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KÖZÉPKOR ÉS KORA ÚJKOR

Egy királyi ház Svájcból. A Habsburgok, Aargau 
és az Esküszövetség a középkorban

A svájci Aargau kanton 2008-ban Habsburg-emlékévet tartott. A megemlé-
kezés apropóját két történelmi esemény évfordulója szolgáltatta. A Habs-
burg név keletkezését okleveles emlékek alapján 1108-ra1  teszik a kutatók. 
Míg a másik évforduló 1308-hoz köthető, amikor egy családi gyilkosság 
által I. (Habsburg) Albert német király (1298–1308) életét vesztette. Aargau 
kanton területén találhatóak azok a Habsburg-családi birtokok (Eigenamt), 
amelyek a család kiinduló hatalmi bázisát jelentették. A másik hatalmi bá-
zist az Aargau kantonon kívül fekvő Felső-Elszáz képviselte, melynek tar-
tományi grófi címét2  a Német-római Császárság hűbéreseként birtokolták 
az érett és késő középkorban.

Az emlékév kapcsán számos publikáció látott napvilágot Svájcban 2008 és 
2010 között. Ezek egyike Bruno Meier Egy királyi ház Svájcból – A Habsburgok, 
Aargau és az Esküszövetség a középkorban3  című munkája. Bruno Meier 1991–
1997 között a Badeni Történeti Múzeumot vezette. 1998-tól szabadfoglalkozású 
történészként Bern és Aargau kantonok középkori és kora újkori történelmével 
foglalkozik. Társszerzőként a „Habsburgok és az Esküszövetség a középkorban. 
Periodizálási kísérlet” című tanulmány készítője abban a tanulmánykötetben, 
mely a Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, Band 77 gondo-
zásában „A Habsburgok az Aare és Boden-tó között” címet4  viseli. A tanulmány-
kötet 2010 tavaszán látott napvilágot és szintén érdeklődésre tarthat számot.

 1. Otto, Havichsberg grófja 1108-ban V. Henrik német királyt elkísérte egy a Magyar Királyság 
elleni hadjáratra, a Habsburg genealógiában II. Ottóról van szó. Testvére „Adalbertus” de Ha-
vesborc. Ez a generáció használja először a birtokukban lévő törzsvár (Stammburg) nevét.

 2. Habsburgként II. Otto fia II. Werner volt az első, akit Felső-Elzász tartománygrófjaként 
neveztek.

 3. Az eredeti német cím: Ein Königshaus aus der Schweiz. Die Habsburger, der Aargau und 
die Eidgenossenschaft im Mittelalter.

 4. Szerkesztője: Peter Niederhauser. Szerzőgárdája „nemzetközi”, hiszen a német nyelvterü-
let jelentős tudományos műhelyei képviseltetik magukat, példaként említve Aargau Kanton 
Állami Levéltárát, az Osztrák Tudományos Akadémia Középkori Kutatások Intézetét, vagy 
a berlini Humboldt Egyetemet.
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Bruno Meier kötetének keletkezését és jelentőségét az a körülmény ha-
tározza meg, hogy Svájc történelmét évszázadokon keresztül az Esküszö-
vetség létrejötte és területi növekedése szempontjából vizsgálták, mely a 
szerző szerint egyoldalú megközelítés. Továbbá a kutatások a „Habsburg-
előországokkal” (Vorlande) kapcsolatosan eddig elsősorban német és oszt-
rák egyetemeken zajlottak, ahol a Habsburgok történelmét osztrák történel-
mi perspektívából dolgozták fel. Olyan korai Habsburg hatalmi központok, 
mint Innsbruck, Konstanz vagy Freiburg im Breisgau ezeket a nézőpontokat 
már nem osztják. A szerző a következőképpen értékeli a jelenlegi, Svájcban 
folytatott Habsburg-kutatások helyzetét: „Az elmúlt harminc év kisebb-na-
gyobb esettanulmányai alapján megkockáztatható az a próbálkozás, mely 
ideiglenesen átfogó képet rajzol az előországokhoz kapcsolódó középkori 
Habsburg-történelemről. (216. p.)

Ennek szellemében tekinti át a szerző a Habsburg-család történetét a 
kezdetektől 1475-ig. Könyvének megközelítése kronológiai, hat korszak-
ra osztva tárgyalja a Habsburg-család belső hatalmi viszonyait, kapcsolati 
rendszerüket 1. szűkebb környezetükben (Aare és a Boden-tó között), 2. a 
Felső-Rajna viszonylatában (Elzász, Breisgau, Thurgau, Aargau) 3. a Né-
met-római Császárságon belül. Az első rész „Gyermekkor Habsburg várá-
ban? Honnan származnak a Habsburgok” (11–36. p.) kitér a névadó Habs-
burg-várra (alapítási legenda, régészeti feltárások, Habsburg-vazallusok, 
mint a vár lakói az 1230-as évektől), bemutatja a család származási törté-
neteit, legendáit (a Meroving-tézis, sváb rokonság, száli-frank királyi szár-
mazás, római gyökerek – Colonna-rokonság) majd a száli és Stauf császári 
családhoz fűződő családi és gazdasági kapcsolatok leírásával érzékelteti a 
Német-római Császárságon belül a sváb család hatalmi helyzetét.

Nyilvánvalóvá válik, hogy a család felemelkedése nemcsak IV. Rudolf 
gróf (I. Rudolf, mint római király 1273–1290) személyéhez köthető. Császá-
ri vazallusként (Gefolgschaft) a nagypapa II. Rudolf gróf háromszor (1222, 
1226, 1230) is elkísérte II. Frigyes császárt itáliai hadjáratra. II. Frigyes pedig 
„szicíliai álmának” megvalósításáért híres volt arról, hogy rengeteg hűbért 
adományozott a szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében. A Stauf-di-
nasztia idején a Német-római Császárság hatalmi súlypontját területileg a Fel-
ső Rajna vidékére helyezik a történészek, hiszen ezt a területet érintették az 
Alpokon keresztül Itália felé haladó kereskedelmi és hadi utak.

A második fejezetet a szerző IV. Habsburg Rudolf grófnak szenteli „Fel-
emelkedés a hatalomba. Habsburg Rudolf: a szegény gróftól a hatalmas ki-
rályig 1240–1290” címmel (36–80. p.). Köztudott, hogy a fordulópontot a 
család életében a kihalt Babenberg-dinasztia tulajdonában lévő Ausztria her-
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cegségének megszerzése jelentette. A magyar történetírás büszkén hangoztat-
ja, hogy IV. László király támogatásának jelentős szerepe volt I. Rudolf király 
hatalmának megszilárdításában, amikor is támogatta őt a II. Ottokár elleni 
dürnkruti csatában. Ez bizonyosan jelentős volt. Ugyanakkor Bruno Meier a 
Stauf-dinasztiához fűződő kapcsolatok bemutatásával érzékelteti, hogy Ru-
dolf további fontos támogatókkal rendelkezett. A szájhagyomány szerint II. 
Frigyes keresztapja volt Rudolfnak. Rudolf a későbbiekben is kitartó támo-
gatója a Stauf-királyoknak, Konrád király például jelentős vámbevételeket 
adományozott ezért cserébe az Aare és a Rajna folyók mentén. Támogatói kö-
zött található a nürnbergi várgróf, akihez családi kapcsolatok kötik, Siegfried 
mainzi érsek, a teljesség igénye nélkül megemlítve néhány személyt.

E könyvrészlet természetesen terjedelme miatt sem vetekedhet a Ma-
gyarországon is megjelent Johann Franzl: „I. Rudolf az első Habsburg a 
német trónon” (302 p.) című Budapesten, a Corvina kiadó gondozásában, 
2002-ben kiadott munkájával. Annyiban azonban feltétlenül gazdagíthatja 
tudásunkat, amennyiben bemutatja a család ágakra bomlását az 1232. évi 
családi tulajdonmegosztást követően. Ismerteti továbbá az egyik legbefo-
lyásosabb nemesi család örökségéért a Kyburg-örökség megszerzéséért az 
1260-as években folytatott harc állomásait és azt a folyamatot, mely a biro-
dalmi és házi hatalmi politika összefüggéseit világítja meg.

A harmadik fejezet az 1291 és 1315 közötti korszakot öleli fel a „Válto-
zások korszaka: Egy sikertelen utódlás és egy családi katasztrófa” (80–110 
p.) címmel. A korszakot a családi öröklési problémák és a római királyi 
cím megtartása illetve újbóli megszerzése jellemzi. A korszak főszereplője 
I. Habsburg Albert, aki 1282-től Ausztria hercege,5 1298-tól pedig római ki-
rály. A korszakot rövidsége ellenére jelentős események tarkítják. A fejezet 
részletesen elemzi a római királyság visszaszerzéséért Nassau-i Adolf ellen 
folytatott csatát. Behatóan tárgyalja a rudolfi házasságpolitika folytatásaként 
aposztrofálható, az utolsó Árpád-házi uralkodóval kötött házassági megálla-
podást, illetve a cseh és magyar koronáért folyó harc Habsburg-motivációit. 
I. Albert politikájának egy véres családi viszály vet véget, ahol Sváb János, 
az unokaöccse orvul megöli őt 1308-ban. A gyilkosságot követően került 
sor a königsfeldeni kolostor megalapítására, mely az elkövetkező száz év 
folyamán a család emlékhelyévé vált nem utolsósorban az itt letelepedő 
Habsburg Ágnes magyar királyné személye és tevékenysége által.

A következő, negyedik fejezet címe megszólíthatja a magyar olvasó-
közönséget: „Egy királyné „uralkodik” (residiert): Magyarországi Ágnes, 
 5. Rudolf király törekvéseinek eredményeként ez már örökletes cím volt, ettől kezdve a Habs-

burgok német birodalmi hercegként birtokolták az osztrák hercegségeket.
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mint régens Aargau-ban 1315–1365” (110–137. p.). A magyar történetírás-
ban részben elhanyagolt, részben negatívan értékelt Habsburg Ágnes na-
gyon magas, 84 éves kort élt meg és élete végéig ragaszkodott a királynéi 
megszólításhoz. Ez a mellőzöttség az osztrák történetírásra is jellemző. A 
szerzőtől kapott információk szerint még az 1950-es években a bécsi egye-
temen készült egy doktori disszertáció6  róla, mely napjainkra már teljesen 
elavult. Magyarországon a XIX. század végén Pór Antal szentelt egy tanul-
mányt7 személyének a Katolikus Szemlében.

Úgy gondolom, hogy a királyné minden magyarországi negatív tény-
kedése ellenére megérdemelne egy differenciáltabb történelmi megközelí-
tést. Habsburg Ágnes (1280-1364) egy olyan korban képviselte a család 
politikáját az előországokban, amikor a család expanziója felgyorsult keleti 
irányban, megszerezve Karintia és Tirol tartományokat. Ezzel párhuzamo-
san megkezdődött az a százéves folyamat, melyet a törzsterületek fokozatos 
elvesztése határozott meg. Bruno Meier könyve hasznos történelmi adalé-
kokkal szolgálhat e tekintetben. A fejezet természetesen egy másik jelentős 
Habsburgra is kitér. IV. Rudolf király az „Alapító” rövid uralkodása ellenére 
a bécsi egyetem és a Szent István prépostság létrehozásával szintén a ki-
emelkedő Habsburg-személyiségek közé tartozik.

Az ötödik fejezet címe: „Egy csekély, de fájdalmas veszteség: A sem-
pachi katasztrófa és Aargau elvesztése 1365–1425” (137–175. p.). A szerző 
aprólékosan bemutatja e hatvanéves korszak jelentős családi és politikai 
eseményeit. A ma körülbelül 500 tagot számláló Habsburg-család az 1379. 
évi Neubergben kötött felosztási szerződés következtében vált előbb két, 
majd több ágra. Az 1386-ban az előretörő svájciaktól Sempachban elszen-
vedett vereség tovább gyengítette a családi kohéziót. Nem volt egységes 
a családi politika a konstanzi zsinat idejében sem. A hosszú háborúskodás 
után hiába került sor 1425-ben békekötésre, a törzsországot jelentő Aargau 
már ekkor végleg elveszett a Habsburg-család számára.

A könyvet a következő ötven évet tárgyaló hatodik fejezet zárja: „A vi-
lágbirodalomhoz vezető úton: A Habsburgok és az Esküszövetség közöt-
ti kapcsolat továbbra is problémás 1425–1475” (175–216. p.) címmel. A 
szerző a záró fejezetben végigköveti a Habsburgok előországokból történő 
kiszorulásának végső fázisát. Először Thurgau elvesztését 1461-ben, majd 
a burgundiakkal kötött 1464. évi St. Omer-i szerződést, melyben a Habs-

 6. Részleges kutatásaim során az ELTE 1945 utáni PhD disszertációi között sem bukkantam 
eddig még Habsburg témájú feldolgozásra.

 7. Pór Antal: Habsburg Ágnes magyar királyné és Erzsébet hercegné asszony az Árpád-ház 
utolsó sarja. Katolikus Szemle II (1888) 214–243.p., III (1888) 463–499. p.
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burgok pénzügyi gondjaik miatt 50 ezer guldenért elzálogosítják Elzász-
ban, Sundgauban és a Fekete-erdőben fekvő birtokaik nagy részét. Végül az 
1474-ben megkötött „Örök Irány” (Ewige Richtung) elnevezésű, konstanzi 
megállapodás véglegesíti a Habsburg-uralom elvesztését a Rajnától délre 
fekvő területeken. Ami a mai Svájc területén található birtokokat illeti, így 
egyedül a Frick völgye marad a tulajdonukban a XVIII. század végéig.

Ami a kötet felépítését illeti, a kötet fejezeteinek tagolása figyelemremél-
tó. A fejezeteken belül nyolc-tizenkettő alcím található, így az egyes témák 
feldolgozása kis egységekben történt, mely könnyebbé teszi az olvasást és 
a befogadást. A szerző gazdag saját képanyagot csatolt könyvéhez. A képek 
bemutatják a Habsburg-család korai történetének a mai Svájcban találha-
tó helyszíneit, történelmi nevezetességeit, többek között Habsburg várát, a 
königsfeldeni kolostort, az I. Rudolf király által alapított Waldshut városát, 
Tirol kastélyát, Zürich birodalmi várost, Baden városát, mely a Habsburg 
nyugati tartományok közigazgatási központja volt a XIII. században. Érde-
kességként szeretném megemlíteni, hogy a konstanzi zsinat székhelye a ma 
is kitűnő állapotban fennmaradó kereskedőház volt, ahol Zsigmond király 
kiközösítette IV. Habsburg Frigyes osztrák herceget. A kötetet hat leszár-
mazási tábla gazdagítja, a könyv végén található egy fogalomgyűjtemény, a 
végjegyzetek listája, a források és a felhasznált szakirodalom jegyzéke, egy 
helynévmutató és egy személynévmutató.

Összegzésképpen elmondható, hogy Bruno Meier könyve az új szem-
pontú megközelítés miatt érdemel figyelmet. A téma kapcsán rengeteg 
Habsburg-személyiséget, családi eseményt és évszámot említ, mely a csa-
lád belső hatalmi viszonyainak középkori feltérképezéséhez elengedhetet-
len. Mivel a Habsburgok a házi hatalmi érdekeket gyakran birodalmi érde-
kekkel vegyítették, a Magyarországon gyakran a birodalmi szempontokat 
előtérbe helyező Habsburg-feldolgozások8 mellett e kötet egy árnyaltabb 
kép megrajzolásához nyújthat új szempontokat, adalékokat.

Bruno Meier: (Ein Königshaus aus der Schweiz. Die Habsburger, der Aargau und die Eidge-
nossenschaft im Mittelalter (Egy királyi ház Svájcból. A Habsburgok, Aargau és az Eskü-
szövetség a középkorban) Hier und Jetzt Verlag für Kultur und Geschichte GmbH, Baden, 
2008. 243 .

Gyarmati Enikő

8. Itt elsősorban a következő munkákra gondolok: Gonda Imre–Niederhauser Emil: A Habs-
burgok. Pannonica Bp., 1998. és Sára János: A Habsburgok és Magyarország 950–1918. 
Bp., 2000., melyek a középkori korszakot terjedelemben egyébként is kevésbé hangsúlyo-
san, összbirodalmi vagy a Magyar Királyság összefüggésében tárgyalják.


