának hátralévő részében csak a kalocsai érseki tar-
tományból kerültek ki alkancellárok,46 Antal csanádi püspök mellett, 
Aba nembeli Sándor fia László titeli prépost, valamint István gyula-
fehérvári főesperes. Minden bizonnyal János kalocsai érsek kancel-
lárként csak olyan emberekkel akarta betölteni az alkancellárságot, 
akiket jól ismert és megbízhatott bennük.

Ami Bicskei Gergely egyházi karrierjét illeti, a hazai viszonyokat 
tekintve az uralkodóval való szakítás folyamatos elszigetelődéséhez 
vezetett. Györffy György szerint az 1298. évi országgyűlést megelő-
zően már május 18-án összegyűltek a magyar főpapok küldöttei az 
óbudai ferences kolostorban, majd július 3-án és 12-én maga Bics-
kei Gergely is megjelent.47 Egy hónappal később a szakítás jelei már 
az 1298. évi törvényekben is jelentkeztek, hiszen augusztus 5-én 
az esztergomi érsek szerepét gondosan megkerülték a törvényben, 
különösen a 23. törvénycikkelyben. A király mellé felállított négy-
tagú tanácsról rendelkező törvény nem csak megkerüli az esztergomi 
érseket, hanem a két egyháztartományból egy-egy püspököt rendel-
tek a kisebb tanács tagjai közé, ráadásul vétójoggal, így a két főpap 
szava súlyosabb volt az esztergomi érsek akaratánál.48 A választott 
esztergomi érsek elszigetelődése tovább folytatódott, a pápa ugyanis 
43 MES II. 431. p.
44 Fraknói Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a Római 

Szent-Székkel I. 1000–1417. Bp., 1901. (továbbiakban: Fraknói, 1901.) 102. 
p.; Gerics, 1987. 293. p.; Rácz György: Az Anjou-ház és a Szentszék (1301–
1387). In: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának ezer éve. Szerk. 
Zombori István. Bp., 1996. 55–82. p., különösen 57. p.

45 Szende, 2003. 135. p.
46 Zsoldos, 2011.a 113. p.
47 Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I–IV. Bp. 

1963–1998. IV. 685. p.
48 Gerics, 1987. 292–293. p.
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nem erősítette meg esztergomi érsekségében, mivel az esztergomi 
székeskáptalan egy része ellentmondott Bicskei megválasztásánál.49 
Erre hivatkozva VIII. Bonifác az esztergomi érsekség és a fehérvári 
prépostság lelkiekben és világiakban való kormányzójává nevezte 
ki, így láncolva saját politikájához Bicskei Gergelyt. Kinevezéséről 
hasonló tartalmú levél ment az esztergomi egyházmegye klérusához, 
híveihez, vazallusaihoz, valamint – ami már figyelemreméltóbb – az 
esztergomi érsekség alá tartozó püspökökhöz.50 

Gergely adminisztrátori kinevezése nem volt szokatlan eljárás 
a korszakban. Záh nembeli Jób pécsi püspök51 halála (1280) után a 
pécsi püspökség tizenhárom évig betöltetlen volt. 1287-ben Lodo-
mér érseknek komoly eredményt sikerült elérnie, amikor megbízta 
Balog nembeli Pál esztergomi prépostot, hogy mint adminisztrátor 
irányítsa a pécsi egyházmegyét, s csak hat évvel később, 1293 tava-
szán szentelték pécsi püspökké.52 Thoroczkay az esztergomi érsek-
ség kormányzatáról írt tanulmányában számos példát gyűjtött arra, 
hogy áthelyezett püspök kapott megbízást korábbi egyházának irá-
nyítására. 1299-ben ez történt a padovai püspökségben, amelynek a 
Bolognába átkerült korábbi főpásztor viselte gondját pápai megbí-
zásból.53 Lényegében – leszámítva a püspöki cím meglétének, illetve 
préposti megerősítésének hiányát – ez történt Bicskei Gergellyel 
is, az esztergomi egyházmegye éléről „viselte gondját” korábbi 
egyházának, a fehérvári prépostságnak. Arra is akad további példa, 
hogy nem csak püspökök kaphatták meg egy egyházmegye irányítá-
sát, 1265-ben IV. Kelemen egy kanonokra bízta a piacenzai egyház 
kormányzatát,54 1301-ben pedig egy minorita barát állt adminisztrá-
torként a genovai érsekség élén,55 így nem is volt szükség Bicskei 
Gergely püspökké szentelésére.

VIII. Bonifác 1298-ban adta ki a Liber sextus című kánoni 
gyűjteményt, amelyben két helyen is találunk rendelkezéseket az 
49 Augustinus Theiner: Vetera monumenta historica Hungariam sacram il-

lustrantia. I–II. Romae, 1859–1860. (továbbiakban: Theiner) I. 383. p.; 
MES II. 456–457. p.

50 Theiner I. 383–384. p.
51 Zsoldos, 2011.a 95. p.
52 Koszta László: Püspökök és városuk. A 14. század közepéig. In: A pécsi 

egyházmegye története I. A középkor évszázadai (1009–1543). Szerk. 
Fedeles Tamás – Sarbak Gábor – Sümegi József. Pécs, 2009. 57–108. p., 
különösen 83–86. p.

53 Augustus Potthast: Regesta pontificum Romanorum inde ab anno post 
Christum natum MCXCVIIII. ad annum MCCCIV. I–II. Berlin 1874–1875. 
II. 24762. sz.

54 Uo. 19183. sz.
55 Uo. 25063. sz.
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egyháznak a kormányzók általi irányításáról. Esetünkben az I. könyv 
6. címének 42. fejezete az érdekes, amelyben a püspöki egyházak in 
spiritualibus et temporalibus procuratio seu administratio-járól esik 
szó. Ez kizárólag a pápa megbízásából volt végezhető, az ilyen meg-
bízással rendelkező főpapok az ingatlanjavak elidegenítését leszá-
mítva minden püspöki joghatósághoz tartozó tevékenységet szabadon 
gyakorolhattak. Ha nem voltak püspökké szentelve, akkor a püspöki 
ordóhoz kötött cselekményeket más püspökökkel kellett elvégeztet-
niük.56 Ez a szabályozás az apostoli kormányzók előfutárait helyezte 
el az egyházi hierarchiában. Ők sohasem a saját nevükben, hanem a 
pápa nevében kormányoznak egyes egyházakat, tehát helyettesi hiva-
tali hatalmuk van. Ezt a kánonjogi felfogást követve esetünkben nem 
egy adott püspöki vagy érseki szék betöltése, hanem annak helyet-
tes általi pápai kormányzása történik meg. Eszerint Bicskei Gergely 
1299-től széküresedés alatti ideiglenes adminisztrálást folytatott, 
kormányzói tisztsége nem követelte meg püspökké szentelését, ami 
minden bizonnyal el is maradt.57 Mivel Bicskei kinevezése a pápa 
tetszése tartalmára szólt, így VIII. Bonifác a IV. László halálát követő 
eseményeket is megelőzhette. Elődje, IV. Miklós pápa ugyanis hiába 
várta 1290-ben Lodomér érsek jelentését a magyarországi helyzetről, 
hogy dönthessen a magyar trón ügyében, Lodomér és a főpapi kar a 
pápai döntést megelőzve önállóan lépett fel, figyelmen kívül hagyva a 
pápai politikát. Bicskei Gergely ideiglenes kinevezésével, legalábbis 
az esztergomi érsekség tekintetében VIII. Bonifácnak nem kellett 
hasonlótól tartania.

A pápa iránti engedelmesség lenyomatát láthatjuk 1299 tavaszán, 
amikor Kőszegi Iván (János) azzal a kéréssel fordult VIII. Bonifáchoz, 
hogy oldozza fel őt a Lodomér esztergomi érsek által rá rótt kiközösí-
tés alól. A pápa 1299. március 13-án utasította Gergelyt, hogy a nyíl-
tan III. András ellen lázadó oligarchát oldozza fel a kiközösítés alól, 
amit az esztergomi adminisztrátor március 19-én végre is hajtott.58 
1299 nyarán pedig nyíltan szembefordult a magyar klérussal, amikor 
a főpapok, a bárók és a nemesek Rákoson gyűlést tartottak az ország 
békéjének és az egyház kiváltságainak helyreállítására.59 Gergely 
nem csak semmibe vette ezt az ülést, hanem magát az esztergomi és 
fehérvári egyházak adminisztrátorának, illetve az apostoli szék köve-
tének nevezve gyűlést hívott össze Veszprémbe, a távolmaradókat 
pedig kiátkozással fenyegette. Erre válaszul a magyar egyháziak és 
világiak Imre váradi püspökön keresztül 1299. július 6-án appellációt 
56 Thoroczkay, 2009. 147. p.
57 Uo. 147–148. p.
58 MES II. 458. p.; Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. Bp., 2002. (História 

Könyvtár. Monográfiák 1.) (továbbiakban: Szűcs, 2002.) 472. p.
59 Gerics, 1987. 292. p.; Szűcs, 2002. 466. p.
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nyújtottak be VIII. Bonifáchoz, hogy előre is tiltakozzanak Gergely 
esetleges eljárása ellen.60

Később sem javult Bicskei hazai helyzete. Bonzanói Péter 1300 
őszén kelt levele alapján III. András arra tett kísérletet, hogy kijárja 
VIII. Bonifác pápánál Bicskei Gergely leváltását, siker esetén Antal 
csanádi püspök került volna a helyére.61 Mivel Bonzanói Péter egy 
másik levelében szereplő magyarországi információk 1300 májusára 
tehetők,62 megállapítható, hogy már 1300 tavaszán felmerült Bics-
kei Gergelynek a Szentszék közbenjárásával való leváltása, és Antal 
csanádi püspök is „érsekjelölt” lehetett már ekkor. Bár VIII. Boni-
fácnak minden bizonnyal kedvére való volt III. András közeledése, 
nem tartom valószínűnek, hogy egykönnyen lemondott volna arról a 
kedvező helyzetről, amit Bicskei adminisztrátori kinevezése garantált 
a számára. III. András halálával pedig immáron a magyar főpapi kar-
nak akadt nagyobb gondja, minthogy a pápa segítségével leváltsák 
Bicskei Gergelyt. 

A választott érsek elszigetelődését jól mutatja, hogy bár VIII. 
Bonifác pápa 1301. május 13-án utasította, hogy Miklós ostiai és 
velletri püspök-legátust támogassa megbízásának teljesítésében,63 
forrásainkban mégsem találjuk egyszer sem annak környezetében. 
Gergely tisztában lehetett vele, hogy a magyar püspöki kar javarésze 
nem bocsátotta meg neki az András halálát megelőző néhány év tör-
ténéseit, így jobbnak vélhette végig I. Károly környezetében maradni. 
Nincs adat arra vonatkozólag, hogy részt vett volna a legátus által 
1301. október 25-re összehívott budai zsinaton. Ezt követően Bocca-
sini Miklós jelentést tett a pápának. A legátus a magyar prelátusokkal 
folytatott tárgyalások és a budai zsinat után úgy látta, hogyha a két 
érseki széket alkalmas főpapokkal töltenék be, az ország állapotának 
javítása könnyen foganatosítható lenne, Bicskei Gergely személye 
azonban inkább árt I. Károly ügyének, semmint segítette azt. VIII. 
Bonifác helyeselte Miklós legátus javaslatait, meghagyta neki, hogy 
keressen alkalmas személyeket az esztergomi és a kalocsai érsekség 
élére, ugyanakkor figyelmeztette, hogy ne avatkozzon bele Bicskei 
60 MES II. 462–465. p.; Fraknói, 1901. 105. p.
61 Árpád-kori és Anjou-kori levelek. XI–XIV. század. S. a. r. Makkai László és 

Mezey László. Bp. 1960. (továbbiakban: ÁAL) 217. p.; ÁÚO V. 262–263. p.
62 ÁÚO V. 260–261. p. A levélben szereplő magyar vonatkozású adatok datá-

lására lásd Homonnai Sarolta: III. András hatalmának stabilitása és politi-
kai szándékai Bonzano Péter jelentéseinek tükrében. In: Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica 2003. 117. sz. 63–74. 
p., különösen 64. p.

63 DeLegatOnline adatbázis személyi adatlapok – Bicskei Gergely (Kézirat) – 
Köszönet illeti Kiss Gergelyt (Pécsi Tudományegyetem), aki a rendelkezé-
semre bocsátotta az adatlap online még nem elérhető verzióját.
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Gergely ügyébe, aki kapcsán a rendelkezést a pápa magának tartotta 
fent.64

Szende László szerint Bicskei ügyének pápai kézben tartása 
annak a jele, hogy VIII. Bonifác a választott érsek személyét kikezd-
hetetlennek tartotta.65 Kiss Gergely értelmezésében azonban a pápa 
tudatosan törekedett az esztergomi adminisztrátor távol tartására, 
ezért engedélyezte Miklós legátusnak, hogy alkalmas személyt keres-
sen mindkét érseki szék élére.66 Véleményem szerint utóbbi nézetet 
erősíti az a tény is, hogy Bicskei Gergely végleges beiktatására sosem 
került sor. Ez még magyarázható lenne az Anagniban bekövetkező 
halálával, de az már kevésbé, hogy amikor VIII. Bonifác maga elé 
idézte a Magyar Királyságért versengő Vencelt és I. Károlyt 1303-
ban, Gergelynek semmilyen szerep nem jutott királya képviseletében. 
A magyar egyháziak közül István kalocsai érsek, Mihály zágrábi, 
Tivadar győri és Benedek veszprémi püspökök, valamint Tamás esz-
tergomi, Domokos váci és Miklós vasvári prépostok és István erdélyi 
esperes voltak jelen a pápai döntés meghozatalánál, minden bizony-
nyal, mint Károly ügyének hazai egyházi támaszai. Ami leginkább 
mutatja VIII. Bonifác Bicskeivel szembeni távolságtartását, hogy 
döntésének kihirdetésével István kalocsai érseket és Mihály zágrábi 
püspököt bízta meg, pápai döntést kihirdető oklevelüket a csázmai, 
boszniai, bácsi és a székesfehérvári káptalan is átírta 1303. július 30. 
és augusztus 12. között. Ennek ismeretében azonban feltűnő az az 

64 Anjou-oklt. I. 103. sz.; Fraknói, 1901. 110–111. p.; Boccasini jelentésére 
VIII. Bonifác 1301. november 8-i keltű, Miklós legátust újabb utasítások-
kal ellátó levele utal: „Misse nobis nuper tue littere per Nuntium tuum, lato-
rem presentium, inter cetera continebant, quod Prelati Regni Ungarie quasi 
omnes communiter Strigoniensi adversabantur Electo, et quod quondam … 
Archiepiscopus Colocensis viam erat universe carnis ingressus, quodque in 
ipso Regno vox erat et fama communis, quod si Strigoniensis et Colocensis 
ecclesie forent melius ordinate, ac de personis ydoneis eis esset bene provi-
sum, Regnum prefatum, cuius status et conditio ab ecclesiis ipsius noscuntur 
plurimum dependere, posset melius et facilius reformari.” – Theiner I. 390. 
p.; VIII. Bonifác parancsa Bicskeivel kapcsolatban: „Super facto vero pre-
dicti Strigoniensis Electi, Administratoris Strigoniensis ecclesie, sicut ante 
recessum tuum a nobis te duximus presentaliter informandum, videlicet ut 
de preficiendo eidem Strigoniensi ecclesie prefato Electo vel alio, si ad eam 
alium eligi vel postulari contingeret, te intromittere non deberes, sic et pre-
sentibus litteris informamus ac volumus, ut ad id sine nostra licentia speciali 
non apponas ullatenus manum tuam, et si secus feceris, irritum decernimus 
et inane.” – Uo. 391. p.

65 Szende, 2003. 139. p.
66 Kiss, 2018. 1360. p.
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oklevél, amely szerint a pápa döntését Bicskei Gergelynek és István 
kalocsai érseknek kell kihirdetni az ország számára.67

Kiss Gergely szedte össze az oklevél hitelessége elleni érveket. 
Eszerint a pápai ítéletlevél Bicskei koronázási akcióját név nélkül 
említette, jóllehet a kétséges hitelű oklevél ezt teszi a pápai döntés 
eredőjévé. A pápai regisztrumkönyvben is István kalocsai érsek és 
Mihály zágrábi püspök felhatalmazása szerepel, Bicskei ilyen jellegű 
feladatának nem maradt nyoma. A fentiek tükrében igen meggyőző 
Kiss Gergely azon feltételezése, amely szerint az említett oklevél 
Bicskei önálló akciója lehetett, hogy szalonképesebbé tegye magát a 
magyarországi főpapok körében,68 ami egyúttal egyértelművé teszi, 
hogy mennyire elszigetelt lehetett a hazai klérus körében a válasz-
tott esztergomi érsek. Jómagam ezt csak egy további észrevétellel 
egészíteném ki: ha Bicskeinek bármi érdemi köze lett volna a pápai 
döntés kihirdetéséhez, akkor azt a székesfehérvári káptalan is átírta 
volna, hiszen egyházának élén Bicskei állt, és nem István kalocsai 
érseknek és Mihály zágrábi püspöknek kellett volna ott kihirdetni 
Bonifác pápa ítéletét. Ennek a hazai elszigeteltségnek lehetett az az 
eredménye, hogy Bicskei Gergely 1303 nyárutóján elutazott Anagniba 
a pápához, feltehetően azért, hogy közbenjárjon érseki címének meg-
erősítése érdekében. Itt érte a halál 1303. szeptember 7-én, így Bics-
kei Gergely egyházi karrierje tárgyalásának végére értünk. 

Politikai szerepvállalása
Bicskei Gergely első politikai szerepvállalására 1296-ból van ada-
tunk. Egyházi tanulmányainál már említettük, hogy 1296. február 
7-én a padovai egyetemen tartózkodott, ezt megelőzően pedig II. 
Jakab aragóniai király udvarában járt. Bicskei ekkor feltételezhető-
en uralkodói megbízatást teljesített69 az aragón udvarban, követsége 
pontos oka ismeretlen, ugyanakkor tekintve a korszak viszonyait, ta-
lán határozottan állást foglalhatunk azzal kapcsolatban. Nem ez volt 
az első eset ugyanis, hogy III. András kapcsolatba lépett Aragónia 
uralkodójával. Nem sokkal magyar királlyá választását követően írt 
levelet III. Alfonznak, amelyben tájékoztatta a magyar trónra kerü-
léséről.70 Az aragón kapcsolatkeresés oka 1290-ben igen egyértelmű 
67 MES II. 524. p.
68 Kiss, 2018. 1360. p.
69 A 13. század elejétől a magyarországi egyházi társadalom középső rétegé-

ből a fehérvári káptalan tagjai számos alkalommal teljesítettek delegációt, 
ez is mutatja jelentőségüket. Minderre lásd Barabás Gábor: A Pápaság és 
Magyarország a 13. század első felében. Pápai hatás – együttműködés – ér-
dekellentét. Pécs, 2015. (Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate 
Quinqueecclesiensi 5.) 59., 336–337. p.

70 ÁAL 216. p.; Catalogus fontium historiae Hungaricae. Collegit Albinus 
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volt, az aragón udvarban ugyanis elismerték András vitatott szárma-
zású apját, Utószülött Istvánt az Árpád-ház tagjának.71 Ez kétség-
telenül kapóra jött András számára, ráadásul a szicíliai vecsernye 
eseményeit követően az aragón udvar ekkor még ellenséges viszonyt 
ápolt a nápolyi Anjoukkal. Véleményem szerint az 1295 végén, 1296 
elején útjára indított követségnek is egy Anjoukkal szembeni szövet-
ség létrehozása lett volna a feladata. András törekvése, s így Bicskei 
követsége azonban nem járhatott sikerrel, 1295. június 12-én ugyanis 
II. Jakab kiegyezett VIII. Bonifác pápával és II. Károly nápolyi ki-
rállyal, és a Szicíliáról való lemondás fejében megkapta Szardíniát.72

Az Anjou-ellenes szövetség tető alá hozatala nem sikerült III. 
Andrásnak, így kénytelen volt országon belüli ellenfelei ellen szö-
vetségeket kötni. Ezt a célt szolgálhatta 1296. február 7. előtt meg-
kötött házassága Habsburg Albert lányával, Ágnessel,73 hiszen az 
osztrák hercegnek is többször meggyűlt már a baja a Kőszegiekkel, 
elsősorban Kőszegi Ivánnal. A következő dinasztikus, feltételezhe-
tően oligarchaellenes lépésre Bécsben, 1298. február 12-én került 
sor, III. András első házasságából származó lányát jegyezték el Ven-
cel cseh király fiával, a később magyar királlyá koronázott Vencellel. 
Ennek a szövetségnek az egyik oka minden bizonnyal az 1297-ben 
az uralkodóval szembeforduló Csák nembeli Máté sakkban tartása 
volt. Az említett időpontban még az uralkodó kíséretében találjuk 
Bicskei Gergelyt, akit ekkor említenek először forrásaink választott 
esztergomi érsekként.74 Ezt követően, ahogy azt már Gergely egyházi 
pályájánál említettük, február 24-én még találkozunk az érsek nevé-
vel a kancelláriában, majd a következő fél év során, de legkésőbb az 
1298. évi országgyűlés határozatainak megszövegezéséig sor került a 
szakításra Gergely és III. András között. 

A szakítás pontos oka nem ismert, a szakirodalomban elterjedt 
nézet szerint Gergely Anjou-párt melletti döntésében VIII. Bonifác 
pápa játszott szerepet. Átállásának oka az volt, hogy végső megerő-
sítését a Szentszéktől elnyerje, ezért elő akarta készíteni a gyermek 
Anjou Károly magyarországi uralmát. Röviden tekintsük át azokat a 
véleményeket, amelyek ezt a képet kiformálták. Knauz szerint mivel 

Franciscus Gombos. I–IV. Bp., 1937–1943. I. 178. sz.
71 Lenkey Zoltán – Zsoldos Attila: Szent István és III. András. Bp., 2003. (to-

vábbiakban: Lenkey -Zsoldos, 2003.) 123–124. p.
72 Steven Runciman: A szicíliai vecsernye. Bp., 1999. (továbbiakban 

Runciman, 1999.) 289–290. p.
73 Skorka Renáta: Előjáték egy házasságkötéshez. A Habsburgok útja az 

első magyar házassághoz. In: Királynék a középkori Magyarországon és 
Európában. Szerk. Szovák Kornél – Zsoldos Attila. Székesfehérvár 2019. 
59–77. p., különösen 76. p.

74 Szende, 2003. 135. p.
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Gergely csak választott érsek volt, és székesfehérvári prépostsága 
sem volt még megerősítve, mindenáron iparkodott a pápai megerő-
sítést elnyerni. Mivel III. András Rómában ekkor sem volt szalon-
képes, saját hasznát keresve Magyarország összes főpapjától elvált 
és Károly pártjára szegődött.75 Pór Antal írásában azt vitatta, vajon 
szüksége volt-e a szentszéki megerősítés elnyerésére, hogy Gergely 
pártot üssön királya ellen. Jómaga nemleges választ fogalmazott meg, 
hiszen a Szentszék 1295-ben megerősítette Gergely fehérvári prépost 
elődjét, Tivadart a győri püspöki székben. A Gergely „haszonleső-
sége” melletti érveket pedig azzal vitatta, hogy mi haszna a szent-
széki megerősítésnek, ha elűzik Esztergomból, az érseki birtokokat a 
király elfoglalja, érseki joghatóságát pedig oly mértékben nem ismeri 
el a magyar püspöki kar, hogy azt még törvényileg is megkerülték.76 
Pauler Gyula Gergelyt szigorú, kemény embernek tartotta, Lodomér 
ereje és tapintata nélkül. Azokhoz a papokhoz sorolja, akik csak a 
pápára néznek és tőle várják a parancsot. Véleménye szerint Gergely 
vágyakozott az esztergomi érseki székre, de azt csak a pápaság 
kezéből akarta elfogadni.77 Manapság már finomabb megfogalma-
zások születnek Rómával kapcsolatban. Szende hangsúlyozza, hogy 
nem ennyire egyértelmű a Szentszék szerepvállalása, annak részéről 
nem fogalmazható meg egyértelmű állásfoglalás Károly mellett,78 
azonban alternatívát ezidáig nem adott a kutatás.

Véleményem szerint az 1298. évi események során VIII. Bonifác 
még nem játszott meghatározó szerepet, az év első felének megha-
tározó eleme Bicskei Gergely és III. András szakítása volt. Ugyan-
akkor tudjuk, hogy az 1298. évi országgyűlést megelőzően Bicskei 
Gergely július 3-án és július 12-én Óbudán még tárgyalt a magyar 
főpapi klérussal.79 Ez alapján ekkor még nem kerülhetett sor egy 
minden szempontból végleges törésre egyrészt a főpapi kar királyhű 
részével, másrészt az uralkodóval. Ennek ellenére a szakítás ekkor 
már bekövetkezett, ellenkező esetben a 1298. évi 23. cikkely a két 
érseket ültette volna a négytagú királyi tanácsba. Az 1298. évi törvé-
nyek megfogalmazásából az is nyilvánvaló, hogy egyrészt az And-
ráshoz hű réteg sem volt maradéktalanul elégedett uralkodójával. A 
törvények bevezetőjében annak „lanyhaságáról” (tepiditate) esik szó, 
másrészt „Magyarország minden részében ingadozni kezdett” (reg-
num Hungarie in omni sui parte fluctuare fecit), míg a válság mély-
75 MES II. 439. p.
76 Pór Antal: Miklós ostiai püspök követsége Magyarországon 1301–1302. Új 

Magyar Sion 1885. 6. sz. 321–327. p., különösen 326–327. p.
77 Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. I–II. 

Bp. 1899. II. 450. p.
78 Szende, 2003. 137. p.
79 Lásd 47. jegyz.
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ségét az 1. törvénycikkely sejteti, hiszen külön le kellett szögezni, 
hogy az országnak András a törvényes királya.80 Valamiféle Anjou-
párti megmozdulással azonban 1298–1299 során mindenféleképpen 
számolni kell, ugyanis felmerült IV. László özvegyének, Izabellának 
hazautazása Nápolyba,81 holott az 1290-es évek ezt megelőző részé-
ben ez nem került szóba. Annak sincs semmi nyoma, hogy III. And-
rással bármiféle konfliktusa lett volna, a magyar uralkodó még az elé 
sem gördített akadályt, hogy Izabella kapcsolatot tartson Nápollyal és 
onnan támogatást kapjon. Hazatérésére mindazonáltal csak 1300-ban 
került sor.82

Felmerül a kérdés, hogy számolhatunk-e komolyabb Anjou-moz-
gósítással ebben az időszakban a magyar trón megszerzése érdeké-
ben. Véleményem szerint nem, ugyanis 1298 őszétől egészen 1302 
nyaráig a Szicíliában uralkodó Frigyes egymás után verte vissza az 
Anjou–pápai–aragón szövetség támadásait.83 Az Anjou-mozgósítás 
lehetőségeinek figyelembevételénél Csukovits Enikő azon észrevétele 
sem elhanyagolható, hogy Károly Magyarországra érkezését ma már 
elsősorban nagybátyjának, Róbertnek kell tulajdonítani. II. Károly 
harmadik fia, az említett Róbert ugyanis egyre nagyobb befolyással 
rendelkezett, miután bátyjai eltűntek a politikai porondról. Martell 
Károly 1295 augusztusában elhunyt, Lajos pedig az aragón fogságból 
való szabadulást követően egyházi pályára lépett. Ezt követően már 
csak Martell Károly elsőszülött örökösét kellett félreállítania, erre 
pedig az Anjouk magyarországi törekvései nyújtottak kiváló lehető-
séget. 1300 május–júniusában II. Károly felszerelt három gályát, gon-
doskodott a költségekről és a kíséretről, majd nyár végén útnak indí-
totta unokáját, lényegében hathatósabb támogatás nélkül, politikailag 
ésszerűtlen időben.84 Bonzanói Péter fentebb említett, 1300. szeptem-
80 „Ut dominum Andream ex regalis stirpe descendentem revereamur tamquam 

dominum regni naturalem.” – Online DRMH 207. p. – Magyar fordítása: 
MTSz 290. p.

81 Magyar diplomáciai emlékek az Anjou-korból. I–III. Szerk. Wenzel Gusztáv 
Bp. 1874–1876. I. 132–133., 138. p.

82 Zsoldos Attila: Az Árpádok és asszonyaik. A királynéi intézmény az Árpádok 
korában. Bp., 2005. (Társadalom és művelődéstörténeti tanulmányok 36.) 14. 
p.

83 Molnár Péter: Császárság, pápaság és az itáliai nagypolitika. In: Európa 
ezer éve: a középkor. I–II. Szerk. Klaniczay Gábor. Bp., 2004. II. 87. p.; 
Runciman, 1999. 291–294. p.

84 Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon I. rész. I. Károly és uralkodása 
(1301–1342). Bp., 2012. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések) (továb-
biakban: Csukovits, 2012.) 56. p.; Vö. Samantha Kelly: The new Solomon. 
Robert of Naples (1309–1343) and Fourteenth-Century Kingship. Leiden–
Boston, 2003. 275–283. p.
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ber 18-án kelt levelében szintén arról számolt be, hogy VIII. Bonifác 
nem hagyta jóvá a gyermek Károly Magyarországra küldését.85 Ha 
azonban 1300-ban hiányzott a pápai jóváhagyás az akcióhoz, akkor 
feltehetően 1298-ban sem kérték az Anjouk a pápa engedélyét, és 
figyelembe véve, hogy politikájukat ekkor elsősorban Szicília vissza-
szerzése határozta meg, az 1298. évi törvény által említett „válságos 
helyzet” gyökereit a Magyar Királyság határain belül kell keresnünk.

Érdemes figyelembe vennünk Pór Antal kérdésfeltevéseit, vajon 
mi bírhatta rá Gergelyt az Anjouk támogatására? Sem II. Károlytól, 
sem VIII. Bonifáctól nem számíthatott hathatós támogatásra, a pápa 
csak 1299-ben nevezte ki adminisztrátorrá. A választott esztergomi 
érseknek is több sütnivalója lehetett annál, minthogy egymaga szem-
beforduljon királyával. Ha megnézzük az 1298. évi hazai belpolitikai 
viszonyokat, kijelenthetjük, hogy Gergely nem volt egyedül királyel-
lenes magatartásával. 1298 második felében III. András magánjogi 
szerződést kötött öt bárójával, azaz Ákos nembeli István országbíró-
val, Balassa nembeli Demeter zólyomi és pozsonyi ispánnal, Rátót 
nembeli Domokos tárnokmesterrel, Aba nembeli Amadéval, valamint 
Szécs nembeli Pál mosoni, győri és komáromi ispánnal. Ezenkívül két 
nádort nevezett ki a király 1298 második felében, Péc nembéli Apor 
a „Dunán inneni” (mai fogalmaink szerint dunántúli), Rátót nembéli 
Roland pedig a „Dunán túli” (azaz a Dunától keletre illetékes) nádor 
volt.86 Bár III. András uralma alatt nem ez volt az első eset, hogy 
két nádor volt egyszerre hivatalban, ez volt az első olyan alkalom, 
amikor nem az aktuális nádor lázadása miatt osztották meg a nádori 
tisztséget.87 Ezek alapján azonban felmerül a kérdés, miért pont 1298-
ban kerül sor az országgyűlésre, a magánjogi szerződésekre, valamint 
a nádori méltóság megosztásának fenntartására. Feltételezhetjük: 
1298 közepén a „lagymatag” III. András hatalma mélyponton volt és 
korántsem csak a választott esztergomi érsek jelentette problémával 
kellett szembenéznie.

Az 1298. évi püspöki karból három püspök maradt távol az 
országgyűléstől: Bicskei Gergely, a Csák nembeli Mátétól függő 
nyitrai püspök – vagy halála esetén a nyitrai káptalan egy képviselője 
(talán a későbbi János nyitrai püspök) – és a Csák nembeli Ugrin ter-
ritóriumán illetékességgel rendelkező szerémi püspök. Csák nembeli 
Máté és III. András között 1297 végén került sor a szakításra, így 
nem meglepő, hogy esetlegesen hatalmát kihasználva visszatartotta a 
nyitrai püspököt az országgyűlésen való részvételtől. 

85 ÁAL 217. p.; ÁÚO V. 262–263. p.
86 Szűcs, 2002. 462–468. p. 
87 Zsoldos Attila: III. András nádorai. In: Történelmi Szemle 2010. 3. sz. 303–

327. p., különösen 324–326. p.
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Más kérdés Csák nembeli Ugrin pártállása. II. Károly nápolyi 
uralkodó 1300. február 10-én kelt oklevele szerint a magyarországi 
főemberek közül a Babonicsok, a Kőszegiek, a Frangepánok, Csák 
nembeli Ugrin, Csák nembeli Máté és fivére, valamint unokafivére, 
továbbá Borsa nembeli Roland, valamint Bicskei Gergely tanácsára 
indult el Anjou Károly Magyarországra.88 Így 1300 februárjában Csák 
nembeli Ugrint joggal kereshetjük III. András ellentáborának sorában, 
hogy azonban ennek már 1298-ban is láthatjuk jeleit, arra Galambosi 
Péter világított rá. Ő ugyanis felhívja a figyelmet, hogy Thomasina, 
majd halála után fivére, Albertino Morosini által irányított dukátus 
sértette Ugrin érdekeit, elsősorban territoriális befolyása kiterjesz-
tésében. Albertino hercegsége a Duna vonalától az Adriáig terjedt, 
továbbá a pozsegai ispáni címet is megkapta, így gátolva Ugrint a 
nyugati irányú terjeszkedésben. III. Andrással való szakítása 1298. 
július 13. után volt esedékes, ekkortól ugyanis nincs információnk 
Ugrin és az uralkodó közötti kapcsolatról. Az 1298. évi dekrétumot 
sem pecsételte meg, így joggal kereshetjük azon bárók sorában, akiket 
az 1298. évi dekrétum diszkriminálni kívánt.89 Véleményem szerint 
nem kockáztatunk nagyot, ha azt feltételezzük, hogy amennyiben a 
szerémi püspökség be volt töltve, Csák nembeli Ugrin tarthatta távol 
az országgyűléstől a püspököt.90

A magyar krónikák szerint 1299-ben Kőszegi Iván, testvére Hen-
rik, Henrik fiai, Csák nembeli Ugrin és sokan mások VIII. Bonifác 
pápához fordultak, hogy adjon új királyt az országnak.91 A „sokan 
mások” mögött az 1300. február 10-én kelt oklevélben felsorolt sze-
mélyeket láthatjuk.92 A Frangepánok és Babonicsok szereplése nem 
meglepő, az 1290-es évek folyamán III. András és II. Károly mindig 
kisebb-nagyobb adományokkal édesgette őket vissza saját táborába.93 
A Kőszegiek régóta szemben álltak III. Andrással,94 így II. Károly lis-
88 Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae ac Slavoniae. Coll. Tadeusz 

Smiĉiklas. II–XVIII. Zagrabiae 1904–1990. VII. 367. p.
89 Galambosi Péter: Csák Ugrin, a hűséges tartományúr. In: Fons 2017. 3. sz. 

289–322, különösen 302–304. p.
90 A szerémi püspökökre lásd: Ternovácz Bálint: A szerémi püspökök életrajza, 

valamint a kői, illetve a szenternyei székeskáptalan archontológiája a 14. szá-
zad közepéig. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2011. 1–2. sz. 33–47. p., 
különösen 37–38. p.

91 SRH I. 477. p.
92 Zsoldos Attila: III. András hat nádora. In: Erősségénél fogva várépítésre való: 

Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk. Juan Cabello – 
C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 289–299. p. (továbbiakban: Zsoldos, 
2011.b) 294.

93 Ennek áttekintésére lásd Csukovits, 2012. 41–59. p.
94 A Kőszegiekre lásd Kristó Gyula: A Kőszegiek kiskirálysága. In: Uő: 
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tájából már csak Borsa nembeli Roland személyére szükséges kitér-
nünk. Ha figyelembe vesszük III. András 1298-ban kötött magánjogi 
szerződéseit és a listán szereplő neveket, akkor – Borsa nembeli 
Roland kivételével – a listán szereplő oligarchák területei az ország 
nyugati részén helyezkedtek el. Ha III. András részben Szlavónia biz-
tosítására, részben Csák nembeli Ugrin ellenében tette meg a dukátus 
vezetőjévé Albertino Morosinit, valamint a Csákok és a Kőszegiek 
ellen kötött magánjogi szerződéseket Balassa nembeli Demeterrel és 
Szécs nembeli Pállal, azaz az oligarchák közvetlen területi szomszéda-
ival, akkor – véleményem szerint – a nádori méltóság hasonló időben 
bekövetkező megosztása sem lehet véletlen. Nem kizárható, hogy a 
„Dunán túli” nádor, azaz Rátót nembeli Roland, valamint Ákos nem-
beli István és Aba nembeli Amadé szövetségkötése az uralkodóval 
Borsa nembeli Roland tartományának elszigetelésére szolgálhatott.

Hogyan módosítja mindez az 1298. évről és Bicskeiről formált 
ismereteinket? 1297 második felében III. András osztrák segítséggel 
indult a Kőszegiek megfékezésére, azonban a fegyveres küzdelmek-
nek véget vetett a tél, anélkül, hogy András és Albert döntő győzelmet 
tudtak volna kivívni.95 Kőszegi Iván tarthatott egy újabb támadástól, 
így a régi, jól bevált fegyveréhez nyúlt, s egy trónkövetelőt állított III. 
Andrással szemben, ehhez pedig megnyerte a III. Andrással szemben 
álló erőket, valamint 1298 során Bicskei Gergelyt. Kőszegi Iván – ha 
ügyét egyáltalán igazolni kellett – még példát is tudott állítani Bics-
kei számára, hiszen 1290-ben Lodomér esztergomi érsekkel egyetér-
tésben hívták be III. Andrást az országba, miután a „közvélemény” 
teljesen elfordult IV. Lászlótól.96 Ilyen szempontból pedig III. András 
mérlege sem állt jól 1298-ban, hiszen saját támogatói is „lagymatag-
nak” titulálták a magyar uralkodót. Ha ezzel az erővel számolunk III. 
András ellenében, akkor az megmagyarázza, miért is került sor az 
országgyűlésre, miért kellett az uralkodónak továbbra is megosztania 
a nádori címet, valamint magánjogi szerződést kötnie más hűséges 
báróival és azt is, hogy erre mind miért pont 1298 közepén kerül sor.

Minden bizonnyal erről VIII. Bonifác is tudomást szerzett, hiszen 
még valamikor 1298 során az esztergomi káptalan fellebbezést nyúj-
tott be Bicskei megválasztásával szemben. A lehetőséget kihasználva, 
Bicskeinek csak adminisztrátori kinevezést adott, hogy szükség ese-

Tanulmányok az Árpád-korról. Bp., 1983. (Nemzet és emlékezet) 241–268. 
p., a hozzá tartozó jegyzetek 528–542. p.; Zsoldos Attila: A Henrik-fiak. A 
Héder nembéli Kőszegiek „családi története”. In: Uő: Vitézek, ispánok, oli-
garchák. Tanulmányok a társadalom- és hadtörténetírás határvidékéről. Bp., 
2016. 215–226. p.

95 Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I–V. Bp., 1935–1936. I. 
621. p.

96 Szűcs, 2002. 444. p.
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tén befolyása lehessen a magyarországi ügyekre. Az mindenesetre 
bizonyos, hogy Bicskei kapcsolatban állt a Kőszegiekkel, hiszen egy-
részt 1299. március 19-én VIII. Bonifác felhatalmazásával feloldja a 
Kőszegieket a még Lodomér által foganatosított kiközösítés alól,97 
másrészt az uralkodóval való végleges szakítást követően a Dráván 
túli Keresztúrnál, a Kőszegiek és fegyvereseik fennhatósága alatt 
tartózkodott.98

Véleményem szerint a Bicskei Gergely és III. András közti szakí-
tás sem volt visszafordíthatatlan, hiszen 1298 júliusában Bicskei még 
tárgyalt a főpapi karral, valamint 1299-ben, miután Bicskei sikertele-
nül próbálta szabotálni a Rákos mezei gyűlést az általa Veszprémbe 
összehívott gyűléssel, Pál kalocsai prépost99 és Hontpázmány nem-
beli Henrik100 személyében követséget menesztettek hozzá, minden 
bizonnyal a békítés szándékával. Bicskei azonban hajthatatlan volt, 
ellenben – úgy tűnik – András helyzete megszilárdult 1299 nyarára.

1299 júliusában országgyűlés ült össze, célja a felek kibékítése 
volt. Szűcs Jenő értelmezésében ez az előző évben kettészakadt rendi 
szerkezet, valamint a feudális pártok viszonylatára értendő, ahol nem 
csak a királyhoz hűségesek köre volt jelen, hanem Kőszegi Henrik és 
Borsa nembeli Roland is.101 A tárgyalások sikerességét mutatja, hogy 
ezt követően ismét egyetlen személy – Aba nembeli Amadé – töltötte 
be a nádori tisztséget,102 Borsa nembeli Roland és az uralkodó kibékü-
lésével pedig az ország keleti felében kellőképpen megszilárdulhatott 
a királyi hatalom. 1299. augusztus 1-jén pedig a Babonicsok is meg-
hódoltak III. András királynak.103

Bicskei Gergely azonban kitartott az Anjouk ügye mellett. III. 
András már 1298 második felétől kezdve nem ismerte el esztergomi 
érseknek, de a békülés lehetőségének kapuja csak András helyzetének 
megerősödésével zárult be véglegesen Gergely számára. 1300. január 
29. előtt az esztergomi várat és ispánságot visszavette tőle a magyar 
uralkodó,104 erre 1299 augusztusa után, a Csák nembeli Máté ellen 
97 MES II. 458. p.
98 Szende, 2003. 137. p.; Szűcs, 2002. 473. p.
99 A szakirodalomban Pál esztergomi prépost szerepel, azonban az esztergo-

mi székeskáptalanban ekkor nincs Pál nevű prépost vagy kisprépost (lásd C. 
Tóth Norbert 2019.a 23., 52. 62.), ellenben a kalocsai prépost Pál királynéi 
alkancellár volt (C. Tóth Norbert: A kalocsa-bácsi főegyházmegye káptalan-
jainak középkori archontológiája. Kalocsa 2019. [Subsidia ad historiam me-
dii aevi Hungariae inquirendam 11.] 82. p.).

100 Gerics, 1987. 292. p.
101 Szűcs, 2002. 473. p.
102 Zsoldos, 2011.a 25. p.
103 Lenkey – Zsoldos, 2003. 233. p.
104 HO VI. 454. p.
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indított hadjárat előtt vagy azt követően kerülhetett sor. Az esztergomi 
vár megszerzését követően a Csák nembeli Mátéval szembenálló Bos-
sányiakat – Barleust és Irizlaust – bízta meg III. András az esztergomi 
vár és az ispánság igazgatásával, az érsekséghez tartozó összes nép-
pel egyetemben.105 Miután pedig III. András 1300 tavaszán kibékült 
összes jelentős ellenfelével, Bonzanói Péter segítségével megpróbálta 
kijárni a pápánál Bicskei Gergely leváltását. A választott érsek és az 
Anjoukat támogató oligarchák szövetségének gyenge pontja volt, 
hogy amíg az előbbi – akár pápai, akár belső indíttatásból – őszinte 
híve lehetett az Anjouk ügyének, addig az oligarchák csupán csak tár-
gyalási alapnak használták azt Andrással szemben. Utóbbiak ráadásul 
saját területi hatalmukra alapozva – Bicskei Gergellyel ellentétben 
– könnyedén kiegyezhettek az uralkodóval. Ennek a kiegyezésnek az 
ára pedig a nádori méltóság volt,106 kivéve Borsa nembeli Roland ese-
tében, aki még korábban megegyezésre jutott III. Andrással és király-
néi tárnokmester lett.107 A királlyal megegyezők listájáról csak Csák 
nembeli Ugrin hiányzik, aki Bicskeihez hasonlóan minden bizonnyal 
továbbra is kitartott az Anjouk mellett.

Bicskei Gergely III. András halálát követően jutott ismét szerep-
hez. Anjou Károly herceg 1300 augusztusában szállt partra Dalmáciá-
ban, de ott és akkor csak néhány híve fogadta. Az ifjú trónaspiránst III. 
András halálhíre után Gergely a koronázások megszokott városához, 
Székesfehérvárhoz kísérte, csakhogy a város nem nyitotta meg előt-
tük kapuit. Ennek következtében nem juthattak hozzá a koronához, 
ráadásul a koronázáshoz is új helyszínt kellett találniuk. Gergely egy-
házi tilalmat mondott ki a városra, majd ezt követően Esztergomban 
egy alkalmi koronával kerülhetett sor I. Károly koronázására valami-
kor 1301 április-májusában.108 Károly első koronázásának jogosságát 
nemcsak a Szent Korona hiánya és a színhely nem megfelelő volta 
kérdőjelezte meg, hanem Gergely nem teljes jogú esztergomi érsek-
sége is.

Ezt követően végig I. Károly környezetében találjuk, 1302-ben 
részt vett Buda sikertelen ostromában, majd valamikor ezt követően 
rótta ki a városra azt a kiközösítést, amelyre az udvardi zsinat határo-
zatai tesznek utalást.109 1302. szeptember 10-én, mint udvari alkancel-
105 Kristó Gyula: Csák Máté tartományúri hatalma. Bp. 1973. 48–50. p.
106 Zsoldos, 2011.b 295. p.
107 Zsoldos, 2011.a 349. p.
108 A koronázás datálására és részleteire lásd: Zsoldos Attila: Anjou Károly 

első koronázása. In. Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős 
Bertényi Iván tiszteletére. Szerk. Körmendi Tamás – Thoroczkay Gábor. Bp. 
2009. 405–413. p.

109 Budai események részleteire, a város vezetőinek pártállására lásd Galambosi 
Péter: A budai eretnekmozgalom (1304–1307). In: Veretek, utak, katonák. 
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lár állított ki oklevelet, ebben János nyitrai püspök kapta meg a nyitrai 
ispánságot a király Magyarországra hozatala körüli érdemeiért.110 Bár 
az uralkodói adománylevelet Gergely mellett István kalocsai érsek, 
Mihály zágrábi, Pál pécsi és Miklós boszniai püspökök is átírták,111 
ezt követően nem ismert bárminemű komolyabb politikai szerepvál-
lalása. Ahogy azt már egyházi karrierjénél említettük, egyrészt nem 
volt benne az I. Károlyt képviselő követségben, másrészt VIII. Boni-
fác Károly melletti állásfoglalásának kihirdetéséből is kimaradt. 1303 
nyárutóján utazott Anagniba, ahol szeptember 7-én Sciarra Colonna 
katonáinak áldozata lett.112 

Minden bizonnyal Bicskei Gergely nem volt jelentős résztvevője 
az Anagniban történteknek. Az általam ismert források közül csupán 
a következő pápa, XI. Benedek levele említi az esztergomi adminiszt-
rátor halálát (de annak részletes körülményeit nem említi),113 vala-
mint Madius krónikája tesz egy rövid említést a történtekről („Ebben 
az időben Bonifác pápát a francia király familiárisai és a Colonnák 
Anagniban elfogták és a Gergely nevezetű választott esztergomi 
[érsek] urat Niccolo Colonna fiai megölték.”),114 de egyik sem rész-
letezi a történteket. A külföldi szakirodalom sem ír részletesebben 
halálának körülményeiről, csak arról tesznek említést, hogy amikor a 
Colonna-katonák a tárgyalásokat követően délután 3 óra után betör-
tek a pápai kúriába, akkor egy rövid összecsapást követően esett el 
Bicskei Gergely.115

Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Kádas István – 
Skorka Renáta – Weisz Boglárka. Bp., 2018. (Magyar Történelmi Emlékek. 
Értekezések) 223–246. p., különösen 235., 239–244. p.

110 Anjou-oklt. I. 278. sz.
111 Anjou-oklt. I. 279. sz.
112 MES II. 527. p.; Szende, 2003. 140. p.
113 „Cumque prelibatus Gregorius … pro nonnullis expediendis negotiis acces-

sisset, ibique moram contraheret, debitum nature persolvit.” – Theiner I. 
406. p.

114 „Per idem tempus dominus Papa Bonifacius Ananiae a familia Regis 
Franciae et Columnensibus fuit captus, et Dominus electus Strigoniensis, 
Gregorius nomine, occiditur a filiis Nicolai de Columna.” – Scriptores rerum 
Hungaricarum veteres ac genui I–III. Ed. Iohannes Georgius Schwandtner. 
Viennae 1746–1748. III. 636–653. p., különösen 638. p., magyar fordítása: 
Csige Mónika: Micha Madius történeti műve az Anjou-korról. Kéziratos 
egyetemi szakdolgozat. Szeged, 1999., különösen 17–18. p.

115 Az Anagni-beli eseményekre Bicskei említésével lásd Robert Holtzmann: 
Wilhelm von Nogaret. Rat und Grosssiegelbewahrer Philipps des Schönen 
von Frankreich. Freiburg, 1898. 66–110. p., különösen 83. p.; Richard A. 
Newhall: The Affair of Anagni. The Catholic Historical Review 1921. No. 3. 
277–295. p., különösen 289. p.
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Bicskei Gergely és kora egyházi társadalma
Bicskei Gergely pályájának cezúrája 1298. Ezt megelőzően a hazai 
klérus nagyreményű tagja lehetett, általunk ismert pályáján Tengerdi 
Tivadar fehérvári prépost, majd győri püspök indította el fehérvári őr-
kanonokká való kinevezésével 1288–1289 fordulóján. Talán jó kap-
csolatot ápolt Rád nembeli Benedek veszprémi püspökkel is,116 hiszen 
az ő képviseletében járt el annak a dömösi egyházzal való pereske-
dése során. Székesfehérvári préposttá választását követően Lodomér 
érsek vette pártfogásba és a királynak is kedves embere volt. XI. Be-
nedek Gergely haláláról beszámoló oklevele szerint megválasztása-
kor esztergomi kanonok is volt, ezt hosszú érseksége miatt kétségte-
lenül Lodomérnak köszönhette, ugyanakkor le kell szögeznünk, hogy 
esztergomi káptalani tagságáról ez az egyetlen adatunk.117 

1298-at követően megváltozott a helyzet, fokozatosan eltávolod-
hatott a hazai főpapságtól, ennek talán legérdekesebb következmé-
nye, hogy János kalocsai érsek Gergely kancelláriáról való távozását 
követően csak saját tartományából származó egyháziakkal töltette 
be a királyi hivatalokat. Bár még 1299-ben is voltak béketapogató-
zások Gergely irányába, 1299 nyarát követően elfordultak az egy-
háziak Gergelytől, sőt Imre váradi püspökön keresztül már előre is 
fellebbeztek a pápához egy esetleges kiközösítés ellen.118 Választott 
esztergomi érsekként saját székeskáptalanával sem ápolhatott jó kap-
csolatot sokáig, hiszen azok egy része 1298 második felében VIII. 
Bonifáchoz fellebbeztek Gergely érsekké választásának körülményei 
miatt. Ugyanakkor az 1298. évből János nógrádi főesperest mint Ger-
gely érseki kancellárját említik.119 Bicskei I. Károly alatti alkancellár-
ságához köthető 1302. szeptember 10-i oklevél szerint János nyitrai 
püspök tevékeny szerepet vállalt a választott esztergomi érsek oldalán 
az Anjou-herceg Dalmáciába érkezésének előkészítésében. Minden 
bizonnyal János is ott volt I. Károly koronázásánál. 1302 januárjában 
116 Zsoldos, 2011.a. 101. p.
117 C. Tóth 2019.a 153. p.
118 Szende, 2003. 137. p.
119 C. Tóth 2019.a 89. p.; DL 47 767.; Újabban János nógrádi főesperest a 

későbbi nyitrai püspökkel azonosítják, aki 1298. nov. 4. és 1299. máj. 
14. között bizonyosan a nyitrai préposti címet használta. Minderre lásd: 
Kurecskó Mihály: A nyitrai káptalan hiteleshelyi tevékenysége az Árpád-
kor végén (1270–1300). In: Loca credibilia. Hiteleshelyek a középko-
ri Magyarországon. Szerk. Fedeles Tamás – Bilkei Irén. Pécs, 2009. 
(Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye Történetéből IV.) 11–28. p., különösen 
20. p.; a pályakép és a Bicskeihez fűződő viszony alapján biztos azonosítás 
melletti állásfoglalásra lásd Rácz György: Az egyházi elit változásai. In: 
Az Anjou-kor hatalmi elitje. Szerk. Csukovits Enikő. Bp., 2020. (Magyar 
Történelmi Emlékek. Értekezések) 133–162. p., különösen 139–140. p.
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azonban Jánost, Bicskeivel ellentétben, már Miklós püspök-legátus 
oldalán találjuk, Pál pécsi és Antal csanádi püspökökkel együtt.120 
1301-ben I. Károly oldalán bizonyosan ott találjuk Gergely és János 
mellett Pál pécsi püspököt, Mihály zágrábi püspököt és Tamás eszter-
gomi prépostot. 

Gergely helyzetét azonban az sem javította, hogy a Károlyt támo-
gatók pártja egyre inkább növekedett, hiszen a budai zsinaton, vagy 
azt megelőzően a magyar klérus utalást tett Miklós legátusnak, hogy 
az ország állapota könnyen javítható lenne, ha a két érsekség alkal-
mas személlyel lenne betöltve,121 azaz még a Károly-párti egyháziak 
sem tekintettek úgy Bicskei Gergelyre, mint megfelelő esztergomi 
érsekre. Mindez nem változott 1303-ra sem, hiszen Gergelyt semmi-
lyen politikai vagy egyházi megbízatásnál nem találjuk forrásaink-
ban, az Anjouk melletti korai állásfoglalásának egyfajta hazai belső 
száműzetés lett a következménye, az új uralkodó is csak alkancellári-
ája vezetését bízta a választott esztergomi érsekre.

Konklúzió
Bicskei Gergellyel kapcsolatos vizsgálatom zárásaképpen szeretném 
röviden összegezni írásom eredményeit. Több helyen sikerült ponto-
sítani a Bicskei Gergely pályájáról kialakult képet, különösen az esz-
tergomi érsekséget megelőzően. A szakirodalomban Szende László 
írása nyomán elterjedt 1291. évi fehérvári őrkanonokság helyett már 
bizonyíthatóan 1289 elejétől fehérvári őrkanonoknak tekinthetjük, 
amely tisztséget 1297 tavaszáig tölthette be. Ennek nyomán Lodomér 
VIII. Bonifáchoz írt levelének keltét is 1297-re tehetjük 1295 helyett. 
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy bár Bicskei Gergely 1298-tól 
részt vett az Anjouk uralmának hazai előkészítésében, de az 1298. 
évet illetően VIII. Bonifác szerepét, mint az események mozgatóját 
kizárnám, inkább a III. András és hazai ellenzéke közötti feszült vi-
szony határozta meg az adott év történéseit. Az a tény ugyanakkor 
vitathatatlan, hogy Bicskei Gergely 1299. január 28-i adminisztrátori 
kinevezésével a pápa saját érdekeihez láncolta az esztergomi érseket. 
Kevésbé hangsúlyos volt a szakirodalomban, hogy ez egyrészt az esz-
tergomi székeskáptalan fellebbezésén múlt, de Gergely adminisztrá-
tori kinevezése már VIII. Bonifác pápa döntése volt, amelyet a pápa 
a későbbiek során sem változtatott meg, így utóbbi szerepe vitathatat-
lan abban, hogy Gergely sosem lett tényleges esztergomi érsek.

Végezetül a Bicskei Gergelyről kialakult képet két pontban 
tartom fontosnak módosítani. Az első, hogy az uralkodóval való 
120 János nyitrai püspökre lásd Kádár Tamás: (III.) János nyitrai püspök (1302–

1328) életútja. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2017. 1–2. sz. 5–21. p., 
különösen 7–8. p.

121 Lásd 64. jegyz.
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szakítása és az ezt követő elszigetelődés nem az 1298. év első felé-
nek egy gyors történése volt, hanem egy hosszabb folyamat, ame-
lyet nagyban meghatározott III. András kormányzatának aktuális 
stabilitása, a hatalom és az oligarchák viszonya. Így 1299 nyarán 
András ellenzékének gyengülésével, valamint az egyháziak részé-
ről kezdeményezett hiábavaló béküléssel a választott esztergomi 
érsek 1300 elejére végképp eltávolodott az uralkodótól, aki érsek-
ségétől, annak birtokaitól és az örökös ispáni címtől is megfosztotta 
Bicskeit. A másik hangsúlyozandó pont, hogy történetírásunkban 
Bicskei Gergely egyrészt azért játszotta a bűnbak szerepét, mert 
nem állt mögötte olyan fegyveres hatalom, mint egy-egy oligar-
cha mögött, így csökkent az uralkodóval való bármikori kiegye-
zés lehetősége. Másrészt pedig mindvégig kitartott az Anjouk 
oldalán vagy legalábbis III. Andrással szemben foglalt állást. A  
vele kapcsolatos ellenszenvet fokozhatta, hogy abból a rétegből 
vált ki, amelyik az 1290-es években III. András hazai hatalmának 
mindvégig szilárd támaszát jelentette. Így az sem meglepő, hogy 
dacára a Károly uralmának korai szakaszában tett erőfeszítéseivel 
az Anjou-herceg hatalmának legitimálására, Károly hatalmának 
fokozatos megszilárdulásával Gergelynek már nem volt visszaút a 
hazai főpapság soraiba.


