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A középkori diplomácia
 és a Szentszék

Az államok közötti hivatalos kapcsolatok szabályozott és dokumentált formája a 
modern kori diplomácia 19. századi megszületését megelőző időszakokban is léte-
zett. Az alattvalók személyének és vagyonának védelmében, a háborús konfliktu-
sok tárgyalások útján történő elsimításában, a béke fenntartására irányuló szövetsé-
gek létrehozásában eljáró, a hír- és információszerzéssel megbízott követek felha-
talmazása a középkorban eseti jelleggel történt, s kirendelésük nem földrajzi 
régiókhoz, hanem aktuális feladatokhoz kötődött. A középkori hatalmak külpoliti-
kája olyan ad hoc diplomaták, főpapok, szerzetesek, kereskedők, értelmiségiek, vi-
lági előkelők vállain nyugodott, akikkel szemben természetes elvárás volt, hogy is-
merjék és kövessék a diplomáciai protokoll jogi, szokásjogi, valamint kulturális és 
ceremoniális szabályait. A 13–15. században nem meglepő módon a legkiterjed-
tebb diplomáciai kapcsolatokkal a pápai állam rendelkezett, amely a Szentszék alá 
tartozó hívek, illetve államok ügyeibe gyakran avatkozott be pártfogóként, közvetí-
tőként, döntőbíróként, olykor fogadatlan prókátorként vagy intrikusként. E szerep-
vállalások mindegyikére találhat példát és utalást az olvasó a Világtörténet második 
középkori számának tanulmányaiban. 

Barabás Gábor két lengyel hercegnő, Viola és Grzymisława története kap-
csán mutatja be, hogy a pápai oltalom intézménye erősítve a Szentatya világi hatal-
mát miként szakadhatott ki az egyházi szférából. A pápa a gyámolítandók személyé-
nek, illetve tulajdonának és jogainak védelmét szavatolva a protectio gyakorlati meg-
valósítását tekintélyes, de nemegyszer egymással érdekellentétben álló egyházi, 
illetve világi méltóságokra bízta; esetünkben többek között a magyar király fi ára. Mi 
állhatott vajon a magyarországi herceg protektori felkérésének hátterében? Erre a 
kérdésre is választ keres a Viola opolei hercegnő és Kálmán szlavón herceg című írás.

A pápák világi tekintélyükből fakadó kötelességüknek tekintették politikai 
szándékaik követek útján történő kifejezését és érvényesítését. Ebben a vonatko-
zásban a nápolyi és a magyarországi Anjouk 1345-től datálható konfl iktusának el-
rendezése igazi kihívás elé állította az itáliai ügyekre mindig különös fi gyelmet for-
dító Szentszéket. Nem véletlen tehát, hogy a békítő tárgyalások alkalmával az egy-
házfő nevében az egyik legtehetségesebb diplomatája járt el. A legátus 1349. évi 
kelet-európai útjának részleteit és állomásait Gui de Boulogne magyarországi itine-
ráriuma címet viselő tanulmányában Maléth Ágnes tisztázza.  
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A pápai küldöttségek útja nem minden esetben ért véget a keresztény világ 
határainál, különösen ha szükségesnek mutatkozott valamely Európán kívüli, isme-
retlen nép vallásának, szokásainak, életmódjának, erejének kifürkészése. Az ilyen 
felderítendő népek közé tartoztak a középkorban a tatároknak nevezett mongolok. 
A Batu kánt felkereső C. de Bridia ferences rendi szerzetes úti beszámolóját vizsgál-
va Uhrin Dorottya Kutyafejűek és marhalábúak – 13. századi mongol kifejezések a 
Historia Tartarorumban című munkájában olyan közkinccsé vált toposzok nyomába 
ered, amelyekkel kapcsolatban igazolható, hogy azok nem csupán a szerzetes kép-
zeletvilágának szülöttei.

„Hosszú és érett mérlegelés után beleegyezett a szövetségbe” – idézi tanulmá-
nya címében egy házasságkötés tervével kapcsolatban Györkös Attila a burgundi kró-
nikást. Ez a szövetségre tett kísérlet egyébiránt a francia–magyar diplomáciai össze-
köttetések kiindulópontját jelenti a szerző által vizsgált időszakban. Tévedés lenne 
azonban azt feltételezni, hogy a két monarchia 1457–1490 közötti kapcsolatát nem 
befolyásolták a Szentszék pillanatnyi politikai érdekei, azok ugyanis legalább annyira 
meghatározóak a két hatalom együttműködésének vonatkozásában, mint a környe-
ző, a burgundi vagy a Habsburg-területekhez fűződő viszony alakulása.

A pápa – noha a fentiekben erre példák sorát láthattuk – nem csupán dip-
lomáciai tevékenységével gyakorolhatott hatást a politikai eseményekre, hanem 
diplomáciai passzivitásával is. A Csákó Judit által taglalt esetben a magukat pászto-
rocskáknak nevező francia alattvalók az egyházfő érdektelenségén felbuzdulva, 
alulról szerveződő mozgalomként vállalkoznak a Szentföldön fogságba esett kirá-
lyuk kiszabadítására. A botcsinálta diplomaták akciója kudarcba fullad, vezetőjük 
személyét illetően pedig bizonytalan információk kapnak szárnyra, ezeket gyűjti 
csokorba a Magyarországi mester a francia eretnekek élén? címmel megjelenő fi lo-
lógiai elemzés.

Műhely rovatunkban Péterfi  Bence kutatási beszámolója olvasható, 
amelynek köszönhetően betekintést nyerhetünk a müncheni Bayerisches Haupt-
staatsarchiv különféle iratcsoportjaiban, illetve a Bayerische Staatsbibliothek kéz-
irattárában őrzött, elsősorban késő középkori magyar vonatkozású forrásanyag-
ba. A hungarikakutatás nyomán felszínre került három tucat ismeretlen Má-
tyás-oklevél és néhány eddig lappangó tudósítás a mohácsi csatáról; előbbiek 
listáját táblázatba rendezve, utóbbiaknak pedig átiratát közli a szerző A Magyar 
Királyság és a Bajor Hercegség diplomáciai-politikai kapcsolatai a 15–16. század-
ban című beszámolójának mellékleteként.

A jeles, nemzetközi érdeklődésre is számot tartó történelmi események év-
fordulója alkalmából rendezett kiállításokról beszámoló szakértői vélemények rova-
tában, a Visszhangban ezúttal Lővei Pál segítségével a 15. század egyik kiemelkedő 
fontosságú diplomáciai bravúrjára emlékezünk. A művészettörténész Konstanzban 
járt, ahol az 1414–1418 között tartott zsinat hatszázadik évfordulóját ünnepelték. 
A zsinat-kiállítás az egyházi esemény világi környezetének bemutatására törekedett, 
így derül fény arra, hogy mit csinált a konklávé a város kereskedelmi raktárépületé-
ben, mennyit hitelezett az esemény alkalmával a Spini-bank, illetve ki volt a gyűlés 
legnehezebb „látogatója”.
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Szemle rovatunkban három kötetnek, Pálosfalvi Tamás 2014 végén meg-
jelent angol nyelvű, The Noble Elite in the County of Körös (Križevci) 1400–1526 
címet viselő monográfi ájának, Jean-Claude Schmitt 2013-tól, Novák Veronika for-
dításának köszönhetően magyarul is olvasható A zsidó Hermann megtérése: Ön-
életírás, történelem és fi kció című eszmefuttatásának, illetve Nataša Štefanec 
Država ili ne. Ustroj vojne krajine 1578. godine i hrvatsko-slavonski staleži u regio-
nalnoj obrani i politici címmel a közelmúltban napvilágot látott munkájának az is-
mertetése kapott helyet.

Skorka Renáta

MEDIEVAL DIPLOMACY AND THE HOLY SEE

The offi  cial and documented form of the relationship between states existed already in the 
Middle Ages. The envoys sent out in order to protect the persons and wealth of subjects, to 
settle armed confl icts, or to establish formal alliances, and in the meantime collecting news 
and information, acted in the medieval period upon ad hoc commissions, and their tasks were 
related not to geographical regions but to actual tasks. The foreign policies of medieval powers 
were entrusted to such occasional diplomats, prelates, monks, merchants, intellectuals or lay 
aristocrats, who were naturally expected to be familiar and comply with the legal, traditional, 
cultural and ceremonial rules of diplomatic protocol. It is far from surprising that in the 13th to 
15th centuries the most widespread diplomatic relations were nurtured by the Papal state, which 
frequently intervened on the behalf of individuals or states as a protector, mediator, arbitrator or 
intriguer. All of these roles are either exemplifi ed or at least hinted at in the papers which appear 
in this second medieval issue of the review Világtörténet.


