
ANDERLE ÁDÁM 

ARAGÓNIA! KONSTANCIA A SPANYOL TÖRTÉNETÍRÁSBAN 

Imre király és aragóniai Konstancia házassága, ennek körülményei meglehetősen isme-
retlenek a magyar medievalisztika előtt. A Magyarország története 1/2 kötete, amely e 
kérdésben az eddigi ismereteket összefoglalja, úgy tudja, hogy „Lehet, hogy Imrét [ti. 
házasságát, A. A.] II. Alfonz aragón király leányával, Konstanciával pápai közvetítésre 
még III. Béla szorgalmazta, ha a frigyet később, 1200 táján kötötték is meg." [kiemelés 
tőlem, A. Á.] Megtudjuk azt is, hogy „Konstanciával együtt aragóniaiak is érkeztek 
Magyarországra". A kötet szerint Konstancia kisfiával, Lászlóval 1205 tavaszán hagyta 
el az országot, majd „1205. május 3-án osztrák földön számkivetettként meghalt a négy-
éves László király".1 

Konstancia személye élénken foglalkoztatta a Barcelonában élő magyar hispanista, 
Brachfeld Olivér képzeletét is, aki úgy tervezte, hogy Árpád-házi Jolántárói írt könyve2 

után Konstancia életrajzát írja meg. Erre nem került sor, de az 1957 októberében Barce-
lonában kiadott Magyarország története című könyvében3 összefoglalta mindazt, amit 
erről tudott. Kitűnik, Brachfeld valójában nem kutatta Konstancia történetét aragón, ka-
talán forrásokban, ezért ezek az oldalak a magyar történettudomány ismereteit reprodu-
kálják. 

Mindenesetre: érdemes a spanyol historiográfia és az eddig publikált spanyol okleve-
lek áttekintése, mert sok új adatot, s nem kevés fejtörést okozó új problémát is felvetnek 
a magyar medievalisztika számára. 

* 

A 14-15. századi aragón-katalán középkori források II. Alfonz (1152-1196) három fiáról 
és három leányáról tudnak.4 Zurita az első, aki rendet tesz és a három fiú mellett négy 
leányról tesz említést:5 Péter (Pedro, Pere), Alfonz és Fernando (Fernán) mellett a ne-
gyedik gyermek éppen az első leány, Konstancia, őt Elionor, Sancha (Sanga) és Dulce 
(Dolga) követték. 

Az első fiú, Péter születése biztos: 1177.6 És az is biztos, hogy II. Alfonz halálakor 
(1196) már mind a hét gyermek élt. A többi gyermek infáns születése bizonytalan, de a 
katalán-aragón történetírás Konstancia születését 1189-re teszi,7 egyebek mellett II. 
Frigyes, a második férj életkorához (1192. december 24.-1250. december 12.) kap-
csolva: Konstancia öt évvel volt idősebb második férjénél.8 Mindenesetere, magam úgy 
vélem, hogy a bizonytalanság fenntartása e kérdésben azért valamennyire indokolt. In-
kább az biztos: 1186 előtt és 1189 után nem születhetett Konstancia. A gyermek infánsok-
ról keveset tudni. Először az atya, II. Alfonz 1194-ben készült végrendeletében említőd-
nek: név szerint a fiúk, s a leányok név nélkül. E dokumentum azonban messzeható 
kérdést vet fel: a pestisjárvány iszonyatának hatása alatt születő végrendeletben ugyanis 
II. Alfonz - a hispániai koronák történetében először - úgy dönt, hogy ha fiai meghalná-
nak vagy nem lennének fiú utódaik, a leányok - sorrendben - örököljék a grófi és a kirá-
lyi (aragóniai) koronát.9 
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A spanyol alkotmánytörténet nagy fejezete ez, s mindenesetre egyet bizonyít: Kons-
tancia mint legidősebb hercegnő jelentősége - európai koordináták között is - felértéke-
lődött. 

Konstancia neve 1196-ban töbször is említődik az aragón-katalán oklevelekben. Elő-
ször II. Alfonz kiegészítő, új végrendeletében (1196 áprilisában) említi „nagyobbik leá-
nyát" és 6000 aranyat hagy reá, a három kisebb hercegnőre pedig 20 000 aranyat.10 

Viszont Sancha királyné, a sijenai (Sixena, Sigena) kolostor ügyei kapcsán 1196 októbe-
rében Daracában kelt oklevelében már mint „filiam, meam Constantiam, reginam Un-
garie" említi." A házassági szerződés eszerint 1196 közepén kerülhetett megkötésre a 
két korona között. 

A házasságba tehát egy gyermek hercegnő lépett, talán 7 évesen, akit királyi atyja ál-
tal megbízott udvaroncok és trubadúrok kísértek el. 1196 és 1202 között nem is említődik 
Konstancia neve az aragón oklevelekben - nyilvánvalóan, hiszen ez időben Magyaror-
szágon tartózkodott. 

* 

Zurita, a 16. századi aragón történetíró évkönyveiben a Korona korábbi forrásait, króni-
káit és európai forrásokat is hasznosítva igyekezett Aragónia reális történetét rekon-
struálni. O az, aki - mint említettük - már II. Alfonz négy leányáról ír,12 s pontosan re-
konstruálja e kor fontos részleteit is. Evkönyvében van azonban egy meghökkentő 
passzus. Zurita leírja, hogy Konstancia királynénak Imre királytól, a magyar évköny-
vekből kitetszően, egy fia maradt, akit Lászlónak hívtak, s aki csak néhány hónapot élt; 
„mindazonáltal Rodrigo érsek megerősíti, hogy e házasságból semmilyen gyermek sem 
született",13 jegyzi meg. Ez erőteljes és egyértelmű állítás, hiszen Zurita a kortársra, a 
leghíresebb és leghitelesebb hispán krónikásra, Rodrigo Jiménez de Radára, Toledo ér-
sekére hivatkozik.14 Rodrigo érsek annál is fontosabb tanú, hiszen 1208-1209-ben, ami-
kor Konstancia és II. Frigyes, Szicília királyának házassága végre sínre került, maga is 
Rómában tartózkodott. A nagy kortárs krónikás ezt írja: „Konstancia, a király leánya, 
Magyarország királyával házasodott össze; és mert férje, gyermekek nélkül, elhalálozott, 
visszatért Aragóniába...".15 [kiemelés tőlem, A. Á.] 

Az, hogy a kortárs hispániaiak úgy tudták, Imrénekés Konstanciának nem volt gyer-
meke, meglehetősen meghökkentőnek tűnik. Gondolhatnánk ugyan arra, hogy III. Ince 
és a Vatikán, aki és amely II. Frigyessel akarván összeházasítani a megözvegyült Kons-
tanciát, igyekszik „elfeledkezni" a meghalt Lászlóról (aki Zurita magyar eredetű isme-
retei szerint csupán néhány hónapos volt), hogy a házassági szerződés körül ne támadjon 
esetleg zavar. Ám van néhány tény, amely erősíteni látszik ezt az állítást - ez pedig min-
denekelőtt Konstancia életkora. A gyermekáldást, a csecsemő Lászlót ugyanis egy gyer-
mek királynéval kell elképzelnünk. A Magyarország története szerint négyéves király-
ként halt meg László 1205-ben; ha ez így lenne, a királyné, Konstancia legfeljebb 11-12 
éves lett volna. Ez tehát nem valószínű! 

Gondjaink azonban ezzel csak kezdődnek! Az aragón-vatikáni oklevelekben ugyanis 
olyan levélváltásra bukkantunk, amelynek értelmezése a magyar történészek komoly fel-
adata lesz. 

Az oklevelek arról szólnak, hogy III. Ince pápa és az immár özvegy anyakirályné, 
Sancha arról váltottak leveleket 1202-ben, hogy Konstanciát - még él (?) a férj, Imre ki-
rály! - II. Frigyeshez kellene adni feleségül.16 Ha e levélváltás hiteles - és a spanyol 
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történészek és levéltárosok szerint az csupán a kisebbik kérdés az, hogy e levelek 
alapján legalábbis nagyon valószínű, hogy sem III. Ince, sem az anya, Sancha királyné 
nem játszottak volna el e gondolattal komolyan, ha ez időben Konstanciának már gyer-
meke lett volna. S mert ilyen levélváltásra 1204 közepén ismét sor került, vélhetően még 
ekkor sincs tudomásuk Konstancia gyermekéről. A komolyabb kérdés inkább az: mi tör-
ténhetett 1202 körül a magyar királyi udvarban, hogy e levélváltásra sor került, és ennek 
az új házasságnak a gondolata egyáltalán megszületett 1202 közepén? 

S mi az oka annak, hogy 1204 augusztusában a pápa II. Péter aragón királynak, Kons-
tancia bátyjának Lateránból írt levelében ismét megemlíti, hogy Rómában Frigyes kép-
viselőivel tárgyalni fog a Konstanciával történő házasságról - ugyancsak még Imre király 
életében17 (a magyar historiográfia szerint 1204-ben halt meg Imre). És tudjuk: II. Pé-
ter aragón király 1204-es római útjának - saját megkoronázásán túl - ez volt másik fő 
célja.18 Fontosnak tartjuk azt is megjegyezni, hogy Zurita korábban idézett, meglepő 
információja azt illetően, hogy a Frigyessel házasságra készülő Konstanciának nem volt 
Imre királytól gyermeke - ugyancsak az 1204-es év eseményeinél található. Zurita, for-
rásai alapján, tehát a házasság aktív előkészítését erre az évre teszi.19 

Az ellentmondás, mely az adatokban rejlik, feloldható lenne, ha azt feltételeznénk, 
hogy 1202-ben, amikor a Pápa és Sancha közötti levelezésben az új házasság terve fel-
merül, Imre király már nem él. S meg kell jegyezni, hogy a késői, a 16-17. századi spa-
nyol források így is tudják: eszerint Imre 1200-ban vagy 1201-ben halt meg.20 Minden-
esetre, a vatikáni-aragón okmánytár III. Incére vonatkozó iratanyaga, amit Demetrio 
Mansiulla bocsátott közre, az 1202-1204-es magyar, illetve magyar-vatikáni ügyek újra-
gondolására kényszerít, további kutatásokat és a két történetírás forrásainak szembesíté-
sét is igényelve. 

* 

II. Frigyes, Szicília királya és Konstancia házassági szerződése 1208 augusztusában köt-
tetett: a király tizennégy, a királyné tizenkilenc éves.21 Egyébként ebben az évben tűnik 
fel gyakran Konstancia neve ismét az aragón-katalán oklevelekben; hol bátyja, II. Péter, 
hol anyja, Sancha királyné által kiadott okleveleken a tanúk aláírásai között: „donna C. 
illustris regina Sicílie".22 S olykor mellette egy hölgy neve is felbukkan: Kataliné, aki-
ben magyar udvarhölgyet gyaníthatunk.23 Az ifjú özvegy magyar királyné tehát bátyja 
udvarában állandóan úton volt, illetve anyjával Sijena kolostorában élt. 

A sijenai kolostor történetét megíró Mariano de Päno viszont korábbi adatokat is ta-
lált. Azt írja: Konstancia már 1205. május, június, július hónapokan Sijena kolostorában 
tartózkodott Sancha királyné és a szépséges Mária de Montpellier, II. Péter feleségének 
a társaságában. F&no adatai ugyancsak meggondolkodtatóak. Eszerint egy II. Péter által 
1207 októberében kiadott oklevélben való első feltűnéséig a sijenai kolostorban élhetett 
Konstancia - vélhetőleg előző, viszontagságos és zaklatott éveit pihente ki az alig felnőtt 
özvegy magyar királyné.24 Mindenesetre, amikor 1208 novemberében Konstancia édes-
anyja, Sancha királyné meghalt, a királyi leány már nincs a ravatalánál: úton van immár 
Szicília felé királyi testvére, II. Péter és másik bátyja, Alfonz társaságában.25 Neve 
azonban még fel-felbukkan a sijenai kolostor archívumában őrzött oklevelekben: 1208 
októberében például Péter király adomány levelében, hasonlóképpen 1212 áprilisában, 
amikor Sijenába írt négy levele említődik.26 

A még fiatal királynő, Konstancia 1222-ben halt meg Catániában, földi maradványait 
a palermói székesegyházban található szép, domborműves márvány szarkofág őrzi.27 
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Az olvasót és a kutatót az elmondottakon túl egyaránt az foglalkoztathatja: a politikának 
miféle ördögi mechanizmusa az, mely a gyermek királynő személyével az európai ma-
gas diplomácia sakkjátékában ilyen hidegvérrel - vélhetőleg annak tudta nélkül - nemes 
„gyalogként" számolt. Milyen ez időben az európai politikai erőtér, illetve hogyan vál-
tozott ez Konstancia rövid élete alatt? Vajay Szabolcs itthon nem ismert tanulmányában, 
amikor II. Alfonz, az aragón-katalán királyi atya családfáját kikutatta, arra a következ-
tetésrejutott, hogy Alfonzt (össz)„európai gondolkodás" jellemzi, családja, elődei tu-
datos építkezésének eredményeként, egész Európát behálózta. A latin mellett vérében 
enyhe germán, többféle mediterrán, normann, longobárd, olasz komponenssel; felesé-
gében, Sanchában viszont erős és tiszta az „ ibér" jelleg, német, szláv és altáji elemmel 
vegyítve. Konstancia Imrével kötött házassága pedig új, magyar elemmel gazdagította a 
családot, mondja Vajay az aragón történészek VII. kongresszusán tartott előadásában.28 

Úgy vélem azonban, hogy ezek csupán az általános paraméterei a feltörekvő 
katalán-aragón uralkodóháznak, és tudatos családi építkezést Alfonznál természetesen 
feltételezhetünk is.29 Keresnünk kell azonban a konkrétabb, közvetlen motívumokat is, 
amikor arra keresünk választ: II. Alfonz miért éppen Magyarországon keresett férjet 
nagyobbik leányának. A választ minden bizonnyal a katalán-aragón hatalmi ambíciók 
felől kell-lehet megközelíteni. Abban a spanyol historiográfia egyetért, hogy II. Alfonz 
és fia, II. Péter (Pedro II.) között egy politikai-orientációs váltásnak lehettünk tanúi. II. 
Alfonz, mint elődei, elsősorban egy „szárazföldi" birodalom építését ambicionálta. 
Ferren Soldevila egy „occitán" nagyállam ambícióját mutatja be Alfonznál. Alfonz egy 
Pireneusokon , ,túli" - tehát a mediterrán térséget az Atlanti-óceánnal összekötő „impe-
rio pirenaicomediterráneo" ambícióját mutatja.30 Ez a politika szükségképpen a tenger 
nélküli Aragónia szerepét tette centrikussá, s nem volt sikertelen. Ehhez természetesen 
gyermekeinek házasságait is felhasználta. Konstancia, a legidősebb leány kiházasítása a 
III. Béla alatt tekintélyt kivívott Magyar Királysággal való (stratégiai) jó kapcsolat és tá-
mogatás kalkulációját jelenthette.31 

II. Péter alatt viszont a felemelkedő katalán-aragón állam orientációváltásának va-
gyunk tanúi: a Korona figyelme, elsősorban a katalán kereskedők hatására, Itália, Észak-
Afrika és általában a tenger és a mediterrán kereskedelem felé fordult. Ez az irányváltozás 
nem volt független a német-római császárság és általában Németország itáliai expanziójá-
tól és a pápaság, különösen a dinamikus és fiatal új pápa, III. Ince ambícióitól és érdekei-
től. Ahogy Konstancia és Imre házassága pápai biztatásra jött létre, a kulisszák mögött a 
III. Ince és Sancha konspirációja hasonlóképpen a pápa kezdeményezését és aktív érde-
keltségét mutatta. A Konstancia és Frigyes közötti lehetséges házasságnak azonban (az 
előzetes titkos tárgyalásoknak) volt egy meglepően pikáns-morbid aspektusa: amennyi-
ben a házassági szerződés után - de a házasság előtt - Frigyes meghalna (emlékezzünk: 
a gyermek szicíliai király fogságban van), Szicília koronája az aragóniai házra szállna.32 

Konstancia tehát, mint európai kortárs királylánytársai, a dinasztikus hatalmi küzdel-
mek eszköze, s az legfeljebb kultúrtörténeti adalék, hogy Szicíliába ő és kísérete vitte el 
a kifinomult aragón költészet és udvari ízlést,33 s ebben a pestisjárványoktól és éhség-
ciklustól, valamint az albigensek és valdensek keltette nyugtalanságtól szenvedő Medi-
terráneumban a szépséget - és ahogy Soldevila írja - , a katalán asszonyok „nőiességét" 
(feminidad) és érzékenységét vitte Szicíliába,34 ahogy 14 évvel korábban talán valamit 
elhozott ebből udvaroncai révén az első férj, Imre udvarába is. 
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