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I.
Bevezetés

I.1. Tematikai keretek
A 14. századi krónikakompozíció ma ismert szövegének 88. fejezetében
olvasható az a történet, amely arról tudósít, miként hívta haza I. András
király Béla nevű testvérét lengyelországi száműzetéséből. A krónika itt a
következőket mondja: „Ez az András király pedig, miután fivérét elveszítette, Lengyelországba küldött a másik testvéréért, Béláért, nagy szeretettel hívta őt, mondván: ’Mi, akik egykor társak voltunk a szegénységben és
a szenvedésben, kérlek téged, hőn szeretett testvérem, ne késlekedj hozzám jönni, hogy az örömben is társak lehessünk, és személyes jelenlétednek örülve közösen osztozhassunk a királyság javain. Hisz sem örökösöm
nincs, sem édestestvérem rajtad kívül. Légy te az örökösöm, kövess te
a királyságban’. Béla ezektől a szavaktól elfogódott, és egész családjával
együtt a királyhoz jött. A király, amikor meglátta, nagy örömmel örvendezett, mert így támaszává vált testvérének ereje is. Ezek után a király
és testvére, Béla tanácsot tartva az országot három részre osztották; két
rész megmaradt a királyi fenség tulajdonában, vagyis fennhatósága alatt,
a harmadrész pedig a herceg tulajdonába került. Az országnak ez az első
felosztása volt tehát a viszály és háborúságok magvetése Magyarország
hercegei és királyai között.”1
1

Bollók János fordítása: KK 58.; Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. SRH I. c.
88. 345.: „Rex autem hic Andreas fratre orbatus misit in Poloniam ad alterum fratrem
suum Belam cum magna dilectione vocans eum et dicens: „Nos qui quondam penurie
participes fuimus et laborum, rogo te dilectissime frater, ut ad me non tardes venire,
quatenus consortes simus gaudiorum et bonis regni corporali presentia gaudentes
communicemus. Neque enim heredem habeo, nec germanum preter te. Tu sis michi

15

I. Bevezetés
A nyilván később, legkorábban a 11. század utolsó harmadában keletkezett krónikarészlet több olyan lényegbevágó állítást tartalmaz, melyek
kijelölik a jelen munka célkitűzéseinek fő irányait is.
Vizsgálódásainkat rögtön a krónika utolsó megjegyzésével kell kezdeni, mely minősíti és kedvezőtlenül ítéli meg az ország felosztását, azt a királyok és hercegek közötti viszályok forrásának tartva. Az ismeretlen krónikaíró itt két olyan kifejezést (divisio regni és discordia) használ az általa
megörökített esemény leírásához, melyek – nézetünk szerint – világosan
kifejezésre juttatják, mit akart közölni közönségével.
A divisio regni fogalma fontos terminus technicusa a középkor politikai
nyelvének, s közvetlenül levezethető az Újszövetség írásaiból. A feltehetően a Logionból eredeztethető,2 s a Máté- és Lukács-evangéliumban fennmaradt egyik történet szerint a farizeusok Jézus egyik csodatétele okán
szemére vetették, hogy a sátánt csak Belzebub segítségével tudta kiűzni
egy beteg asszonyból,3 mire Jézus így felelt meg nekik: „Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha tehát a sátán
meghasonlott volna magával, hogy állhatna fenn az országa? Azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket. Ám, ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a fiaitok kinek a segítségével
űzik ki őket? Ezért ők lesznek bíráitok. De ha én az Isten ujjával űzöm
ki a gonosz lelkeket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa.”4
A történet elsődleges értelmezési területe tehát a teológia. A teológia adta
kereteken belül az önmagával meghasonlott ország metaforája elsősorban
a Jézus csodatevő képességeiben kételkedők számára ad választ, tágabb,
mindmáig érvényes értelmezése szerint pedig a farizeusok magatartása az
heres, tu in regnum succedas. Post hec autem rex et frater eius Bela habito consilio
diviserunt regnum in tres partes, quarum due in proprietatem regie maiestatis seu
potestatis manserunt, tertia vero pars in proprietatem ducis est collata. Hec igitur
prima regni huius divisio seminarium fuit discordie et guerrarum inter duces et reges
Hungarie.”
2
Klein, Lukasevangelium 411–417.
3	Luk 11,15–16.: „quidam autem ex eis dixerunt in Beelzebub principe daemoniorum
eicit daemonia, et alii temptantes signum de caelo quaerebant ab eo.”
4	Luk 11. 17–20.: „Omne regnum in se ipsum divisum desolatur et domus supra
domum cadet. Si autem et Satanas in se ipsum divisus est, quomodo stabit regnum
ipsius? Quia dicitis in Beelzebub eicere me daemonia, si autem ego in Beelzebub eicio
daemonia filii vestri in quo eiciunt ideo? Ipsi iudices vestri erunt. Porro si in digito
Dei eicio daemonia profecto praevenit in vos regnum Dei.”
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I.1. Tematikai keretek
istenkáromlás, illetve a Szentlélek ellen elkövetett megbocsáthatatlan bűnök egyik alapmintájává vált, hiszen a Jézusban kételkedők egyenesen azt
vonták kétségbe, hogy Isten küldötte és Dávid fia.5
Azonban a divisio regni fogalma már a barbár királyságok és fejedelemségek létrejöttétől kezdve megjelent a politikum színterén is, és elsősorban a Frank birodalomban a Meroving-kortól kezdve hatalomszervező tényezővé lett.6 A Merovingok és a tőlük a hatalmat a 8. században
megszerző Karolingok szokásrendszerének része volt, hogy a vérségi jog
alapján valamennyi férfi leszármazót lehetőleg azonos mértékben kellett
részesíteni az atyai örökségből, ami a gyakorlatban csak úgy volt kivitelezhető, hogy valamennyien közel azonos méretű országrészeket kaptak
örökül.7 E szokás gyökereit – ha hinni lehet František Grausnak – nem
a frankok szakralitásában kell keresni, hanem abban, hogy a frankoknál, akik közismerten csak későn, s már a katolikus rítus szerint keresztelkedtek meg, hosszú ideig fennmaradt az a pogány hiedelem, hogy a
dinasztia ereje az uralkodó termékenységében gyökerezik, azaz minél
több törvényes férfiutód uralkodik az elhalt után, annál nagyobb hatalma lesz a dinasztiának.8 Mindenesetre akár germán szokást, akár pogány
hagyományt kívánunk látni a divisio regni intézményében, Tours-i Gergelytől tudjuk, hogy már I. Klodvig 511-ben bekövetkezett halála után
fiai felosztották egymás között az országot, s ezt nem apjuk végrendelete,
hanem saját megegyezésük alapján tették meg.9 A divisio regni, azaz az
ország felosztásának gyakorlata tovább élt a Karoling birodalomban is.10
A helyzet azonban annyiban megváltozott a Merovingok korához képest,
hogy 806-tól, Nagy Károly még életében meghozott örökjogi rendelkezésétől kezdve általában végrendeletben, vagy előre meghatározott szerződésben történt meg az ország feldarabolása.11 Azonban az országfeloszSchnackenburg, Kingdom 251–260.
Összefoglalva: Kasten, Königssöhne, passim.
7
Ewig, Merowinger 80.; Erkens, Divisio legitima 423–485.; Kasten, Königssöhne 9–10.
8
Graus, Treue 6–45.; Graus, Herrschaft, 5–44.
9	Gregorii episcopi Turonensis libri Historiarum X. MGH SRM I/1. III.1. 97.: „Defuncto
igitur Clodovecho regi, quattuor filii eius …regnum eius accipiunt et inter se aequa
lantia dividunt.”
10
Kasten, Königssöhne 138–198.
11
A császár végrendeletével kapcsolatban lásd Capitularia regum Francorum. MGH
Capitularia I. Nr. 45. 126–128.; Vö. még: Trischler, Divisio 193-258.
5
6
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