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Skorka Ren�ta

Egy k�z�pkori eml�kirat 
kutat�si lehet s�gei

A magyar t�rt�net�r�s Luxemburgi Zsigmond magyar kir�ly �s 
n�met-római cs�sz�r f�l �vsz�zados magyarorsz�gi uralm�t 

sok�ig a 15. sz�zad m�sodik fel�ben �lt Thuróczy J�nos Chronica 

Hungaroruma alapj�n �t�lte meg. S b�r M�lyusz Elem�r �s Engel P�l 
kutat�sai alapj�n tudjuk, a krónik�s mindent elk�vete! , hogy az 
uralkodó szem�ly�t befeket�tse, m�gsem k�n�lkozo!  eddig lehet -
s�g – kort�rs krónik�k felhaszn�l�s�val – a nem t�l rokonszenves 
Zsigmond-k�p helyre�ll�t�s�ra. Erre a feladatra pedig keresve sem 
tal�ln�nk alkalmasabb m"vet, mint a kir�ly szolg�lat�ban hossz� 
�veket elt�lt�!  mainzi polg�r, Eberhard Windecke eml�kirat�t. 

Windecke Luxemburgi Zsigmond 1437. december 9-�n bek�vet-
keze!  hal�la ut�n nem sokkal kaphato!  felk�r�st a birodalmi feje-
delmekt l �s uraktól, hogy a kir�ly k�s�ret�ben �s udvar�ban elt�l-
t�!  hossz� �vek esem�nyeit �s t�rt�n�seit foglalja �ssze, �s �ll�tson a 
megboldogult uralkodó te! einek, cselekedeteinek �s kor�nak eml�-
ket. Windeck�t – saj�t bevall�sa szerint – sem anyagi javak megszer-
z�se nem sarkallta, sem elfogults�g nem vez�relte, mid n az �ltala 
l�to! , hallo!  �s tapasztalt t�rt�n�seket szolg�inak, nürnbergi Hen-
riknek, illetve Reinwart Brunwart von Miltenbergnek tollba mondta. 
Windeck�t, a krónika�rót az alkalom szülte teh�t, k�pze! s�ge �s m"-
velts�ge egyar�nt elmarad a kort�rs szerz k�t l. Valósz�n"leg ennek 
k�sz�nhet , hogy munk�j�ban az eddig megszoko!  �s elfogado!  
k�z�pkori historiogr�Þ ai t�rv�nyszer"s�gekkel t�bb szempontból is 
szak�t. Windecke eml�kirata kifejeze! en Luxemburgi Zsigmond �le-
t�nek �s uralkod�s�nak id szak�t �leli fel, kezdve a brandenburgi 
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 rgróÞ  c�m megszerz�s�t l eg�szen az uralkodó hal�la ut�ni �vekig. Windecke m�lt-
beli esem�nyekre ritk�n �s kiz�rólag akkor t�r ki, ha azok szorosan kapcsolódnak az 
uralkodóhoz. Trier alap�t�s�nak legend�j�t p�ld�ul csup�n az�rt ismerteti, mert Zsig-
mond tudni k�v�nta, mik�nt lehet a n�met v�ros id sebb Róm�n�l. Mivel a szerz  a 
historiogr�Þ ai m"fajokat valósz�n"leg akarat�n k�vül �tv�zi egym�ssal, �gy a krónika, 
a vita, a gesta, az erede! �rt�net �s a diario jellemz  von�sait egyszerre alkalmazva ka-
punk sz�nes besz�molót a 15. sz�zadi Európa esem�nyeir l.

A n�met nyelv" eml�kirat eredeti v�ltozata sajnos nem maradt fenn az utókor sz�-
m�ra, szerencs�s helyzetben vagyunk azonban, hiszen a m"nek h�t, m�g a 15. sz�-
zadban k�sz�te!  m�solata ismert,1 amelyek k�zül egyet 2004-ben egy �rorsz�gi mag�n-
gy"jtem�nyben azonos�to! ak.2 Ez pedig egyr�szr l azt jelenti, hogy a 19. sz�zadban 
elind�to!  Windecke-kutat�s napjainkban sem tekinthet  befejeze! nek, s t n�met t�rt�-
n�szek r�sz�r l is egyre nagyobb ig�ny mutatkozik mind Windecke �let�tj�nak �jbóli 
vizsg�lat�ra, mind a kül�nb�z  m�solatok k�z�! i hagyom�nyozód�s meg�llap�t�s�ra, 
avagy a m" historiogr�Þ ai �s kult�rt�rt�neti k�rd�seinek megv�laszol�s�ra.3 M�sr�sz-
r l a 15. sz�zadból fennmaradt m�solatok sz�ma arra utal, hogy az eml�kirat m�r elk�-
szülte ut�n rendk�vüli n�pszer"s�gre te!  szert, kora bestsellere lehete! . A fennmaradt 
k�ziratok �rt�k�t n�veli, hogy k�zülük ke!  t az elz�szi Diebold-Lauber m"helyben 
k�sz�te! , 15. sz�zad k�zep�r l sz�rmazó illusztr�ciók d�sz�tenek, ezek m"vésze  örténeti 
jelent s�g�re Magyarorsz�gon els k�nt Marosi Ern  h�vta fel a Þ gyelmet.4 

A fennmaradt k�ziratok �sszevet�s�vel 1893-ban az akkor 31. �let�v�ben j�ró Wil-
helm Altmann n�met zenet�rt�n�sz Berlinben megjelente! e Eberhard Windecke em-
l�kirat�nak kritikai kiad�s�t.5 A magyar ford�t�s szerkezet�ben �s tartalm�ban teljes 
eg�sz�ben k�veti ennek a kritikai kiad�snak sz�veg�t, s noha jegyzetappar�tusa mag�-
ban foglalja Altmann komment�rjait, t�bb esetben m�gis el fordult, hogy a sz�z �vn�l 
is id sebb magyar�zatok kib v�t�sre, olykor korrekcióra szorultak. 

A szerz  �let�tj�nak kutat�sa

Eberhard Windecke, a kalandorlelk" mainzi polg�r �gy t"nik, Európa sok orsz�g�-
ban o! honosan mozgo! , �s Zsigmond p�nzügyi megb�zo! jak�nt sok orsz�gban ismer-
t�k, �let�nek egyes epizódjai �s Zsigmond bizalmasai k�z� való bekerül�se azonban 
m�g a n�met kutatók sz�m�ra is k�rd�sesek. A magyar t�rt�net�r�s sz�m�ra Eberhard 
Windecke eml�kirata, szem�lye �s �le! �rt�nete eddig nagyr�szt teljesen ismeretlennek 
sz�m�to! , pedig n�h�ny k�rd�sre kiz�rólag a magyarorsz�gi Windecke-kutat�s adhat 
v�laszt. Éppen ez�rt vizsg�lód�som els dleges szempontj�nak tekinte! em, hogy a k�-
z�pkori forr�s szerz j�nek �let�tj�ra vonatkozó Magyarorsz�gon fellelhet  adatokat 
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felkutassam �s �sszevessem a n�met t�rt�n�szek �ltal eddig �ssze�ll�to!  �letrajzzal, 
valamint az eml�kiratban megtal�lható biogr�Þ ai eml�t�sekkel.6

Eberhard Windecke 1380 k�rül születhete!  Mainz v�ros�ban. A Windecke vagy 
m�sk�nt Windeck csal�d, ak�rcsak a vele rokons�gban �lló Iseneck �s Schenkenberg 
csal�dok, eredetileg a v�ros  si nemzets�gei k�z�, vagyis a patr�ciusok sor�ba tarto-
zo! . Eberhard azonban saj�t bevall�sa szerint testv�reivel együ!  igen szeg�ny sorban 
�lt, ami arra utalhat, hogy az egykor jobb napokat is l�to!  csal�d a 14. sz�zad m�sodik 
fel�re elszeg�nyede! . Így a Þ � 1393 k�rül saj�t elhat�roz�s�ból �gy d�nt�! , hogy meg-
sz�kik a szül i h�ztól, �s elmegy szerencs�t prób�lni. Wormsn�l azonban nem juto!  
messzebbre, s miut�n apja r�tal�lt, hazavi! e. Az i$ �t a kalandv�gyon t�l valósz�n"leg 
az a sz�nd�k is veze! e, hogy a magafajta polg�rÞ �khoz hasonlóan a kereskedelmi �let-
ben prób�ljon �rv�nyesülni. M�g ugyanazon esztend   sz�n tov�bb�llt Erfurtba, majd 
a k�vetkez  �vben Frankfurtba, innen az egyik legjelent sebb d�ln�met kereskedelmi 
k�zpontba, Nürnbergbe ment, ahonnan a Csehorsz�g hat�r�n fekv  Egerbe utazo! . I!  
– a korban megszoko!  módon – az ekkor tizen�t�dik �let�v�ben j�ró Þ � inask�nt, azaz 
az It�li�ból sz�rmazó k�z�pkori megnevez�s�vel �lve, giovane-k�nt elszeg d�!  a Jung-
herr–Bentzelin keresked t�rsas�ghoz, hogy a szakm�t tapasztalt keresked k melle!  
kitanulja, s hogy az Európa nyugati �s keleti területei k�z�!  lebonyolódó kereskedelmi 
�s üzleti tev�kenys�get k�zelebbr l megismerje. V�lhet en a t�rsas�g alkalmaz�s�ban, 
m�s keresked knek seg�dkezve juto!  el h�rom hónapnyi egri tartózkod�s ut�n Pr�-
g�ba, ahol megint hosszabb id t t�lthete!  el. Miut�n Eberhard eddigi utaz�sai sor�n 
betekint�st nyerhete!  a N�met-római Birodalom d�li kereskedelmi k�zpontjainak egy-
m�ssal �s Kelet-Európ�val kialakult kapcsolatrendszer�be, 1396-ban Mainzból el sz�r 
�szaknak ve! e az ir�nyt, �s a legjelent sebb Rajna-parti keresked v�roson, K�ln�n, 
majd Aachenen �t a n�metalf�ldi v�rosok �rint�s�vel eljuto!  a Francia Kir�lys�g �szaki 
r�sz�be �s P�rizsba is, ahol k�zel h�rom esztend t t�lt�! .

1402-ben az akkor m�r a huszadik �ve k�rül j�ró Þ atalember B�csben a nürnbergi 
keresked , Laurenz Grolant �ltal vezete!  c�g faktora le! , s �gy t"nik, a t�rsas�g meg-
b�zo! jak�nt t�bb �ven �t �n�llóan üzletelt a feln�met v�rosok, a Magyar Kir�lys�g �s 
Észak-It�lia k�z�! . Saj�t bevall�sa szerint 1406-ban juto!  el el sz�r B�csb l Pozsony, 
Óv�r, Gy r, Esztergom �s V�c �rint�s�vel Bud�ra, s h�rom �vvel k�s bb Pozsony egyik 
v�rosk�nyv�ben, a Protocollum Actionaléban7 nev�t m�r a pozsonyi polg�rok sor�ban 
eml�tik. Nem lehet k�ts�ges sz�munkra, hogy a gyors polg�rjoghoz   is, mint a k�z�p-
korban oly sokan, �gy juto!  hozz�, hogy n ül ve!  egy tehet s pozsonyi �zvegyet, bizo-
nyos Elspetet, aki a v�ros terület�n fekv  Penczynhaus nev" h�zon k�vül t�bb sz l bir-
tokot is mag��nak mondhato! . Windecke valósz�n"leg egyar�nt jól ismerte az orsz�g 
f v�ros�t, Bud�t is; vajon mi indokolha! a, hogy �ppen Pozsonyban telepede!  le? 

Pozsony a 15. sz�zadban a szabad kir�lyi v�rosok k�z� tartozo! , s b�r a n�gy �gt�j 
ir�ny�ból �rkez  kereskedelmi �tvonalak Bud�n tal�lkoztak, gazdas�gi szempontból 
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Pozsony is a Magyar Kir�lys�g legjelent sebb �s legfejle! ebb települ�sei k�z� tartozo! . 
Tudniillik a via Regensburg, vagyis a Duna ment�n fekv  osztr�k �s n�met v�rosokat 
�sszek�t  biztons�gos, olcsó �s kedvelt kereskedelmi �tvonal a magyarorsz�gi v�ro-
sok k�zül els k�nt Pozsonyt �rinte! e, �s az �szaki, Rajna-parti n�met t�rsas�gokkal a 
magyar v�rosok k�zül els sorban a pozsonyi n�metajk� polg�rs�g tarto! a a gazdas�gi 
kapcsolatot, mindez el seg�the! e Windecke boldogul�s�t az üzleti �letben. M�sr�szt 
�gy t"nik, Eberhardot Bud�n m�r ebben a korai id szakban sem l�! �k sz�vesen. Amint 
az egy 1429. �vi budai h�rad�sból kiderül, Windecke az egyik budai polg�rnak, �tven 
aranyforintnyi tartoz�sa fej�ben, z�logk�nt hasonló �rt�k" rubint �s gy�ngy�t k�t�!  
le.8 A z�logot saj�t pecs�tje ala!  egy ersz�nyben a budai b�rón�l helyezte let�tbe, ami-
kor azonban a hitelez  p�nz�hez k�v�nt jutni �s az ersz�nyt felbonto! �k, az abban ta-
l�lt kincsek hat aranyforintot is alig te! ek ki. Mivel pedig Eberhard a sz�monk�r�s el l 
jó id ben elmenekült, nem csoda, hogy nev�t Bud�n hamar a nem k�v�nt szem�lyek 
k�z�!  emlege! �k. 

Pontosan nem tudjuk, de �gy t"nik, Windecke hozz�vet leg �t �vet �lhete!  Po-
zsonyban, �s ez id  ala!  is akt�v üzleti tev�kenys�get folytato! . Eberhard a pozsonyi 
v�rosk�nyv bejegyz�sei szerint imm�ron tehet s polg�rk�nt, feles�g�t l sz�rmazó in-
gatlanokat z�logk�nt lek�tve, nürnbergi, k�lni keresked kt l hitelbe jelent s mennyi-
s�g" nyugati posztót v�s�rolt, amely ez id  szerint a legkerese! ebb magyar import 
term�knek sz�m�to! .9 Windecke pozsonyi tartózkod�sa idej�n a v�ros �l�n b�rók�nt 
Ulrich Rauchenwarter �llt, aki a 14. sz�zad utolsó �veiben, illetve a 15. sz�zad elej�n 
legkevesebb tizenk�t �ven �t l�! a el ezt a tiszts�get. Rauchenwarter, mint a pozsonyi 
elit tagjainak t�bbs�ge, b�rók�nt is kive! e r�sz�t a kereskedelemb l, s �gy t"nik, hatal-
m�val t�bbsz�r vissza�lve a v�ros nev�ben ve!  fel hiteleket, amely k�lcs�n�k egy r�sze 
a jelek szerint nemegyszer a rendszerint p�nzzavarokkal küszk�d  Zsigmond kincs-
t�r�ba került. Ezzel magyar�zható, hogy a hatalm�val sokszor vissza�l  b�rót a kir�ly 
t�bbsz�r biztos�to! a v�delm�r l. A sz�les k�r" kereskedelmi tapasztalatokkal �s kap-
csolatokkal rendelkez , ambiciózus pozsonyi polg�r, Eberhard Windecke �s a kir�ly 
p�rtfog�s�t �lvez , az �nk�ny eszk�z�vel gyakran �l , vagyonos pozsonyi b�ró, Ulrich 
Rauchenwarter az üzleti �letben, �gy t"nik, hamar egym�sra tal�lt. Valósz�n"leg Win-
decke a b�ró r�v�n kerülhete!  Zsigmond k�zel�be, amikor seg�dkeze!  megsz�ml�lni 
azt a negyvenezer aranyat, amelyet a N�met Lovagrend küld�!  az uralkodónak. 

1412 �prilis�ban azonban a pozsonyi polg�rok megel�gelt�k Rauchenwarter t�bb 
mint egy �vtizede tartó uralm�t, �s nem v�laszto! �k �jra tiszts�g�ben. Úgy t"nik, m�g 
a tan�cs tagjai k�z� sem került be, �s k�vetelt�k, hogy sz�moljon el a polg�roknak az �l-
tala felve!  p�nz�sszegekkel. Az elsz�mol�st megtagadó exb�ró 1413 �prilis�ban a v�ro-
si szeg�nyeket az esküdtek ellen fell�z�tva prób�lt visszat�rni a hatalomba, ez azonban 
nem sikerült. Egy 1429-ben kelt pozsonyi besz�moló alapj�n tudjuk, hogy a l�zad�sban 
Rauchenwarteren k�vül Eberhard Windecke is hangadó volt.10 Az egykori b�ró a felel s-
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s�gre von�s el l Pozsonyt elhagyva Nagyszombatba sz�k�! , az igazs�gszolg�ltat�s el l 
azonban nem menekülhete! . A pozsonyi tan�cs t�rv�nykeze!  fele! e, �s b�rt�nbe z�-
ra! a, ahol k�s bb – sajnos nem tudni, mikor – �let�t is veszte! e. B"nt�rs�hoz, Eberhard 
Windeck�hez azonban kegyesebb volt a sors, hiszen m�g miel !  t�rv�nyt ültek volna 
fele! e, elhagyha! a a v�rost, �s h�rom megb�zható pozsonyi polg�r kezess�get v�llalt 
�rte, hogy a t�rv�nynapra vissza�rkezik Pozsonyba. Az ügyben term�szetesen mag�t 
�rtatlannak valló Windecke elbesz�l�se alapj�n tudjuk, hogy december 6-�n t�vozo!  
Pozsonyból �s nyomban a magyar kir�ly ut�n eredt Észak-It�li�ba, akivel minden k�t-
s�get kiz�róan 1414 janu�rj�ban Cremon�ban tal�lkozo! . Windecke k�r�s�re Zsigmond 
levelet int�ze!  a pozsonyiakhoz, amelynek pontos tartalm�t sajnos nem ismerjük, mert 
az esetr l, mik�nt m�s magyarorsz�gi ügyleteir l is az eml�kiratból – tal�n nem v�-
letlenül – felületes t�j�koztat�st kapunk. Az mindenesetre bizonyos, hogy Zsigmond 
level�ben v�delm�be vehe! e Eberhard Windeck�t, aki visszat�rve Magyarorsz�gra, a 
p�rtj�t fogó kir�lyi okiratot Tat�ról Pozsonyba küldte. Hi�ba volt azonban a fels�ges 
�r oltalma, �gy t"nik, a pozsonyiak haragja nem csitult, �s tov�bbra is el�gt�telt k�-
veteltek, ez�rt Eberhard Windecke Pozsony v�ros�t messzir l elkerülve Lengyelorsz�-
gon �t a Brandenburgi #rgrófs�gba menekült, ahol Berlinben – mik�nt Windecke �rja 
– a brandenburgi  rgrófnak k�sz�nhet en, olyan gazdas�gi tiszts�get kapo! , amely a 
tan�cstagok sor�ba emelte. Mivel sz�m�t�saink szerint mindez 1414-ben t�rt�nhete! , 
�s 1415. �prilis 30-ig az  rgrófs�g �l�n Zsigmond �llt, ez�rt nyugodtan k% elenthetjük, 
hogy Windecke 1413-tól bizonyosan �s megszak�t�s n�lkül az uralkodó szolg�lat�ban 
�llt, h�vei k�z� tartozo! . 

Mint l�tha! uk, Eberhard Windecke p�lyafut�s�nak kezdeti �vtized�t mindenek-
el !  a kereskedelmi tev�kenys�g hat�rozta meg, �gy t"nik azonban, hogy a mainzi 
szület�s" polg�r becsv�gya mindig nagyobb volt ann�l, mint hogy az id k v�gezet�ig 
az egy�bk�nt j�vedelmez , de sz�m�ra nem sok megbecsül�st tartogató posztókeres-
ked  feladat�t ell�ssa. Eml�kirat�ban t�bbsz�r is hangs�lyozza, hogy az idegen orsz�-
gokban te!  utaz�sai melle!  a kül�nb�z  f urak k�s�ret�ben �s szolg�lat�ban elt�lt�!  
�vek a legbecsesebbek sz�m�ra. Hiszen ezen el kel knek k�sz�nhet en vagyonra �s 
ismerts�gre tehete!  szert. Azt, hogy Windecke m�r i$ � �veiben is a fejedelmi udvarok 
biztons�gos k�rnyezet�t kereste, jól bizony�tja, hogy 1400-ban III. Istv�n bajor-ingol-
stadti herceg szolg�lat�ba �llva egy hónapot t�lt�!  P�rizsban, majd Brüsszelbe �s K�ln-
be is elk�s�rte a herceget. Az is elk�pzelhet , hogy k�lcs�nnel is t�moga! a a fejedelem 
k�r�tj�t, mivel 1402-ben az�rt utazo!  Ingolstadtba, hogy behajtsa a herceg tartoz�s�t. 
Valósz�n"leg Windecke el !  m�r ekkor felderenghete!  az anyagi zavarokkal gyakran 
küszk�d  f �ri udvarokba vezet  egyenes �t. 

Az igazi fordulópont azonban akkor k�vetkeze!  be �let�ben, amikor 1415 tavasz�n, 
elhagyva a Brandenburgi #rgrófs�got, Konstanzba ment, ahol 1415 j�lius�ban csatla-
kozo!  Zsigmond Aragóni�ba, Franciaorsz�gba �s Angli�ba tartó sereg�hez. Az utaz�s 
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sor�n, 1416 janu�rj�ban Zsigmond k�r�s�re Windecke Gen& e ment, hogy felhaszn�lva 
a kereskedelemben kor�bban ki�p�te!  kapcsolatait, p�nzt k�rjen k�lcs�n a v�s�rairól 
h�res v�rosban, nyilv�n az�rt, hogy az uralkodó tov�bbutaz�s�t fedezni tudja. Ugyan-
ezen �v m�rcius�ban, amikor Zsigmond P�rizsban j�rt, Windeck�t Európa gazdas�-
gilag legfejle! ebb tartom�nyaiba, Brabantba �s Flandri�ba küldte, hogy az Angli�ba 
való �tkel�s�hez �jabb �sszegeket vegyen fel hitelbe. S mid n a kir�ly 1416 október�ben 
visszat�rt a kontinensre, nyomban �tnak ind�to! a Windeck�t, hogy az V. Henrik an-
gol kir�lytól kapo!  arany- �s ezüstaj�nd�kokat, dr�gak�veket �s kincseket – a t�rdsza-
lagrendet is bele�rtve – z�logos�tsa el a kereskedelmi �let k�zpontj�ban, Brügge-ben. 
A t�rgyak kiv�lt�s�ig Windeck�nek is a v�rosban kelle!  maradnia kezesk�nt. Mikor 
pedig k�zelede!  a z�logid  letelte, �s a kir�ly k�slekede!  a kiv�lt�ssal, Windecke fel-
kereste �s megsürge! e az ez id  szerint m�r ism�t Konstanzban tartózkodó uralko-
dót. Zsigmond ez alkalommal Lübeckbe küldte Eberhardot, hogy �jabb k�lcs�n�kb l 
szerezze vissza a Brügge-ben elz�logos�to!  kincseket. Windecke ez�! al sem hagyta 
cserben p�rtfogój�t, hiszen nemcsak hogy �kszereit a z�logid  lej�rta el ! i utolsó pil-
lanatban kiv�lto! a, de a maga fondorlatos módj�n arról is gondoskodo! , hogy bizton-
s�gosan elju! assa azokat Konstanzba. Miut�n Brügge-ben k�ztudo!  volt, hogy a kir�ly 
t�bb mint harminc�tezer korona �rt�k" kincseinek kiv�lt�sa megt�rt�nt, a rablóktól �s 
az �ton�llóktól tartva Eberhard titokban h�rom nürnbergi keresked re b�zta azokat, 
akik K�lnbe vi! �k az �kszereket. Az eset egyben r�vil�g�t arra is, hogy a mainzi polg�r 
keresked k�nt minden bizonnyal a legszorosabb kapcsolatot a nürnbergiekkel �p�thet-
te ki. Windecke �gy csomagok n�lkül hagyha! a el N�metalf�ldet, �s szolg�inak m�g a 
kab�tjukat sem engedte felvenni, nehogy b�rki azt hihesse, abban rejte! �k el a fels�ges 
�r �rt�keit, �s megt�madj�k  ket. K�lnb l szül v�ros�n, Mainzon �t t�rt vissza Kons-
tanzba, ahol Zsigmondtól �jabb megb�z�st kapo! , nevezetesen hogy t�rgyaljon Mainz, 
Worms �s Speier v�rosaival egyn�h�ny birodalmi terület z�logba v�tel�r l. A hat�vi 
t�voll�t ut�n Magyarorsz�gra visszat�rni k�szül  uralkodó 1418 október�ben �jabb 
k�vets�gbe küldte Windeck�t Pavi�ba, az �jonnan megv�laszto!  V. M�rton p�p�hoz. 
Ugyanezen �v v�g�n ez�! al valamivel t�bb mint egy esztend re Eberhard visszat�rt 
Mainzba, s ezzel �let�nek az a szakasza, amelyet t�nylegesen Luxemburgi Zsigmond 
szolg�lat�ban t�lt�! , lez�rult. Úgy t"nik azonban, hogy 1420 janu�rj�ban ism�t Zsig-
mond melle!  tal�ljuk, hiszen elk�s�rte az uralkodót Boroszlóba a N�met Lovagrend �s 
a lengyel–litv�n unió k�z�! i b�k�ltet  t�rgyal�sra, �s novemberben, mikor a kir�ly a 
huszit�k elleni hadj�rat�ban Vyšehradn�l veres�get szenvede! , Windecke is Csehor-
sz�gban tartózkodo! , b�r pontosan nem tudni, milyen c�llal.

1422. j�lius 21-�n, �tban a nürnbergi birodalmi gy"l�sre a kir�ly Regensburgban 
h"b�res�v� fogadta Eberhard Windeck�t, �s a m�ltban, a jelenben, valamint a j�v -
ben tan�s�to!  h"s�ges, hasznos, �llandó, k�szs�ges �s f�radhatatlan szolg�lat��rt egy 
Ginsheim k�zel�ben fekv  r�! el jutalmazta.11 Az adom�nnyal pedig �llandó �s rend-
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szeres, f�ldbirtokból sz�rmazó j�vedelmet biztos�to!  a mainzi polg�rnak �s utódai-
nak, amellyel Windecke belekóstolhato!  a korabeli keresked  polg�rs�g egy r�sze �ltal 
olyannyira v�gyo!  nemesi �letmódba. Mid n pedig 1423 tavasz�n Windecke hazat�rt 
Magyarorsz�gról, ahol Zsigmonddal az el z  �vi adom�nylevelet er s�! e! e meg, az 
�v nyar�n m�r Konr�d mainzi �rsek szolg�lat�ban tal�ljuk. Az �rsek, a kir�lyv�lasztó 
h�t birodalmi fejedelem egyike azzal b�zta meg a mainzi polg�rt, hogy j�rjon k�zben 
a római kir�lyn�l az egmonti grófok Geldern, Jülich, Zütphen tartom�nyaira t�masz-
to!  �r�k�s�d�si jog�nak �rv�nyes�t�se �rdek�ben. Így Windecke augusztusban el sz�r 
a Gelderni Hercegs�gbe utazo! , hogy t�rgyaljon az egmonti grófokkal, s v�lhet en 
abban �llapodtak meg, hogy a grófok k�veteket küldenek Magyarorsz�gra Zsigmond-
hoz, akiket Eberhard fog bevezetni a kir�ly el�, �s el seg�ti a k�t f�l k�z�! i t�rgya-
l�sokat. Bizonyos, hogy novemberben Windecke m�r ism�t a kir�ly k�s�ret�ben tar-
tózkodo!  Magyarorsz�gon, �s �gy t"nik, az �r�k�s�d�si jog ügy�ben a t�rgyal�sok a 
k�vetkez  �v augusztus�ig elh�zódtak, s az eml�kirat igen er sen azt sugallja, mintha 
egyedül Windeck�nek lenne k�sz�nhet , hogy a római kir�ly v�gül kegyet gyakorolt 
a grófokkal szemben. Érdekes megÞ gyelni, hogy Eberhard els , 1406–1414 k�z�! i ma-
gyarorsz�gi tartózkod�s�val szemben, amikor tev�kenys�g�t legink�bb a posztókeres-
kedelem hat�rozta meg, �s mozg�stere kiz�rólag a v�rosok polg�ri k�zeg�re terjedt, 
1423–1424-ben, amikor fejedelmek megb�z�s�ból teljes�te!  szolg�latokat, �s imm�r o! -
honosan forgolódo!  mind a birodalmi, mind a magyar el kel k k�r�ben, a kir�lyi ud-
vartól, valamint k�s�ret�t l nemigen t�volodo!  el. 

A birodalomnak �s a római kir�lynak ny�jto!  szolg�latai�rt �s h"s�g��rt 1424. au-
gusztus 9-�n a mainzi polg�r Zsigmondnak k�sz�nhet en �jabb �llandó j�vedelem-
hez, a mainzi Rajna-v�mból rendszeres heti j�rad�khoz juto! .12 Az adom�nyban azon-
ban nem lehete!  Eberhardnak t�l sok �r�me, hiszen 1366 óta a v�m j�vedelm�nek fel�t 
a mainzi patr�ciuscsal�dok ir�ny�t�sa ala!  �lló v�rosi tan�cs, m�sik fel�t pedig az  si 
nemzets�gek sor�ba tartozó Jungen csal�d �lvezhe! e. Zsigmond d�nt�se �gy egyszer-
re s�rte! e az esküdtek �s a Jungenek kiv�lts�gait, �s Windecke egyszerre �rezhe! e a 
s�rte!  felek vele szemben megnyilv�nuló ellenszenv�t. A mainzi v�m k�rüli visz�ly 
�vekig elh�zódo! , s Zsigmondnak t�bbsz�r is meg kelle!  er s�tenie a Windeck�nek 
biztos�to!  jogokat. Így el sz�r 1426 m�jus�ban Esztergomban ado!  ki �jabb levelet, 
amelyet Eberhard a j�niusi nürnbergi birodalmi gy"l�sen vehete!  �t a mainzi kano-
noktól �s kamar�stól, majd 1434-ben er s�te! e meg ism�t az uralkodó a b�zeli zsinaton 
szem�lyesen megjelen  Windecke v�mra vonatkozó jogait, �s m�g 1437-ben, a kir�ly 
hal�la el !  egy hónappal is �jból biztos�tania kelle!  Kaspar Schlick kancell�rnak Win-
deck�t – saj�t k�r�s�re – az adom�nyról. 

Élet�nek utolsó m�sf�l �vtized�ben Eberhard Windecke jogainak �rv�nyes�t�se mel-
le!  szül v�ros�nak belügyeire is egyre ink�bb odaÞ gyelt. Magyar�zható ez azzal is, 
hogy ebben az id szakban alig hagyta el Mainz v�ros�t, �gy a szemtan� toll�ból �rte-
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sülhetünk arról a k�t visz�lyról, amelyek alapvet en meghat�rozt�k a v�ros polg�rai-
nak mindennapjait. Mainz a 15. sz�zad eleje óta komoly anyagi gondokkal küszk�d�! , 
a v�ros adóss�ga 1428-ra r�szben a patr�ciusok befoly�sa ala!  �lló mainzi tan�cs fe-
lel tlen gazdas�gpolitik�ja, r�szben a huszit�k ellen 1427-ben elrendelt hadsereg ki-
�ll�t�s�nak k�lts�gei mia!  olyannyira megn ! , hogy a k�zm"vesek, megel�gelve az 
 si nemzets�gek hatalm�t, a k�z�ss�gb l egy t�ztag� testületet v�laszto! ak, amely-
nek feladata le!  volna, hogy a Þ nanci�lis neh�zs�geken a v�ros vezet�s�t tan�csokkal 
�s javaslatokkal �tseg�tse. A T�zek sor�ban, akiknek ez id  t�jt Mainzban senki sem 
mert ellentmondani, o!  volt Eberhard Windecke is. A v�ros adóss�gait ugyan nem si-
került cs�kkenteni, de a T�zek tev�kenys�g�nek hat�s�ra egyre t�bb patr�cius mondo!  
le polg�rjog�ról �s hagyta el Mainzot, a megmaradt tan�cstagokat pedig a T�zek fel-
szól�to! �k, hogy v�ljanak meg tiszts�gükt l. Az  si nemzets�gek tagjai, ezt megtagad-
va, Worms, Speier �s Frankfurt v�ros�hoz fordultak, hogy azok mondjanak �t�letet a 
mainziak belvisz�ly�ban. Amikor 1430 m�rcius�ban d�nt�s születe!  Mainz j�v beli 
tan�cs�nak l�tsz�m�ról, a tagok megv�laszt�s�nak módj�ról �s jogairól, az emigr�n-
sok visszat�r�s�nek felt�teleir l, a T�zek csoportja elvesz�te! e jelent s�g�t. 

A m�sik h�bor�s�gban, amely 1433-ban a v�rosi paps�g borkim�r�si joga mia!  rob-
bant ki, Eberhard Windecke valósz�n"leg nem j�tszo!  tev legesen szerepet. Hiszen 
ekkor m�r igen szorongato!  helyzetbe került szem�lyes ellens�ge, a mainzi Peter zum 
Jungen mia! , aki nem csak azt nem n�zte jó szemmel, hogy Windecke megr�vid�te! e 
csal�dja v�mból sz�rmazó j�vedelm�t, de azzal is megv�dolta Eberhardot, hogy meg-
prób�lta �r�ks�g�b l kiforgatni megboldogult Þ v�re, Henne Windecke �zvegy�t, akit 
egy�bk�nt m�sodik alkalommal Peter zum Jungen ve!  n ül. A v�daskod�s mia!  1428 
szeptember�ben megindult a peres elj�r�s a felek k�z�! , amely sor�n Peter zum Jungen 
ellenfele m�ltj�ból minden kompromi! �ló adatot �s adóss�glevelet megprób�lt �ssze-
gy"jteni. Így derült f�ny Windecke Bud�n �s Pozsonyban v�ghezvi!  sz�lh�moss�gaira 
is. Az elj�r�s, k�sz�nhet en Windecke tags�g�nak a T�zek csoportj�ban, egy id re f�l-
beszakadt, 1439. december 29-re azonban a mainzi �rsek el !  sikerült �r�sba foglalni 
azt a tizen�t v�dpontot, amellyel Peter zum Jungen szót emelt Eberhard ellen, illetve 
azt a nyolc k�vetel�st, amelyet Windecke terjeszte!  be riv�lis�val szemben.13 Az �t�let-
hirdet�st, amelynek tartalm�t sajnos nem ismerjük, az 1440. esztend re halaszto! �k, 
k�nnyen elk�pzelhet  azonban, hogy a visz�lyra v�gül Eberhard Windecke 1440-ben 
bek�vetkeze!  hal�la te!  pontot. 
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A szerz  szem�lyis�g�nek �s gondolkod�smódj�nak 
tanulm�nyoz�sa

Windecke Zsigmond uralkod�s�nak �ll�t eml�ket, de �gy, hogy k�zben soha sem fe-
lejtkezik meg �nmag�ról. Ennek k�sz�nhet , hogy mag�n�let�nek, tiszts�geinek, fel-
adatainak, utaz�sainak, ismerets�geinek l�tszólag elhanyagolható epizódjai – amelyek 
egy�bk�nt els  k�zb l tudós�tanak a 15. sz�zadi polg�rs�g �rt�krendj�r l �s gondolko-
d�smódj�ról – elbesz�l�s�ben nem t�rpülnek el a hatalmi �rdekek melle! . A szerz , �gy 
t"nik, �sszete!  szem�lyis�g, egyszerre viseli mag�n a k�z�pkori �s a renesz�nsz ember 
szem�lyis�gjegyeit. Az eml�kirat kit"n en p�ld�zza a k�z�pkori ember �rz�s- �s gon-
dolatvil�g�nak saj�toss�gait. Tudjuk, hogy Eberhard Windecke az esem�nyeket h�sz, 
olykor harminc-negyven �v t�vlat�ból prób�lja felid�zni, �gy a csalóka eml�kezetnek 
is betudhatn�nk, hogy egyes szem�lynevek �s bizonyos t�rt�netek tekintet�ben pon-
tatlans�got tapasztalunk. Hiszen ahogy haladunk az esem�nyekben el re, a m" szüle-
t�s�nek �ve fel�, a szerz  egyre kevesebbet t�ved. Mindez azonban nem magyar�zza 
azt, hogy Windecke a legfrissebb esem�nyek id pontj�ban – t�bbek k�z�!  Zsigmond 
hal�l�nak napj�ban – is gyakran mell�fog, �s saj�t szület�si �v�vel sincs tiszt�ban. En-
nek pedig az az oka, hogy a pontoss�g �s az id  ir�nti �rz�k a korban m�g egy�ltal�n 
nem volt megszoko!  �s kialakult k�szs�g, valósz�n"leg az�rt, mert az id  m�r�se is 
csak a 14. sz�zadtól kezde!  sz�lesebb k�rben elterjedni, az ellens�lyos ór�k megjele-
n�s�vel. A m�sik k�szs�g, amely a k�z�pkori embert l, m�g a f uraktól is m�lys�gesen 
idegen volt, a sz�mok �s statisztikai adatok ir�nti �rz�k.14 Ezzel magyar�zható az, hogy 
Windecke, aki a sz�mol�s k�pess�g�vel h�vta fel mag�ra Zsigmond Þ gyelm�t, olykor 
teljes m�rt�kben abszurdnak tekinthet  sz�madatokra hivatkozik. Windecke m"v�ben 
te! en �rhet  tov�bb� a tipikus k�z�pkori t�rt�neti szeml�let is, amelyet az egyes t�rt�-
nelmi korszakok saj�toss�gai ir�nti �rz�ketlens�g jellemez. A k�z�pkori szeml�letben a 
Szent Római Birodalomban a hajdani Római Birodalom �lt tov�bb, �gy a római kir�lyo-
kat Caesar, illetve Augustus egyenes �gi lesz�rmazo! ainak tekinte! �k.15 Nem v�letlen 
teh�t Trier alap�t�s�nak korabeli magyar�zata, amelyben a v�rost t�bb mint ezer �vvel 
�regebbnek tekintik Róm�n�l, �s az sem, hogy Mainz v�ros kiv�lts�gait Drusus, Julius 
�s Augustus cs�sz�roknak tulajdon�tj�k. 

Windecke ugyanakkor sok tekintetben a renesz�nsz ember jellemvon�sait tükr�zi, 
mindenekel !  azzal, hogy �nmag�t, nev�t, szem�lyis�g�t, v�lem�ny�t v�llalva Zsig-
mond melle!  szinte f szerepl je lesz m"v�nek. Élet�tj�nak esem�nyeir l nemcsak 
akkor �rtesülünk, amikor az uralkodó szolg�lat�ban �ll, de besz�mol a keresked�ssel 
t�lt�!  esztend k utaz�sairól �s az 1424 ut�ni �vekr l, vagyis szül v�ros�ba való visz-
szat�r�s�r l �s az o! ani politikai belvisz�lyokról egyar�nt. A kutatók sz�m�ra m�gis 
komoly gondot okoz �letrajz�nak elk�sz�t�se, hiszen Windecke rendk�vül tudatosan 
besz�li, avagy hallgatja el �let�nek egy-egy r�szlet�t, el vigy�zatosan kerülve az olyan 
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esem�nyek felemleget�s�t, amelyek rossz f�nyben tüntetn�k fel, s kidombor�tva a fe-
jedelmek �s az uralkodó szempontj�ból n�lkül�zhetetlen szolg�la! �teleit �s tan�csait. 
Az egykor amb�ciókkal teli, �ntudatos �s csal�rds�goktól sem mentes i$ � kalandor 
�lete alkony�n büszk�n nyugt�zza �s nagyra �rt�keli azt a kegyet, amelyben az el-
m�lt negyven esztend ben r�sze volt, hogy tudniillik sikerült szeg�ny keresked b l 
tehet s, sokat tapasztalt �s sok rendk�vüli dolgot meg�lt polg�rr� v�lnia. Az i$ aknak 
pedig azt tan�csolja, hogy ne maradjanak szül f�ldjük�n, hanem becsületess�gük �s 
derekass�guk n�vel�se �rdek�ben keressenek fel idegen orsz�gokat �s fejedelmi udva-
rokat, szolg�lj�k kitartóan �s tisztess�ggel urukat – ahogy azt   maga is te! e –, hogy 
ezzel is el seg�ts�k maguk, utódaik �s rokonaik boldogul�s�t. Windecke ezzel ny�ltan 
elismeri, sz�m�ra a hasznos �let az e vil�gi jól�tben nyeri el jutalm�t. A felt�rekv  �s 
tal�n Európa-szerte ismert polg�rban az anyagi javak megszerz�s�n t�l er s kultur�lis 
ig�ny is munk�l. Milyen büszk�n vallja be, hogy �let�ben t�bb k�nyvet is elolvaso! , is-
meri Szent Jeromos, Szent Hildegard �let�t �s m"veit, olvasta XXIII. J�nos próf�ci�it, �s 
beleolvashato!  Aranysz�j� Szent J�nos t�zszer hat �vb l �lló, aranyozo!  bet"kkel �ro!  
k�nyv�be. Sokat l�to!  szem�lyk�nt hat�rozo! an �ll�tja, hogy a canterburyi katedr�lis-
n�l nincs szebb ember �ltal l�trehozo!  alkot�s, s a k�z�pkori kereszt�nyhez m�ltóan 
sz�mon tartja valamennyi �ltala l�to!  szent erekly�j�t. 

Eberhard Windecke ugyanakkor nem csup�n a k�z�pkori ember szem�lyis�gjegyeit 
kezdi levetni mag�ról, de szellemis�g�ben az egy�nis�g k�z�ppontba �ll�t�s�n, az �n-
tudat megfogalmaz�s�n, a f�ldi �let megbecsül�s�n �s a kultur�lis ig�nyess�gen t�l 
igen domin�nsan megjelenik az egyh�zkritika. A szerz , kül�n�sen eml�kirat�nak 
m�sodik fel�ben, egyre er sebben �s kitartóbban el�t�li �s t�madja a katolikus papokat, 
akik erk�lcstelen, par�zna �letvitelükkel, h�zass�gt�r�seikkel, szüzek megront�s�val 
rossz p�ld�t mutatnak a vil�giaknak, akik a papi hivat�sukból ered  �s ahhoz k�t d  
k�teless�geiket csak anyagi ellenszolg�ltat�s�rt cser�be hajlandók teljes�teni, akik or-
rukn�l fogva vezetik a n�pet, �s egyetlen c�l lebeg szemük el ! , a min�l j�vedelmez bb 
papi javadalmak megszerz�se. Windecke kor�nak minden t�rsadalmi baj�t az egyh�-
ziak g g�s, �ntelt, kapzsi, kereszt�nyietlen �s az Istent l elforduló magatart�s�nak 
tudja be, s tal�n ez�rt sem v�letlen, hogy m"v�ben, a huszit�k tanain k�vül, n�h�ny, a 
katolikus egyh�zat ostorozó, a p�p�t �s papjait k�rhoztató levelet is r�szletesen k�z�l. 
S miut�n Zsigmond egyezs�gre l�p a cseh eretnekek kev�sb� radik�lis k�pvisel ivel, 
a kelyhesekkel, Windecke ny�ltan k% elenti, hogy   tulajdonk�ppen egyet�rt a huszita 
alapelvekkel, �s a maga r�sz�r l elfogadja azokat. 
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Tudom�nyterületek a ford�t�s szolg�lat�ban – 
eml�kirat a tudom�nyterületek szolg�lat�ban

A 15. sz�zad els  fel�ben keletkeze!  eml�kirat olvas�sa, meg�rt�se �s m�s nyelvre 
t�rt�n  �tültet�se sor�n mindenekel !  a forr�s nyelv�szeti saj�ts�gaival kell megis-
merkednünk. Nyelvt�rt�neti szempontból a k�rd�ses sz�veg ugyan m�r a Frühneu-
hochdeutsch 1350-t l 1650-ig tartó korszak�ban születe! , ha azonban megvizsg�ljuk 
azokat az alapvet  nyelvi tendenci�kat, amelyek ezt a periódust megkül�nb�ztetik az 
1350-ben lez�rult Mi! elhochdeutsch id szak�tól, meg�llap�thatjuk, hogy Windecke 
nyelvezete �ppen a k�t nyelvt�rt�neti korszak hat�r�n van. Egyes v�ltoz�sok, mint p�l-
d�ul a palataliz�ció m�g folyamatban vannak, de a mono' ongiz�lód�s jelens�ge m�r 
befejeze! nek mondható, a nyelvi tendenci�k t�bbs�ge ugyanakkor, eml�thetn�nk i!  a 
ny�ltabb� v�l�st, a di' ongiz�lód�st vagy ak�r a f nevek elej�n megjelen  nagy kezd -
bet"t, m�g el sem kezd d�! . Vagyis �sszess�g�ben azt mondhatjuk, hogy a Windecke-
f�le forr�s, b�r keletkez�s�nek idej�t tekintve m�r jav�ban a kora �j-feln�met korszak 
term�ke, m�gis k�zelebb �ll a k�z�p-feln�met nyelv�llapothoz (1. táblázat).

Nyelv�szeti szempontból tov�bbi probl�m�t jelent, hogy a sz�vegben tal�lkozha-
tunk a n�met nyelv k�z�pkori szókincs�nek olyan elemeivel, amelyek archaikusnak 
tekinthet k, s ez�rt a k�s bbi id szakokban nem fordulnak el . A kihalt szavak, mik�nt 
az erwaiz, uncz, butlu# 16 jelent�s�nek megfejt�s�ben megfelel  szót�rak, illetve inter-
netes adatb�zisok seg�thetnek.17 Sokkal t�bb tal�l�konys�gra van azonban szüks�ge a 
ford�tónak, ha olyan kifejez�sekkel tal�lja szembe mag�t, amelyek egyedi szóalkot�-
sok, s egyetlen m�s k�z�pkori sz�vegben sem fordulnak el . Windecke elbesz�l�s�ben 
p�ld�ul Luxemburgi Zsigmond b�tyj�nak, a cseh Vencel kir�lynak egyik kegyenc�re 
a Zadala Zirlische18 g�nynevet ragaszto! �k kort�rsai. Nem kev�s szerencs�n �s lelem�-

1. táblázat

V�ltoz�sok Mi! elhochdeutsch Frühneuhochdeutsch

Palataliz�ció srecken schrecken19

sreip schreib

slaht schlacht

Di' ongiz�lód�s zît zeit

l"t leut

Mono' ongiz�lód�s brüeder brüder

guote güte

Ny�ltabb� v�l�s koufen kaufen

toifel teufel

Nagy kezd bet" csak tulajdonnevek eset�ben valamennyi f n�v eset�ben
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nyen m�lo! , hogy ennek a se nem cseh, se nem n�met ragadv�nyn�vnek a jelent�s�t 
sikerült megfejteni. 

A Windecke-eml�kirat magyar nyelvre t�rt�n  min�l pontosabb �tültet�s�hez n�l-
kül�zhetetlennek mutatkozo!  a nyelvt�rt�neti alapvet�sek melle!  a történelemtudo-

mány eddigi eredm�nyeinek felhaszn�l�sa. Hiszen Windecke a kort�rs szem�vel �s 
eredeti oklevelek felhaszn�l�s�val – amelyekhez v�lhet en Kaspar Schlick birodalmi 
kancell�r jóvolt�ból juthato!  – mutatja be a 15. sz�zad els  �vtizedeinek esem�nyeit. 
Ezek k�zül a magyar t�rt�n�szek sz�m�ra els sorban azok lesznek �rt�kesek, amelyek 
Zsigmond �s M�ria eljegyz�s�r l; a K�roly-p�rtiak tev�kenys�g�r l �s Kis K�roly, vala-
mint Þ a, L�szló magyarorsz�gi szerepl�s�r l; Erzs�bet hal�l�ról, M�ria fogs�gba es�s�-
r l; Zsigmond megkoron�z�s�ról; fogs�g�ról �s m�sodik h�zass�gk�t�s�r l; tov�bb� a 
Kanizsai-felkel�sr l; Magyarorsz�g �s Ausztria kapcsolat�ról; avagy a kir�ly d�lvid�ki 
�s it�liai hadj�ratairól szólnak. Komoly �rdekl d�sre tarthatnak sz�mot azon fejezetek 
is, amelyek Zsigmond b�tyja �s unoka�ccsei ellen folytato!  harc�t; avagy a n�met feje-
delmek elleni hi�bavaló küzdelmeit; a N�met Lovagrend fele! i gy�mkod�s�t; a lengyel 
kir�llyal, illetve m�s európai fejedelmekkel folytato!  tan�cskoz�sait; n�met, valamint 
cseh kir�lly� v�laszt�s�t �s római cs�sz�rr� koron�z�s�t; a huszit�k elleni küzdelmeit 
�s a velük való megb�k�l�st; a konstanzi �s a b�zeli zsinat esem�nyeit, valamint a ki-
r�ly európai utaz�sait ismertetik. A szigor�an ve!  t�rt�nelmi t�nyek �s esem�nyek so-
r�t Windecke olyan r�szletekkel (l�nyrabl�s; megveszteget�s; m�rgez�s; aj�nd�klist�k; 
hal�szat; vad�szat) f"szerezi, amelyek elolvas�s�val sz�nesebb k�pet kaphatunk a 15. 
sz�zad mentalit�s- �s kult�rt�rt�net�r l is. 

Az elbesz�l�s k�z�ppontj�ban ugyan l�tszólag az uralkodó te! ei �s cselekedetei �ll-
nak, a szerz  azonban olykor Zsigmond szem�ly�hez kapcsolódva, olykor pedig t le 
elt�volodva vezeti v�gig az olvasót a 15. sz�zad eleji Európ�n, a kort�rs kalauzol�s�-
val r�szesei lehetünk a korszak meghat�rozóbb esem�nyeinek, s tal�lkozhatunk fon-
tosabb szem�lyis�geivel. A kalandorlelk" mainzi polg�r seg�ts�g�vel megtekinthetjük 
Thomas Becke!  s�rj�t a canterburyi katedr�lisban, egy viharos tengeri utaz�s ut�n ki-
�heze! en �s a szomj�s�gtól legyengülten partot �rhetünk Calais-ban, hogy azt�n �t-
utazhassunk a sz�z�ves h�bor� s�jto! a Francia Kir�lys�g terület�n. Tal�lkozhatunk 
a Sz"zzel, akinek h�re t�bb orsz�gba eljuto!  m�r, s akit tal�n a legt�bb �lcel d�ssel, 
g�nnyal �s k�ts�ggel saj�t haz�j�ban fogadtak. Betekinthetünk N�metalf�ld, a Római 
Birodalom �s It�lia fejedelmi udvaraiba �s polg�ri h�zaiba egyar�nt, r�szt vehetünk 
azokon a birodalmi gy"l�seken, melyeken a kor egyh�zi �s vil�gi fejedelmei annyiszor 
nem jelentek meg, s az o!  hallo!  �s l�to!  bizalmas �rtesül�sek birtok�ban tov�bb�llha-
tunk Csehorsz�gba, hogy meg�rtsük, az európai hatalmak a N�met-római Birodalom-
mal az �len mi�rt maradtak oly sokszor alul a cseh eretnekekkel szembeni harcban. 

Európa �s Magyarorsz�g 14–15. sz�zadi eseménytörténet�n t�l elengedhetetlen-
nek mutatkozo!  a szerz  szül v�ros�nak, Mainznak város- és helytörténeti szempon-
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t� megismer�se. Hiszen az eml�kiratban nemcsak a mainzi lovagi �s k�zm"vescsa-
l�dok visz�ly�nak epizódjairól olvashatunk, de a mainzi egyh�ziak v�rosból t�rt�n  
kivonul�s�nak r�szleteire is f�ny derül, mik�nt a 12. sz�zadi mainzi egyh�zszakad�s 
püsp�kgyilkoss�gokkal sz�neze!  jeleneteit is felvillantja a szerz . Komoly Þ gyelmet 
�rdemelnek tov�bb� az eml�kiratban k�z�lt azon eredeti sz�vegr�szletek, amelyek a 
csehorsz�gi huszitizmushoz k�thet k. Windecke hat�rozo!  �rdekl d�st mutato! , s 
mint m�r eml�te! ük, szimp�ti�val viseltete!  a korszakban eretnekk�nt megb�lyegze!  
huszit�k ir�nt, ennek k�sz�nhet , hogy m"v�ben helyet kaptak az egym�shoz, illetve a 
birodalmi fejedelmekhez �ro!  leveleik melle!  t�telesen felsorolt tanaik �s elveik, ame-
lyek mind vallásÞ lozóÞ ai, mind vallástörténeti szempontból igen gazdag forr�sanyagul 
szolg�lhatnak. A 15. sz�zad els  fel�ben t�bb jelent s h�bor� zajlo!  egym�ssal p�r-
huzamosan Európ�ban, s mivel sem a sz�z�ves h�bor�, sem a huszit�k elleni katonai 
esem�nyek, sem a k�zelg  t�r�k vesz�ly, sem jelent�ktelenebb lok�lis konß iktusok nem 
kerülik el a szerz  Þ gyelm�t, az olvasó is szembesülhet a 15. sz�zad haditechnik�j�nak 
legfontosabb eszk�zeivel. Így ismerkedhetünk meg p�ld�ul a korszak haszn�lt hajó-
t�pusaival, s megtudhatjuk, mi volt haszn�latuk tekintet�ben az alapvet  kül�nbs�g a 
g�ly�k, a kokk�k �s a baliner�k k�z�! . Besz�molót kapunk arról, hogy az ostromra in-
dulók mivel szerelt�k fel hadi szekereiket, de olvashatunk a kamr�s�gy�k, a v�r�gy�k, 
a k vet  ostromg�pek �s a s�ncrendszerek alkalmaz�s�ról egyar�nt. Hadtörténeti szem-
pontból tov�bb� kiemelked  jelent s�g"ek �s a 15. sz�zad forr�sanyag�ban egyedül-
�llóak azok a regul�k, amelyek a huszit�k ellen vonuló kereszt�ny hadak szervezet�t, 
fel�p�t�s�t, k�teleze! s�geit �s fegyelmi rendj�t szab�lyozz�k. 

Az eml�kiratban megneveze!  szem�lyek �s f�ldrajzi helyek azonos�t�s�n�l r�szben 
szerencs�s helyzetben vagyunk, hiszen Wilhelm Altmann-nak, a kritikai kiad�s elk�-
sz�t j�nek sikerült a birodalomhoz k�t d  t�rt�nelmi szerepl k, illetve f�ldrajzi nevek 
kil�t�t felfednie. A k�z�pkori Magyar Kir�lys�g t�rt�nelmi alakjainak, t�jegys�geinek, 
v�rosainak �s egy�b települ�seinek azonos�t�s�t azonban Altmann �rtelemszer"en 
nem v�gezhe! e el, �gy erre a ford�t�s sor�n került sor. Ezen munk�ban a történelem-

tudomány segédtudományai k�zül a genealógiai �s archontológiai �sszefoglalók, illetve a 
t�rt�neti f�ldrajzi k�zik�nyvek ny�jto! ak seg�ts�get, s ennek k�sz�nhet en sikerült az 
eml�kiratban szerepl  valamennyi magyarorsz�gi f �r nev�t azonos�tani, s egyetlen 
helynevet kiv�ve ugyanez elmondható a magyarorsz�gi f�ldrajzi nevekr l is. 

Az eml�kiratban az eredet szempontj�ból t�bb sz�vegfajt�t kül�n�thetünk el, az el-
s dleges elbesz�l�sen t�l a m�r eml�te!  oklevelek, szab�lyzatok melle!  kiemelhet k 
azok a k�z�pkori szerz kt l �tve!  id�zetek, amelyek igazi �nyencs�gnek tekinthet k, 
�s tal�n az irodalomtudomány sz�m�ra sem lesznek k�z�mb�sek. Idetartoznak a Szent 
Hildegardtól, az Anselmus püsp�kt l, a XXIII. J�nos p�p�tól �s a Sigwall nev" vil�gi 
paptól sz�rmazó próf�ciar�szletek, valamint k�t Szent Jeromos-cit�ció. Nem tekinthe-
tünk el tov�bb� azoktól a 15. sz�zadi k�ltem�nyekt l sem, amelyek eddig magyar nyel-
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ven ismeretlenek voltak. K�zülük egyedül az orl�ans-i Szüzet kig�nyoló n�h�ny soros 
hexameter latin nyelv", a t�bbi, �gy az Aachen v�ros�ban kit�rt belh�bor�t, a papok 
Konstanzban v�ghezvi!  par�zn�lkod�sait, illetve a Bar �s Vaudemont hercegei, vala-
mint n�h�ny birodalmi gróf k�z�!  kit�rt visz�lyt bemutatók mind n�metül �ródtak; 
csak ez utóbbinak ismert a szerz je, a Frauenzuchtnak is neveze!  Bernkopf mester-
dalnoktól sz�rmazik. 

Eberhard Windecke eml�kirat�nak az elm�lt sz�zadok sajnos kev�s Þ gyelmet szentel-
tek, holo!  a m" �rt�kes �s b s�ges forr�sa a 15. sz�zadi Európa politika-, egyh�z-, mentali-
t�s-, �letmód-, valamint kult�rt�rt�net�nek, de a szerz  �sszete!  szem�lyis�g�nek k�sz�n-
het en szórakoztató olvasm�nyul szolg�l valamennyi m�lt ir�nt �rdekl d  sz�m�ra. 
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Summary

Ren�ta Skorka
Research possibilities of a medieval citizen’s memoirs 

Eberhard Windecke, a burgess born in Mainz, served Sigismund of Luxembourg, king 
of Hungary and Holy Roman Emperor in the Þ rst part of the 15th century more than a 
decade long. Asked by the imperial elector monarchs a' er the death of the emperor, he 
described his experiences from this period. The original manuscript seems to be lost 
but there are seven known copies from the second part of the 15th century. The di( erent 
Windecke-copies were matched and published in a critical edition by a german music 
historian, Wilhelm Altmann in 1893. This edition was the base of the Hungarian trans-
lation. Several of Altman’s notices needed completion and correction, therefore most of 
the annotations are renewed, only a third of the original notices are unchanged. 

My research was concentrated mostly on the life of the author, Eberhard Windecke. 
His person, his life and memoirs were almost unknown to the Hungarian science until 
now, although there are some questions that only Hungarian Windecke research could 
answer. That is why my primary objective was to Þ nd some traces of data about the au-
thor in Hungary and match them with the biography compiled by German historians 
and the biographical facts present in his memoirs. The document is considered as a rare 
treasure of intellectual and mental history since it is a direct source of knowledge about 
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the way of thinking of medieval people. The assessment of personal characteristics is 
a crucial part of this analysis, because there is a complex personality present in the 
memoirs, possessing the a! ributes of both the medieval and reneissance man. 

The Þ nal part of my essay deals with a multidisciplinary approach of the subject. I 
have investigated several archaic and unique expressions in the text and according to 
my research the Windecke source, though considering the period of its creation it is a 
product of the early new high german era, it is still resebling the middle high german 
period. It was essential to involve history during the translation, since Windecke writes 
about the events of 14-15th century Europe, mentions episodes from the local history of 
Mainz and deals with issues of religious philosophy and ecclesiastical history by out-
lining Bohemian hussite theses, describes inportant tools of 15th century warfare and 
in a unique way introduces the regulations of military units, their structure, tasks and 
discipline. I also used genealogic and archontologic monographies, as well as hand-
books of geographical history to identify all the Hungarian nobles and geographical 
names (except for one) mentioned by the memoirs.

There is a great research potential in the memoirs for some other sciences, too. Wind-
ecke’s work is a valuable and entertaining source for the history of politics, church, 
mentality, way of life, culture and literature in the 15. century Europe. As such, it de-
serves a widespread interest; and still, it is only available in German and from now on 
in Hungarian. 


