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I. Témamegjelölés, célkitűzés 

A jelen disszertáció témájának ötlete – Bariska István közvetítésével – Otto Brunnertől 

származik. Brunner mutatott rá hangsúlyosan arra, hogy az osztrák és magyar határszélen a 

15. század középső harmadában a zűrzavaros bel- és külpolitikai körülmények között 

megjelentek szerencselovagok, zsoldos nemesek, akik olykor érdekeiknek megfelelően pártot 

váltottak. E személyek és birodalmi szomszédaik között – valójában e megfigyelés igazán 

Brunneré – ugyanúgy zajlottak „jogos magánháborúk”, fehdék, mintha egyszerűen mind a két 

fél az e jogot elismerő Birodalom területén csatázott volna. 

Alapvetően az a nagyon vékony, nem kevés szerencsével megfogható, egykoron 

nyilván mindent, időben és térben váltakozó sűrűségben átszövő „fonalrendszer” érdekelt, 

amely a két területet, azaz a Magyar Királyságot és a Birodalom keleti „peremvidékét”, az 

Osztrák Főhercegséget, a Stájer, Karintiai és Krajnai Hercegséget a késő középkorban 

összekötötték, és amelyek bemutatását – talán a gazdasági kapcsolatokat leszámítva – hiába is 

keresnénk a nagy történeti összefoglalásokban. Az erről tanúskodó adatokat, amelyek 

birtoktörténeti vagy genealógiai vonatkozásúak, helyi kiadványokban vagy a családtörténeti 

irodalom berkeiben találhatjuk meg. 

A határ két oldalán fekvő települések, azok polgárai, valamint az egyházi intézmények 

között fennállt kapcsolatrendszerrel nem foglalkoztam. Részben azért döntöttem így – 

bármennyire is a két terület kapcsolatrendszerének egymással olykor összefonódó rétegeit 

jelentették –, mert más jellegű forrásokat kellett volna kézbe vennem, részben pedig túlontúl, 

talán még a nemesi világnál is apróbb morzsák előkerülésére számítottam. Ennélfogva – 

Brunnert követve – a nemességre koncentráltam, és azon belül is a források szűkössége okán 

az elitre. Vagyis a magyar, illetve ausztriai, stájer, karintiai és krajnai arisztokrácia azon 

részére, amely a másikkal kereste a kapcsolatot: a királyi, császári vagy tartományúri 

udvarban látott el szolgálatot, egymással házasodott, üzletelt. A disszertációm 

vizsgálódásának célkeresztje egyértelműen közel került a köz- és diplomáciatörténeti 

kutatásokéhoz, csak éppen a vizsgálat nem magukra az országok közötti „hivatalos” 

kapcsolatokra irányul, mint a régebbi diplomáciatörténeti összefoglalások általában, hanem az 

alsóbb és felsőbb szintek résztvevőire, valamint azok kapcsolatrendszerére. A határ menti 

nemességhez azonban nemcsak a homo novusokat, hanem régi, nagy múltú családok sarjait is 

joggal sorolhatjuk. E „társaság” tagjainak azonban korántsem volt egyedüli és kizárólagos 

jellemzője, hogy egyszer egyik, másszor másik uralkodónál teljesítettek udvari, katonai 

szolgálatot. Olykor zálogként vagy éppen teljes értékű birtokként elnyert jószágokra, nem 

egyszer váruradalmakra is szert tettek – nem ritkán a szomszédos tartományban, országban. 
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Innen ered tehát az esetleg elsőre furcsállható, a disszertáció címében is szereplő „kétlaki” 

jelző. Az a nemes, aki a szomszéd országban birtokot szerzett, nem volt persze feltétlenül 

fontos politikai szereplő. A 15–16. század fordulójától egyre sokasodó számban hozhatók 

példák arra, hogy vásárlással kerültek bizonyos birtokok „idegen” kézbe – legyen szó Magyar 

Királyságról vagy éppen például az Osztrák Főhercegségről. A vizsgálódásom köréből kizárt 

ausztriai polgárság nyugat-dunántúli szőlőbirtoklása szolgáltat arra kitűnő példát, hogy 

mennyire elterjedt lehetett ez a határhoz közel fekvő területeken, és az adott személy 

különösebb politikai kapcsolat nélkül jutott hozzá szőlőhöz. A polgárság esetében szinte 

tömeges jelenségről és egyenként valószínűleg nem túl jelentős birtokvagyonról volt szó, ám 

hangjuk a harmincad vagy kilenced fizetése miatt olykor a német-római császárhoz vagy 

éppen a magyar királyhoz is eljutott. 

Az elmondottakkal a német szakirodalomban megfogalmazott, ún. kettős vagy 

többszörös lojalitás fogalma jól összehangolható. Megalkotása a jeles középkorkutató és 

egyetemtörténész, Peter Moraw érdeme, aki viszont tudomásom szerint a fogalom részletes 

kifejtésére nem tett kísérletet. A kifejezéssel a következő jelenséget illette: a középkorban 

lehetséges volt, hogy valaki két urat (királyt, herceget, stb.) szolgáljon, és egyúttal mind a 

kettőhöz hűséges is maradjon. Persze az, hogy ilyen többszörös elkötelezettség létrejöhetett, 

az korántsem csak a szolgálatba lépő személy talpraesettségén vagy a „titoktartáson” múlt. 

Ugyanúgy a szolgálatba vevő számára is kielégítőnek kellett lennie a feltételeknek, hiszen a 

legtöbb esetben világosan tudhatta, hogy más uralkodónál, hercegnél is elköteleződött az 

illető. Erre a jelenségre már az Anjou-korból is tudunk példát hozni. Persze a határokon 

átnyúló szolgálatok miatt az illető nemcsak az utókor, hanem már adott esetben a kortársak 

elítélő véleményével is találkozhatott. Ahogy Florian Waldauf 1490 októberében küldött 

levelében fogalmazott, amikor az aktuális, magyarországi fejleményekről számolt be urának, 

Zsigmond tiroli grófnak: „egy magyar csak magyar marad, akinek a hite és hűsége igen 

ingatag”. 

Dolgozatommal tehát az az alapvető célom volt, hogy részben ezen előítélek 

lebontásában segédkezzem, másrészt az osztrák és magyar szakirodalom eredményeit, illetve 

a különböző országokban őrzött, mégis ugyanarra a témára vonatkozó, adott esetben más-más 

módon interpretált forrásanyagot – a disszertáció témájának apropóján – összehangoljam. 

Végeredményben ugyanaz az álláspontom, mint ami – főként Engel Pál és Kubinyi András 

nyomán – az újabb középkorász nemzedékek tagadhatatlanul pozitivista ízű kutatási 

módszertanát is jellemzi: amennyiben lehetőség szerint az összes elvarratlan szálat felderítjük, 

forrásainkkal ütköztetjük a szakirodalom állításait, sokszor nem várt szempontokhoz és 
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eredményekhez juthatunk. Személyi karrierek, helyi konfliktusok felvázolásával – mintegy 

alulnézetből közelítve a kérdéshez – elsősorban a magyarországi középkor utolsó 

évtizedeinek, a Jagelló-kori magyar(–cseh) és birodalmi kapcsolatok árnyalására 

vállalkoztam. 

 

II. A feldolgozás módja, a disszertáció felépítése 

A magyar középkor kutatója évek óta kényelmes helyzetben van, hiszen a rendelkezésére álló 

írott források legnagyobb része interneten is elérhető nagyfelbontású felvételek formájában. 

Mivel a jelen disszertáció témája a határ menti területek vizsgálatát tűzte ki célul, ezért az 

országhatár mentén birtokos családok archívumai, így a Batthyányak, Draskovichok, 

Esterházyak, Nádasdyak levéltárait volt érdemes – első körben – vallatóra fogni. Nem hiába, 

ugyanis különösen sok oklevelet tartogatnak e témakörre is. Mivel azonban kinek-kinek 

másképp alakult a pályája, ezért a legváratlanabb helyen is előbukkanhattak további adalékok. 

Az már kutatásaim legelején nyilvánvalóvá vált a levéltári jegyzékek, különféle 

forráskiadványok, illetve a szakirodalom áttekintése után, hogy a magyar középkorászok által 

használt forrásbázis jelentősen bővíthető. A legfőbb terepnek a bécsi Österreichisches 

Staatsarchiv bizonyult, amelynek egyik részlegében, a Haus-, Hof- und Staatsarchivban őrzik 

a Szent Római Birodalom központi szerveinek iratanyagát. Ezen belül az I. Miksa-kori iratok 

időrendi sorozata, a Maximiliana áttanulmányozása volt különösen gyümölcsöző. A Bécsben 

feltárt forrásokat az alsó-ausztriai, stájerországi és tiroli tartományi levéltárakban végzett 

kutatások jól kiegészítették. Míg Innsbruckban az egykori Habsburg-regisztratúra ott hagyott 

része volt jól használható, addig – témám szempontjából – az egykori Magyar Királysággal 

határos tartományokban, Alsó-Ausztriában és Stájerországban a családi, valamint a rendi 

iratanyagok bizonyultak gazdagnak. Az ausztriai állami levéltárakban feltárt forrásokat 

szerencsés módon egészítették ki a müncheni Bayerisches Hauptstaatsarchivban és 

Bayerische Staatsbibliothekben, illetve néhány, ausztriai, családi magánlevéltárban (Gräflich 

Hoyos’sches Familienarchiv, Hausarchiv der regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein) 

feltárt iratok. 

Bármennyire is hosszú a listája az imént felsorolt köz- és magángyűjteményeknek, a 

feltárt forrásanyag – középkori viszonylatban korántsem szokatlan módon – igen töredékes. 

Elsősorban ezért az mutatkozott praktikusnak, hogy a jobban dokumentált, ám nem feltétlenül 

ugyanolyan fontosságú történetek közül néhányat esettanulmányok formájában mutassak be. 

Dolgozatomban három nagyobb tartalmi egység különíthető el. Az első, bevezető 

fejezetben a témaválasztáson kívül bőségesen esik szó a forrásviszonyokról, illetve a 
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szakirodalmi helyzetre is kitértem. Egyrészt magára a határproblematikára utaltam, 

másodrészt az ún. „kétlaki” családok, a határ menti kapcsolatok ilyetén változatáról szóltam, 

harmadrészt pedig a Miksa-kori kutatások témánk szempontjából lényeges vonatkozásait 

érintettem. Végül, de nem utolsósorban röviden az említett kettős vagy többszörös hűség 

fogalmát ismertettem, amely pedig az előbbi három témát egy egységgé fogja egybe. 

A második fejezetben a magyarországi Jagelló-kor egyik meghatározó dokumentuma, 

az 1491. évi pozsonyi béke néhány pontjának végrehajtását vizsgáltam meg közelebbről. Két 

dolog foglalkoztatott. Egyrészt az, hogy a szerződés pontjaival kapcsolatos retorika és a 

valóság mennyire fedte egymást, másrészt az anomáliákat előidéző személyek, akik minden 

esetben egyúttal „kétlaki” katonák voltak, miféle eszközökkel éltek, illetve a két uralkodói 

udvar, a tanácsosok vagy helybeli birtokosok miként kívánták feloldani a határon átívelő 

konfliktusokat. Persze nem átlagos esetekről van szó, vagyis nem egyszerűen csak egy több 

országban birtokos személy károkozásáról, „jogtalan” birtokszerzéséről, ahogy azt sokszor 

megfigyelhetjük a panasziratokban, hanem a sokat emlegetett pozsonyi béke egyik pontjában 

előírt végrehajtás elodázásáról. Az egy-egy esettanulmányban érintett, alsó-ausztriai 

Mittergrabern, Gmünd esetében helytálló a megállapítás: említésükkel legfeljebb helytörténeti 

munkák bajlódtak – anélkül, hogy esetleg tágabb összefüggésbe szerették vagy tudták volna 

helyezni. Mind a két uradalom esetében a konfliktus a Mátyás király-féle ausztriai foglalások 

idejében nyúlik vissza: az ott megtelepedő két cseh kapitány, Mikuláš Španovský (Gmünd) és 

Jan Zvolský (Mittergrabern) zsoldhátralék fejében bírta e jószágokat. A Mátyást követő II. 

Ulászló azonban az előd trónusa mellett persze az egész politikai örökségét, így az adósságait 

is elnyerte. Az ilyen módon, Mátyástól zálogba kapott várak gyakran egészen a pozsonyi 

békekötésig „magyar” kézen maradtak. Ez egyáltalán nem volt rendkívüli, hiszen a 

békeszerződés számos cikkelye is éppen amiatt született, hogy ezek az anomáliák 

megszűnjenek. Amiben mégis kirívóak az általam részleteiben ismertetett példák, az az, hogy 

a törlesztés ügye igen sokáig húzódott. Gmünd esetében közel három évtized után került új 

zálogos kezére az uradalom, és a jelek szerint végül Španovský fia is hozzájutott apai 

örökségéhez. A másik, a mittergraberni uradalom „elbitorlója” az előbbivel ellentétben sokkal 

ügyesebben tudta érvényesíteni az akaratát, ami pedig a kivételek kivételévé emeli történetét: 

Jan Zvolský 1507-ben megkapta az ottani jószágokat, ő és utódai megragadtak Alsó-

Ausztriában. 

Doktori dolgozatom harmadik nagyobb egységében szintén a Birodalomba elszármazott 

nemesekről olvashatunk, azonban azok nem Cseh- vagy Morvaországból, hanem a Magyar 

Királyságból érkeztek. Egy régi keletű, illetve egy újonnan felemelkedő család egy-egy tagját 
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választottam ki. Előbb a magyar nemesi családok között a legelőkelőbbek közé tartozó 

Kanizsai János pályafutását dolgoztam fel. E karrier részben a határ menti nemesség jellemző, 

részben viszont annak atipikus elemeit vonultatja fel. A határ mentén birtokos, előkelő 

famíliáról lévén szó, számos családtag a szomszédos területek nemes famíliáiból választott 

házastársat. A Kanizsaiaknak azonban a magyar király iránti hűségéhez – leszámítva 

bizonyos, kül- és belpolitikai szempontból igen érzékeny időszakokat (1459, 1490–1491) –

nem férhetett kétség. Kanizsai János 1490 előtti élete semennyiben nem különbözhetett más, 

előkelő családokból származó ifjak életétől, az igazi változás az 1490–1491. évi, 

hadjárásokban gazdag esztendőkben következett be. Soha nem fogjuk megtudni, hogy mi 

motiválta Kanizsait és miért állt azoknak a szolgálatába, akik a család számára sokáig fájó 

pontnak számító szarvkői uradalmat elragadták. Pályája az 1491. évi pozsonyi békét követően 

egészen egyedülálló fordulatot vett. Nemcsak amiatt, mert a Kanizsai családból 1491 után 

egyedüliként Habsburg-szolgálatban maradt, hanem olyan szempontból is, hogy a magyar és 

horvát nemesség soraiban azon kevesek közé tartozott, akik így döntöttek. Rendkívülivé 

teszik pályáját a kivételes forrásadottságok, valamint az a teljesítmény, amelynek révén – nem 

kevés pénz árán – meg tudta szerezni magának Neuburg am Inn uradalmát, illetve az ahhoz 

kapcsolódó grófi címet is. Abban, hogy mindez létrejöhessen, nagymértékben tehetőssége 

játszhatott szerepet: a grófságért kifizetett óriási összeget ugyanis magyarországi birtokainak 

elzálogosításából teremthette elő. 

A dolgozatomban szereplő negyedik esettanulmány, Kövendi Székely Jakab története 

inkább a két cseh nemes életéhez hasonlítható: nemcsak amiatt, mivel teljesen homo novusnak 

tekinthető, hanem azért is, mivel számára is a katonai pálya jelentette a felemelkedés útját. 

Rátermettségére és politikusi vénájára hamar fény derülhetett. A forrásanyagban az 1470-es 

évek elejétől feltűnő Székely akkor már a magyar királyi udvarban szolgált kamarásként, 

majd az 1480-as években a stájerországi hadszíntéren vitézkedett a két fontos, dél-stájer 

kereskedőváros, Pettau és Radkersburgi kapitányaként. az 1480-as évek végére pedig 

gazdasági és politikai tisztségeket egyaránt viselt, ami egyértelműen Mátyás király bizalmáról 

árulkodott. Majd valószínűleg a legjelentősebb, stájerországi birtokai (Ormosd, Ankenstein) 

védelmében történt pártváltás (1490) után remekül dokumentált pályafutás indult: nemcsak a 

helyi, stájerországi ügyekben volt III. Frigyes német-római császár, majd I. Miksa római 

király segítségére, hanem katonaként is segítette urait (1496. évi itáliai hadjárat, oszmánok 

elleni védekezés). De emellett – a három említett pályafutáshoz hasonlóan – nem adta fel az 

anyaországban meglévő birtokait sem. Karrierjében mégsem e valóban kivételes forrásbőség a 

figyelemreméltó, hanem az, hogy homo novusként és nem az előkelő család tagjaként jutott 
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magasra. Ez I. Miksa idejében rajta kívül egyetlen, alulról felemelkedő és egyben „kétlaki” 

nemesnek sem sikerült, mivel sokkal alacsonyabb szinten megrekedtek, illetve pályafutásuk, 

„kétlakiságuk” hamar véget ért. 

A harmadik tartalmi egység harmadik fejezetében további történeteket soroltam elő 

annak bizonyítására, hogy a „kétlaki”, de legalábbis a határon átívelő pályafutások nem voltak 

olyannyira egyedülállóak a korban. Egy-egy alfejezetben a régi és újabb keletű, azaz homo 

novusokra hoztam példákat. Az előbbi csoport leglátványosabb példája és egyúttal Kanizsai 

János egyedi pályájának távoli párhuzamai kétségkívül a Frangepánok és a Szentgyörgyi-

Baziniak családok. Bemutatásuk során elsősorban a Habsburgok, illetve – a Szentgyörgyi-

Baziniak Ferenc esetében a Wittelsbachok – oldalán teljesített udvari, elsősorban 

katonáskodással kapcsolatos szolgálatukra tértem ki röviden. Ezenkívül szó esett még – csak a 

legfontosabb jellemzőkre kitérve, hiszen számos családtag pályafutása külön tanulmányt 

érdemelne – a birodalmi birtokszerzéseikről, valamint házasságaikról. A régi, birodalmi 

oldalról érkező, hagyományosan magyarországi érdeklődéssel rendelkező családok közül 

egyedül a Stubenbergekre tértem ki röviden. Törekvéseik azonban a 15–16. század fordulóján 

igen erőtlenek voltak, korántsem voltak olyannyira sikeresek, mint a Frangepánok vagy a 

Szentgyörgyi-Baziniak. 

Az ezt követő alfejezetben ismertettem az Otto Brunner által is felfedezett zsoldos 

nemességhez tartozó Vitovec János, Weispriach-testvérpár, Andreas Baumkircher, Ulrich von 

Grafenegg utódainak sorsát, akiket – ellentétben a disszertáció nagy részében a Magyar 

Királyságból a Birodalom felé törekvő családokkal, ám a Stubenbergekhez hasonlóan – éppen 

ellentétes irányú, tehát a magyar területek felé való törekvés jellemzett. A szakirodalom jól 

ismeri és egészen sokat foglalkozott a családokat a Magyar Királyságban meggyökereztető 

személyekkel, azonban az utódaikra jóval kevesebb figyelmet szánt. Nem csodálhatjuk e 

közömbösséget, mivel a Mátyás halála utáni évtizedekben, a két Jagelló-király idején azonban 

nem sok babér termett e családoknak. A fennmaradási kísérleteik mégis tanulságosak. A 

Weispriachok kivételével a család vagyonát megteremtő, karizmatikus személyt követő 

generációval mindegyik eltűnt nyomtalanul. 

 

III. Eredmények 

A Magyar Királyság és a Birodalom közötti „fonalrendszer” sok esetben át- meg átszőtte a két 

fél „hivatalos” kapcsolatrendszerét, diplomáciai viszonyait, így sokszor a konfliktusok 

elintézésnek módja is ettől vált függővé, és adott esetben a politikai retorikában megjelenő 

indoklás volt a valódi mozgatórugó. Valójában tehát a korábbi szakirodalom által csupán 
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helytörténetként kezelt eseteket tágabb összefüggésbe helyezve olyan szempontokhoz 

juthatunk, amelyek sokkal árulkodóbbak a két fél kapcsolatáról, mint adott esetben a 

„hivatalos”, részleteiben különben is meglehetősen rosszul dokumentált diplomáciai 

érintkezések szintje. Egyszóval a „politikacsinálást” – nem meglepő módon – sokkal nagyobb 

pragmatizmus jellemezte. 

Kétségtelen, hogy a feldolgozott pályafutások rendkívüli nemesi karriernek mondható a 

maga nemében, semmiféleképpen sem tipikusnak. Azonban részben a pozsonyi béke végre 

nem hajtásáról szóló fejezetekben alkalmazott „módszerekkel”, részben más módon nemcsak 

e két személy részére nyílt lehetőség, hogy határ menti helyzetével éljen és visszaéljen. 

Mindez közvetve a magyar vagy éppen a birodalmi nemesség mozgásteréről is árulkodik. 

Nemkülönben arról is eleven képet kaphatunk, hogy hogy – ha a határ sok szempontból 

meghatározó volt, elválasztó szereppel bírt is – a mai szemmel nézve meglepő módon igenis 

könnyen átjárható volt számos ember számára: nemcsak a szó fizikai értelmében, hanem a 

társadalmi kapcsolatokat illetően is. 

Általános családi stratégiáról azonban, különösen a kiterjedt családok, Frangepánok, 

Szentgyörgyi-Baziniak esetében veszélyes beszélni. Helyesebb inkább személyes ambícióként 

vagy bizonyos ágak feltűnő karrierépítési teljesítményeként tekinteni e jelenségekre, hiszen 

kérdés az is, hogy mennyire tudatos politizálás állt a személyes törekvések és eredmények 

mögött. 

A „kétlaki” nemesek mozgásterét illetően a Mátyás- és Jagelló-korban számottevő 

különbség mutatkozik. Ennek oka véleményeim szerint a megváltozott uralkodói 

„eszköztárban” rejlik. III. Frigyes német-római császár és Mátyás király idején egyértelműen 

a magyar uralkodó volt lépéselőnyben. Aligha tekinthetjük véletlennek, hogy inkább a magyar 

oldalra pártoló és kétlaki(vá váló) zsoldosnemesek csináltak karriert. Az „oszd meg és 

uralkodj” alapelvet követve Mátyás király előszeretettel támogatott mindenféle, a császár 

ellenében szövődő nemesi összefogást. Vitovec János kivételes sok birtokot és tisztséget nyert 

el, ez azonban kivételes helyzetével és a rendkívüli időszakkal magyarázható. Nélküle az 

ország déli területei úgy szólván lecsillapíthatatlanok lettek volna. Az őt követő Andreas 

Baumkircher és Ulrich von Grafenegg a császárral való konfliktus elől keresett Mátyás 

oldalán támaszt, a Weispriachok valószínűleg az 1480-es években új erőre kapó magyar–

osztrák ellenségeskedés idején választották a biztosabb és erősebb felet. Ezzel szemben 1491 

után nem az erőviszonyok fordultak meg, hanem egy rövid, átmeneti időszakot, az 1490-es 

évek első felét követően egyszerűen más minőségűvé vált a két fél kapcsolata. Ennek 

kézenfekvő magyarázata az lehet, hogy alapvetően békés időszakról beszélünk. A háborús 
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időkkel ellentétben a Jagelló-kort kevésbé a nagy átállások, inkább az óvatos lavírozások 

korszakának tekinthetjük. Igazán nagy változást persze a 1506. évi és 1515. évi dinasztikus 

fordulatok hoztak elsősorban az udvari összefonódások terén, aminek kevesen tudták előnyét 

élvezni, nem csekély irigységet kiváltva. Szintén az új idők szelének számított, hogy az 

oszmán veszély miatt II. Lajos és sógora, Ferdinánd főherceg szoros együttműködésre 

kényszerült. 1522-től bizonyos horvát és magyar urak Ferdinánd osztrák főhercegtől, a 

későbbi magyar királytól is elfogadhattak zsoldot, amely nyilvánvalóan a magyar hadi 

finanszírozásban ekkortól kitapintható Habsburg-segítség részét képezte. Ekkor már aligha 

volt szükség olyannyira nyílt nemesi támogatásra, mint amilyenről például III. Frigyesnek a 

hatalmi reprezentáció szempontjából roppant fontos, 1493. évi temetési menete tanúskodik. A 

Magyarországról származó, előrelépésük érdekében több kockázatot vállaló homo novusok 

lehetőségei I. Miksa uralkodásának idején jócskán beszűkülhettek. Székely azonban roppant 

erősen indította Habsburg-szolgálatát, és talán ennek és ügyességének köszönhetően jutott túl 

a hullámvölgyeken és találta meg a helyét. 

Az egymástól sok tekintetben különböző életpályákat a továbblépési lehetőségek 

szempontjából is értékelhetjük. Ezek részben a vagyon- és kapcsolatfelhalmozó elődre, 

részben az utód tehetségére, eltökéltségére nézvést is árulkodók. Legtöbbször kiugró 

teljesítményekkel találkozhatunk, amelyeket ritkán követett egy az elődhöz hasonló 

intenzitású pálya. Az áttelepedés nem volt túlságosan ritka, de két vagy három generáción át 

igen kevés famíliának sikerült akár csak túlélnie, nemhogy virágoznia, hiszen ilyen esetben 

általában a családnak csak egy tagja, illetve jó esetben utódainak egy külön ággá váló köre élt 

az új országban. A legélesebb ellentét a felnőtt utód nélkül elhalálozó Kanizsai János és az 

utat részben saját, részben testvére gyermekei számára is kitaposó Székely Jakab között 

feszül. Ez utóbbi nemcsak emiatt egyedi a „kétlaki” nemesség sorában. Hanem amiatt is, 

mivel az utódok – mondhatni, mintha mi sem lenne természetesebb – nemcsak a 

magyarországi, hanem a stájerországi, ausztriai, illetve a morva arisztokráciával is házasságra 

léptek. A Habsburgok dunai monarchiájának kialakuló, nemzetek feletti arisztokráciájában 

pedig azon kevés magyar család közé tartoztak, amely az első néhány generáció 

összeforrásában tevékeny szerepet játszott. Rajtuk kívül komolyabb karriert a Frangepánok 

futottak be a Mohács utáni Magyarországon, az összes többi, még a nagy múltú Szentgyörgyi-

Baziniak is – a fiág kihalásával – eltűntek a történelem süllyesztőjében. 

Mindezek után könnyen felmerülhet, hogy az elmondottak a magyar nemesek 16. 

század derekától intenzívebbé váló bécsi udvari szolgálatainak előzményeit jelentik. E 

megállapítás azonban nem teljesen helytálló. Mert bár valóban birodalmi szerepvállalásról 
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van szó, az érintett személyek a Mohács utáni időszakban elsősorban magyar királyi 

színekben, a Magyar Királyság alattvalóiként érkeztek a Habsburg-udvarokba. Az 1491. évi 

pozsonyi béke után – éppen annak egyik pontja értelmében – a III. Frigyesnek és I. Miksának 

tett udvari, katonai szolgálatok mint magyar királyoknak is szólhattak. Ez azonban nem 

jelentett a gyakorlatban a korábbiakhoz képest semmiféle nagyobb változást. Az elmozdulás 

apró jeleit 1506-tól és 1515-től figyelhetjük meg. A két udvar ekkortól bekövetkező 

közeledése, majd Mohács utáni összeolvadása, illetve az Oszmán Birodalom által jelentett 

fenyegetés alapjaiban formálta át az addigi lehetőségeket. Ha 1526 után az osztrák–magyar 

határon birtokos „kétlaki” nemesség képviselői nem is változtattak helyet, hirtelenjében mégis 

egy többszörösen összetett, saját önállóságukra roppant érzékenyen ügyelő országokból és 

tartományokból felépített államalakulat közepén találták magukat. Mindezek után csak rajtuk 

múlt, hogy az új helyzetben a másokkal szemben sokrétűbb kapcsolatrendszerüket miként 

tudták a maguk és utódaik számára kamatoztatni. 
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