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Tanulmányai a 15–16. századi osztrák–magyar 
kapcsolatok témakörében jelentek meg. 
Jelen kötet a szerző első könyve.
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Vajon hány, a középkori Magyar Királyságban élt 
személyről mondhatjuk el biztosan, hogy rend-
szeresen járt a Szent Római Birodalomban, ott je-
lentékeny birtokokkal rendelkezett, bejáratos volt a 
német-római császár udvarába, Észak-Itáliában a 
franciák ellen hadakozott? Ha sok emberről nem is, 
a kötet hőséről, Kövendi Székely Jakabról ez bizton 
állítható. Valóban a Hunyadiakkal állt rokonságban 
Székely és ennek köszönhette, hogy Mátyás király 
felfi gyelt rá, befolyásos tisztségekkel halmozta el? 
Miért döntött úgy mégis, hogy Hunyadi Mátyás 
halála után nem annak fi a, Corvin János, hanem 
a Habsburgok mellett teszi le a voksát, és miért 
maradt meg azután is támogatóik között? Hogyan 
sikerült a magyar király szolgálatában megszerzett 
vagyonát, kiépített kapcsolatrendszerét a későbbi 
időkben megőriznie, tovább gyarapítania? Ilyen 
és ehhez hasonló fordulatokban gazdag karrier, 
amely megannyi kérdést vet fel, a kötet főhősének, 
Székely Jakabnak jutott osztályrészül. 

A válaszok reményében a kötet szerzője különös 
helyszínekre, többek között az aranyosszéki szé-
kelyek közé, az 1480-as évekbeli karintiai–stájer 
hadszíntérre vagy éppen a magyar–osztrák határ 
mentén birtokos nemesek világába kalauzolja el 
az Olvasót, aki ezáltal e sajátos karrier lehetséges 
mozgatórugóiról is képet kaphat.
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Bevezetés

A személyesebb jellegű források szinte teljességgel hiányoznak 
a középkori Magyar Királyság történetéből. E sajátos helyzetben 
a végrendeletek, magánlevelek jelentenek kivételt, ám ezekben is 
meglehetősen ritka az „egyéni hang”. A korunkra maradt testa-
mentumok száma alig néhány ezerre tehető, amelyek döntő több-
ségét Pozsony és Sopron szabad királyi városok polgárságának vég-
rendeletei teszik ki. A magáncélból, „hétköznapi dolgokról” írott 
levelek száma mindössze néhány százra rúghat. Olyan, egy életpá-
lya „rekonstruálásához” ideális forrásokkal, mint például naplóbe-
jegyzésekkel (egy-két esetet leszámítva) vagy önéletírásokkal, me-
lyekből egy régvolt személy gondolataiba nyerhetnénk bepillantást, 
nem számolhatunk. Mindebből az következik, hogy a középkori 
Magyar Királyság területén élt emberek életrajzának megírásához 
alapvető forrásokkal nem rendelkezünk. Ennek megfelelően csak 
a politikai arcélek körvonalainak megrajzolására lehet esély. Szinte 
valamennyi adat másodlagos helyzetből, elsősorban birtokjogi vo-
natkozású oklevelekből származik. Mindezek után a jelen kötetet 
kezébe vevő olvasó joggal csodálkozhat, hogy egy számára feltehe-
tően teljességgel ismeretlen személyről miért lehetséges ilyen ter-
jedelmes összefoglalót írni. Ki is volt ez a bizonyos Székely Jakab? 
Valóban jelentős, említésre méltó figura lett volna?

Véleményem szerint igen, érdemes megismerni őt, mivel a ko-
rabeli magyar társadalomnak egy rendkívül érdekes és ambiciózus 
alakja volt. Vajon hány, a középkori Magyar Királyságban élt sze-
mélyről mondhatjuk el biztosan, hogy rendszeresen járt a Szent 
Római Birodalom (a korabeli szóhasználatban hosszabban: a Né-
met Nemzet Szent Római Birodalma, a nagyközönség által ismer-
tebb nevén: a Német-római Birodalom) területén, ahol jelentékeny 
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birtokokkal rendelkezett, bejáratos volt a német-római császár 
udvarába, Észak-Itáliában a franciák ellen hadakozott, hovatovább 
mindezeknek legalább hozzávetőlegesen az okát is tudni véljük? Je-
len kötet hőse ilyen történelmi alak.

Székely Jakab pályájának megrajzolása azért is fontos, mert 
ennek segítségével a hazai nemesség – még ha jelen esetben ti-
pikusnak aligha nevezhető – karrierlehetőségeibe nyerhetünk 
betekintést. Emellett pedig az 1480-as évek háborús világába, a 
Mátyás király által a legnagyobb gonddal épített politikai rend-
szer működésébe is bepillanthatunk, amelyet nemegyszer a királyi 
önkény tett olajozottá. Mindez összekapcsolódik egy sajátos, alig 
vizsgált társadalmi réteg, a határ menti nemesség problematikájá-
val, melynek tagjai háborús helyzetben eltérő módon viselkedtek: 
valaki megmaradt a magyar király pártján, mások viszont tartósan 
a német-római császár mellett tették le a garast, a császári udvar-
ba kerültek, mindeközben pedig magyarországi kapcsolataikat is 
aktívan ápolták. E nemesi csoporthoz tartozott főhősünk is, aki 
részben új életet kezdett, részint azonban a régit is folytatta. Ez a 
kettősség pedig egész pályáját, de leginkább a korabeli és utólagos 
megítélését alapvetően befolyásolta.

Jelen kötetben azt szeretném bemutatni, hogy miként sikerült 
Székely Jakabnak alulról felemelkedve a legbelsőbb körökbe is be-
jutnia – legyen szó Hunyadi Mátyás vagy I. Miksa római király 
udvartartásáról. E rendkívül meredeken ívelő karrier felvázolásá-
nak első lépéseként a családot övező legendák által sokáig meg-
határozott, az oklevelekből csak mozaikszerűen rekonstruálható 
eredettörténetet tárgyalom. A családtagok későbbi sikereinek ma-
gyarázataként keletkezhetett a Hunyadiakkal fennálló rokonság le-
gendája. Székely Jakab életének húszas éveiben bekerült a magyar 
királyi udvarba, ám ezt nem az uralkodóval fennálló rokonságának 
köszönhette, hanem valószínűleg saját rátermettségének. Az aulá-
ban egymás után találták meg a feladatok, ahogy azt az 1476. évi 
itáliai, valamint az 1480-as évekbeli katonai megbízatásai mutatják. 
Fontos városok kapitányi tisztét nyerte el, a harctéren otthonosan 
mozoghatott, becsvágyó is lehetett, egyszóval ideális partner volt 
Mátyás számára, hogy a szintén roppant ambiciózus magyar király 
elképzelései közül számosat véghezvigyen. Ilyen volt az 1480-as 
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években Hunyadi Mátyás törvénytelen fia, Corvin János trónörök-
lésének az előkészítése, melyről egy önálló fejezetben fogok szólni. 
A királyi akarat hűséges végrehajtójaként hősünk nem riadt vissza 
a „piszkos munkától” sem, amint azt a Vitovec-fivérek ellen veze-
tett „büntető” hadjárat mutatja. A magyar uralkodó által utolsó 
éveiben felépíteni kívánt nagy terve (Corvin János trónra juttatá-
sa) azonban dugába dőlt, és a vészterhes időkben, az 1490–1491. 
évi háborúk alatt Székely is csak a maga „igazát” és lehetőségeit 
kereste. Így kötött ki – kortársai közül többekhez hasonlóan – a 
Habsburgok táborában 1490 nyarán. Azonban ő – csaknem egye-
dülálló módon – kitartott III. Frigyes és Miksa oldalán, melynek 
köszönhetően jelentős vagyont gyűjtött. Mindezzel pedig, saját 
sorsán túl, a família következő generációit is kedvező helyzetbe 
hozta, egyrészt az anyagiak, másrészt az általa kiépített széleskörű 
kapcsolatrendszer tekintetében.

Személye és maga a család nem ismeretlen a késő középkorral 
vagy a kora újkorral foglalkozó történészek számára. Azonban Szé-
kely Jakab életének részletes elemzése – ahogy a saját maga és fa-
míliája számára megteremtette az előrelépés lehetőségét, valamint 
ennek történeti közegben való elhelyezése, értékelése – mind a mai 
napig váratott magára. A korábbi történészgenerációkat részben 
e pályafutás szokatlanul nagy földrajzi íve és a források roppant 
szétszórtsága akadályozhatta meg a téma részletes feltárásában. 
Az utóbbi időben azonban a kutatási feltételek jelentős mértékben 
javultak. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában folyó 
több évtizedes, szisztematikus munkának köszönhetően néhány éve 
egyik pillanatról a másikra az interneten elérhetővé váltak a Magyar 
Királyság középkori történetére vonatkozó, hazai és külföldi levéltá-
rakban őrzött források digitalizált fényképmásolatai. Részben ezen 
egyedi, az elődöknél példátlanul kedvezőbb helyzet, részben pedig 
a szintén az utóbbi időben fellendülő politikatörténeti kutatások 
jelentettek könnyebbséget a történeti háttér és Székely pályafutásá-
nak megrajzolásában. Hogy mennyi mindent rejtegetnek a levéltá-
rak, különösen jól látszik a sok tekintetben határmezsgyén mozgó 
hősünk esetében, ugyanis rá vonatkozóan Kolozsvártól Rómáig, 
Berlintől Grazig kerültek elő források, amelyek Székely páratlan 
karrierjével kapcsolatos ismereteinket gyarapították.
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E külföldi levéltári és könyvészeti kutatások 2009 és 2013 kö-
zött a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány, a TÁMOP, az 
Osztrák–Magyar Akcióalapítvány, valamint a Balassi Intézet ösz-
töndíjai nélkül nem valósulhattak volna meg. Hálával gondolok a 
kutatásom során nyújtott segítségéért a felkeresett bel- és külföldi 
köz- és magángyűjtemények munkatársaira, különösképpen a bé-
csi kutatásaimban sokféleképpen segítségemre levő Fazekas István 
egykori bécsi levéltári delegátusra.

A kéziratommal kapcsolatos észrevételeikért Lakatos Bálintnak 
(MTA–HIM–SZTE–MNL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport), 
Horváth Richárdnak és Neumann Tibornak (MTA BTK TTI) sze-
retnék köszönetet mondani, akik számos nyelvi, és gyakran szá-
momra már láthatatlan tartalmi pontatlanságra hívták fel a figyel-
memet. Ugyancsak köszönet illeti a kötet szerkesztőjét, Fedeles Ta-
mást (PTE), aki számos megjegyzést fűzött az elkészült szöveghez. 
A kötet számára készített térképekért Nagy Bélát (MTA BTK TTI) 
illeti köszönet.

Az alábbiakban elbeszélt történet részint a Magyar Királyság, 
részint pedig a Szent Római Birodalom területén játszódik. Mind a 
két államalakulaton különféle nyelvű utódállamok osztoznak, ezért 
a Magyar Királyság esetében a mindenkori magyar névalakot, a bi-
rodalom területén fekvő települések esetében azonban általában – 
az egységesség érdekében – a német alakot használtam. (Például 
Ljubljana helyett ezért szerepel mindenütt Laibach.) A földrajzi 
neveken kívül a személynevek esetében is arra törekedtem, hogy 
a „bevettnek” tekinthető névalakot használjam. A Magyar Király-
ságba betelepülő, biztosan nem magyar anyanyelvű személyeknél 
mindig a cseh vagy német keresztnevüket, a második generáció 
esetében azonban már általában a magyar változatot használom.  
A magyar nemesi nevek esetében pedig nem a történelmi, hanem 
az utóbbi évtizedben a középkoros történeti irodalomban megho-
nosodott, „egyszerűsített” írásmódot alkalmazom.
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