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VELENCE KIALAKULÁSA, EREDETE

„Így újra meglátta a bámulatos kikötőhelyet, fantasztikus építmények e káprázatos kompozícióját,  
amelyet a közeledő hajósok megilletődő pillantása elé tárt a Respublica.”

(Thomas Mann: Halál Velencében)

Velence létrejötte, összetartó ereje, hagyományai

Velencét az állam egysége és mindenre kiterjedő irányítása megkülönbözteti a többi itáliai várostól. A 
különbségek a  bizánci  eredetű szokásokban gyökereznek.  Hivatalosan 452-ben alapították,  majd  a 
népvándorlás  korában  a  lagúna  lakosai  csatlakoztak  a  Ravennai  Exarchátushoz  és  így  a  szigetek 
bizánci uralom alá kerültek. Átvették az irányítási rendszert, a város élére tribunokat választottak, akik 
megválasztották  a  dózsét,  (dux)  aki  a  császár  nevében  képviselte  a  hatalmat.  A  tribunok  száma 
folyamatosan nőtt és később az ő leszármazottaik adták a nagy családokat, akik a dózse címet töltötték  
be. A város kereskedelme révén fejlődésnek indult. 697-ben a nemesek és a köznép összegyűltek a 
lagúna  településeiből  és  közösen  dózsét  választottak  a  vezetőnek,  az  eddig  külön  kormányzott  
területek helyett.  A kevés  forrásunk van erről  az  időszakról,  ezért  a történéseket  részletesen nem 
ismerjük. Az így létrejött önigazgatás és függetlenség nem volt teljes, ugyanis a dózse is a császár  
nevében  uralkodott.  Ez  a  szokás,  ha  csak  formálisan  is,  de  1204-ig  fennmaradt.  751-ben  elesett 
Ravenna a longobárdok ostroma során, így kikerült Velence a közvetlen bizánci szorítás alól. A Frank 
Birodalom  és  a  Bizánci  Császárság  között  elhelyezkedő  kis  állam  belpolitikájában  is  a  két 
nagyhatalom  pártolóira  oszlott.  Az  összetűzések  során  a  város  elpusztult  és  a  bizánciak  által  
támogatott  kereskedők  a  Rivo  Alto (Rialto)1 szigetre  menekültek  és  építették  fel  a  későbbiekben 
hatalmassá váló kereskedővárost. A frankok viszont folyamatos támadásokkal fenyegették a lagúnát és 
a velenceiek bizánci támogatással háborúba is bocsátkoztak. A terület békéjét csak a 812-es aacheni 
szerződés garantálta, ezzel együtt függetlenségének kezdete is, mivel a gyengülő Bizánc nem tudta  
fenntartani uralmát. A szomszédos államok a pápa vagy a császár főségét vallották, Velence ezzel  
szemben magát függetlennek tekintette. 

A város védőszentje Szent Márk. A legenda szerint egy vihar miatt Márk a lagúnában kötött ki és 
itt megalapítja Aquileia templomát, ahonnan a későbbi pátriárkák származtak. A szent egy éjszaka ott 
talált menedéket ahol a Szent Márk templom áll és azt is megálmodta hogyan építik meg. Szent Márk 
kultuszát erősítette, amikor Alexandriából az ereklyéit Velencébe hozták 828-ban. Az ő kultusza lett  
az összetartozás és egység jelképe. Amikor  meghozták az ereklyéket  a dózse elé vitték,  aki aztán  
templomot épített neki. Az egyház képviselői is eltértek a többi városétól. A helyi püspök temploma a 
San Pietro, a pátriárka a Grado szigeten tartózkodik. A pátriárka egyrészt a bizánci eredet maradványa,  
a  nyugati  egyházban  kis  pátriárkának  szokás  nevezni.  Vallási  ügyekben  is  a  pátriárka  volt  a 
feljebbvaló, nem a püspök. Az ereklye kezeléséből jól látszik, hogy a dózsét tekintették a közösség 
vezetőjének. A vallási ügyek intézése alá van vette a dózsénak, aki a zarándokok ügyeit intézi, illetve 
az  ebből  befolyó  pénzt  kezeli.  A  reprezentációban  is  megjelentek  a  kultusz  elemei.  Szent  Márk 
oroszlánjai a város nagyságát jelképezik, azóta Velence jelképeivé váltak. 

Velence  másik  fontos  szellemi  építőköve,  hogy  nem  volt  pártosodás,  teljes  egység  honolt,  
mindenki egyaránt a város sikeréért dolgozott. Legalábbis hitük szerint, a gyakorlat számos ellenpéldát 
hoz. Azt viszont fontos kiemelni, hogy a távolsági kereskedelem megkövetelte a belső összetartást és  
egységet. A későbbiekben lesz nagyon fontos ez a gondolat, bár az első kb. 600 év elég sok véres  
eseményt  hozott.  A  IX–X.  században a  Candiano  család  örökletes  hercegséggé  akarta  változtatni  

1 lásd Mellékletek; Ábrák 1. ábra
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Velencét. IV. Pietro Candiano elvált feleségétől és dinasztikus házasságot kezdeményezett. Idegeneket 
hozott magával Velencébe, hogy saját pozícióját erősítse és I. Ottó német-római császár támogatását  
kereste.  Vele  szemben  a  Bizánccal  szimpatizáló  családok  fellázították  a  tömeget  és  976-ban 
megrohamozták a dózsepalotát. A dózsét ellenfelei ölték meg menekülés közben. A Candianokat az  
Orseolók követték, akik újjáépítették a Szent Márk templomot. II. Orseolo Péter elfoglalta Dalmáciát,  
monarchisztikus házasságokkal próbálkozott, de fia ideje alatt már újabb felkelés tört ki. A város két  
nagy családja, a Caloprini és a Morosini is hosszasan viaskodtak egymással. Az egység kiformálása is 
időbe telt, bár a közösség nagy hangsúlyt fektetett rá. 

A XVI. században a köztársaságról az terjedt el, a spanyolok jóvoltából, hogy a dózsék és egy kis  
csoport önkényuralma, kémekkel, titkos rendőrséggel, kínzásokkal fenntartott zsarnoki rendszer. Ez 
talán a köztársaság késői éveire igaz, de nem általánosítható. 

A  nép  (populus)  említésénél  nem  emelték  ki  a  nemességet,  vagy  bármilyen  kiváltságosokat 
(egyházi,  katonai) Az egyes nagyobb családok nem rendelkeztek kiváltságokkal, de a politikai élet  
meghatározó szereplői voltak és a gyakorlatban ők irányítottak. Frederic C. Lane két módját látja a  
középkori hatalomkoncepciónak. Az első a „leereszkedő”, ami szerint Istentől ered minden hatalom és 
ez száll a császárra és a pápára, innen pedig a kisebb uralkodókra. A másik ennek az ellentéte, az  
„emelkedő”, mely szerint a közösség rendelkezik a törvényhozás és a politikai hatalom eszközével, így 
ők  választják  meg  képviselőiket,  akik  nekik  tartoznak  felelősséggel.  A  velenceiek  a  második 
elkötelezett  hívei.  Így  függetlenítik  magukat  az  uralkodóktól,  választják  a  dózsét,  akit  akár  le  is  
tehetnek. Ettől függetlenül hitték, hogy minden hatalom Istentől ered. Ezen elmélet viszont nem írja le 
megfelelően  a  középkor  hatalmi  rendszerét,  az  általánosítás  miatt  nem tekinthető  helytállónak  és 
Velencére nézve sem tekinthető érvényesnek.2

A VELENCEI ÁLLAMSZERVEZET ÉS VÁLTOZÁSAI IX-XIV. 
SZÁZAD SORÁN

Velence rendelkezett saját alkotmánnyal, de nem abban az értelemben, ahogy ezt ma gondolnánk. Ha 
hasonlítani  akarjuk modern államokhoz,  akkor leginkább az angol alkotmánnyal  lehet  párhuzamba  
állítani.  Írásos  formában nem létezett,  csupán törvények,  feliratok,  szokások és a politikai  kultúra 
elemei alkották. Mindebből következik a formális aktusok, szertartások és jelképek és a szimbolikus 
politika fontossága, amely a Velencei Köztársaság életében szinte mindenhol jelentkezett.

A dózse

A dózse a Serenissima vezetője, az „il serenissimo principe3” A köztársaság eme vezető tisztségét 
697-ben hozták létre,  a horvátok támadása folytán.  A dózse esküjében is megmutatkozott hatalma 
forrása. A közösség választja, de Isten kegyelméből uralkodik. Hatalmi jelvényei bizánci eredetűek, 
ilyen az aranypalást, a császári föveghez hasonlító csúcsos föveg, ezüsttrombita és az aranyombrella. 
Szent  Márk zászlóvivője,  a San Marco oltárnál  kapja  meg a jogart,  a  nép előtt  a  palota erkélyén  
hirdetik ki az új dózsét.  A X–XI. századra a dózse korlátlan hatalmú uralkodó lett.  Habár később  
tanácsnokokat  ültettek  mellé,  de  ő  maradt  a  kormányzat  egységégnek  megtestesítője.  „Jogkörébe  
tartozik a népgyűlés összehívása, a hivatalnokok kinevezése, a népgyűlés megnyitása és bezárása, a  
katonai  tribunok  és  bírák  kinevezése,  a  boni  homines  kinevezése,  szerződések  kötése  idegen  
államokkal,  az  állam  képviselete  idegen  államokkal  való  érintkezéskor,  az  államkassza  fölötti  

2  In Lane: Venice; Aristocratic Polity I; From Dukedom to Commune. 90. o.
3 In Klaniczay Gábor szerk.:  Európa ezer éve: A középkor I–II.,  alábbi fejezete: I.  kötet;  Sz. Jónás Ilona – Székely  

György: Itália a késő középkorban és a reneszánsz kezdetei 280. o.
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rendelkezés (ez egy volt a dózse vagyonával),  a kormányügyek igazgatása4.” A IX. században még 
erősen függött Bizánctól, ugyanis beiktatásához a császár beleegyezésére volt szükség. Később a 800-
as évek során megszűnt ez a kötöttség, a dózse többé nem függött külső hatalomtól. Miután Dalmácia  
is  velencei  ellenőrzés  alá  került,  a  dózse  felvette  a  hercegi  címet  is  (Dux  Veneticorum  et  
Dalmaticorum)  Hatalma  kiterjed  az  egyházi  személyekre  is,  mivel  beleegyezése  kellett  egyházi 
személyek megválasztásához, illetve ő iktatta be őket hivatalukba. Ezen személyek világi ügyei felet  
pedig  joghatósága  volt  felettük.  A  köztársaság  ezen  tisztsége  nem volt  örökletes,  dózsét  mindig 
választottak,  aki  aztán  élete  végéig  uralkodott  (az  ideiglenes  dózsékat  leszámítva).  A  szabályzás  
ellenére voltak, akik megpróbálták örökletessé tenni a címet. 

A dózse hatalmát először 1032-ben korlátozták az Orseolók bukása után. Domenico Flabianico 
homo novus lett  az új dózse, aki két tanácsnokot is választottak. Szükség is volt  rájuk a növekvő  
lakosság és forgalom miatt. Idővel a tanácsadók testületté szerveződtek. Flabianico uralkodása alatt  
törvényt hoztak, mely szerint a dózse fia vagy fivére nem lehet társuralkodó és a tisztséget jelenleg  
betöltő  személy  utóda  sem.  Úgy  vélték  így  elhárult  annak  a  veszélye,  hogy  monarchisztikus  
törekvésekre kerüljön sor. A következő fontos dátum 1141, amikor megalakult a  Sapientes testület. 
Első  fontos  intézkedésük,  hogy  a  dózse  nem  határozhat  háború  és  béke  kérdéséről  a  testület 
megkérdezése nélkül. A dózsénak esküt kellett tenni az alkotmányra 1148-tól. 1160 táján megvonták 
tőle a kolóniák fölötti uralmat is. Innentől kezdve a dózséknak úgy kellett magukra tekinteniük, mint a  
közösség  által  választott  tisztségviselőkre,  azok  közül  a  legmagasabb.  Mégis,  a  lojalitás  és  a 
függetlenség  eszménye  a  dózséra  összpontosult,  így  hatékonyan  tudott  irányítani.  Személyes 
tekintélye nagy hatással volt az alávetettekre. Az iránta táplált szolidaritás 1172-ben lett a legerősebb. 
II. Vitale Michele dózse a Bizánc elleni flottával hazatért, de nem zsákmányt, hanem pestist hozott  
magával.  A  vereség  után  a  nép  ellen  fordult,  tanácsadói  se  álltak  ki  mellette.  A  népgyűlés  előtt  
felelősségre vonták, menekülnie kellett  és a San Zaccaria templom ajtajában megölték. A tragikus  
végkifejlethez  nagyban  hozzájárult,  hogy  tanácsnokai  nem  álltak  ki  a  dózse  mellett.  1173-ban 
államkincstárnokot  választottak  és  két  évvel  később  különvált  a  dózse  és  az  állam kincstára  is.  
Ekkortájt  vesztette  el  a  dózse a  magasabb és  alacsonyabb  állami  tisztségviselők kinevezési  jogát.  
Meghatározó lett ennek a csoportnak az állásfoglalása, a gazdag nemeseknek, akik ezután még két  
nemzedéken át  hatalmat  gyakoroltak.  (Sebastiano Ziani,  Enrico Dandolo)  Elfogadták azt  az elvet,  
hogy a dózse nem cselekedhet tanácsadói ellenére. Vitale monarchisztikus felfogása miatt jutott erre a  
sorsra. Utódai már köztársasági hivatalnak tekintették a dózse címet. A kooperáció fontossá vált, ha a 
szükség  megkívánta,  akár  félre  is  tudtak  állni.  Jelentős  változás  volt,  de  tényleges  eredménye  a  
későbbi uralkodók visszafogottságában mutatkozik meg. 

A legnagyobb korlátozást mégis az új dózseeskük jelentették. Ezen eskükben az elődökhöz mérten  
fokozatosan  vesztett  hatalmából  a  dózse.  A  két  legmeghatározóbb  az  1192-es  és  1229-es  eskü. 
Önmagában az eskük hossza is remekül példázza ezt a gyakorlatot. Az eskü folyamatos módosításait 
egy  öttagú  testület  (Correctores)  végezte  folyamatosan.  Mindezek  hatására  a  dózse  az  állam 
legkevesebb joggal  rendelkező polgárává  vált  a  XIII.  század  közepére.  Az  arisztokrácia  nyomása  
szinte rabbá tette saját palotájában, ahonnan csak kíséretével és engedéllyel távozhatott.

A köztársaság korai szakaszában a dózsét tribunok választották. A XI. században megválasztása 
igen esetleges volt, bár sok forrás nem maradt ránk erről a korszakról. 1071-ben rengeteg hajó gyűlt  
össze a lagúnából a San Nicoló monostor előtt. Az emberek imádkoztak, hogy jó dózséval áldja meg 
őket  az  Isten.  A népgyűlés  közfelkiáltással  Domenico Selvot  választotta meg.  Hajón vitték a San 
Marco templomba a nemesek, a nép ujjongott, a papok énekelték a Te Deum Laudamus-t. Az oltárnál 
átvette a jogart, majd a palota előtt esküt tett a nép előtt. A népgyűlés döntése, a nép szerepe már ekkor 
is formális, tényleges döntési joguk nem volt. Ennek ellenére formálisan részt vettek a választásban. A 
nép előtt a következő mondat hangzott el: „Ez a mi dózsénk, ha tetszik nektek!”5 

4 In Bárándy Gergely: Velence fénykora:Velence arisztokratikus alkotmánya, A dózse 126–127. o.
5 In Bárándy Gergely:  Velence fénykora:Velence arisztokratikus alkotmánya, A dózse 135. o.
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1172-től  kezdve  11  nemes  választott  új  dózsét.  A  tagjai  a  Vitale  bukása  után  feltörő  gazdag 
nemesek voltak főképpen. Az elsők, akiket így választottak: Sebastiano Ziani és Orio Mastropiero.  
Ziani  emelte  Velence  presztízsét,  külkapcsolatai  során  mind  a  pápa  mind  a  császár  rokonszenvét  
megszerezte,  még  ha  azok  háborúztak  is  egymással.  III.  Sándor  pápa  és  Barbarossa  Frigyes 
Velencében tárgyalt a békéről. A diplomáciai siker révén a pápa a dózsét „eljegyezte a tengerrel”. Ez 
vált Velence egyik fényes ünnepévé, mely során a dózse a díszbárkáról (Bucintoro) ezzel a szavakkal 
a tengerbe dobta a gyűrűt:”Eljegyzünk téged, tenger, igaz és örök hatalmunk jeléül”6 A gyakorlatban 
mindez azt jelentette,  hogy az egyházfő legitimálja Velence hatalmát az Adriai-tenger fölött.  Nem 
sokkal ezután meghalt a dózse. (1177) Viszont nem hivatalát töltötte be utolsó óráiban, még előtte  
visszavonult.  Utóda, Orio Mastopiero is visszavonult rossz egészsége miatt,  mert  a velenceiek így 
akarták. Ezután Enrico Dandolót választották (1192-1205). A negyedik keresztes hadjárat vezetése 
mellett nagy zsákmányt  hozott, megalapította a Latin Császárságot.(1204) Megmutatta, hogy habár  
hivatala szerint király nem lehet, de tud úgy kormányozni és hadat vezetni mintha az lenne. Katonai  
sikerek mellett gazdasági előnyöket is szerzett. Ezüstpénzt (grosso) veretett, Kréta szigete velencei 
birtok lett. Dandolo presztízsét valamelyest ellensúlyozta a többi család hatalmas gazdagsága. Enrico 
fiának, Ranierinek fontos szerepet szánt.  Miután a harcok véget értek, Dandolo elérte,  hogy fiát a  
dózse  helyetteseként  ismerjék  el.  A  fiú  apja  halála  után  viszont  lemondott  tisztségéről  és  Pietro  
Zianinak adta át a helyet.  Mivel meghátrált  és elismerte az új dózsét,  jutalomból flottával küldték  
Kréta  elfoglalásának  véglegesítésére.  A  harcok  során  vesztette  életét.  Apja  árnyékából  viszont  
sohasem tudott kilépni. Neve nincs is ott a dózsék listáján, de magatartásával példát mutatott a későbbi 
korok politikai kultúrájához. Ebben az értelemben azok is fontosak, akik beérték a második hellyel. 

Marino Dandolo és Giacomo Tiepolo választása során egyenlők lettek a szavazatok (20-20), ezért  
sorsot húztak és utóbbi került ki győztesen. Tiepolo azzal vált híressé, hogy kodifikálta a törvényt,  
külön a tengerészetre vonatkozókat, ami jelzi a hajózás fontos szerepét. A dózsei hatalom révén sokan 
házasságokat  kötöttek.  Tiepolo utódja  rokona volt  a magyar  királyi  családnak.  Ezen házasságokat 
megtiltotta az eskü, ismét csak a monarchisztikus törekvések gyanúja miatt. Nehéz volt visszafogni a  
dózsékat,  akik saját  családjuk hatalmának növelésére  törekedtek.  Ennek ellenére  mindig  kitaláltak 
valamit, amit az eskübe belefoglalhattak.

A XIII.  századtól  a tisztségviselők választásának másik  módja  a  sorsolás.  Így a véletlennek is  
szerepe  van  és  a  rotáció  is  működik.  Természetesen  ez  a  rendszer  sem  volt  tökéletes,  a 
szavazógömböket  manipulálhatták és a választó testület  tagjait  is  megkörnyékezhették.  A rendszer 
másik hibája az volt, hogy így nem garantálta, hogy a megfelelő ember kerül a székbe, aki vállalja és 
viseli a címet. A probléma ellenszerét hamar megtalálták. A XIII. század végéig a dózse és a Kistanács  
állított  jelölteket,  de  később  sorsolással  létrehozott  testületek  végezték  ezt  a  feladatot.  1272-ben 
előírták, hogy legalább két ilyen testületnek kell lennie és még aznap állítsanak jelöltet vagy jelölteket  
és  szavazzanak  is.  A  Nagytanács  jóváhagyása  pedig  megelőzte,  hogy  hozzá  nem  értő  embert  
válasszanak meg. Ennek ellenére azért megesett, hogy egyesek bizonyos tisztségeket külön kerestek a 
késő  XIII.  században.  Nicoló  Querini,  a  leggazdagabb  családok  egyikének  tagja,  Negroponte 
kormányzója akart lenni, így előbbre hozathatja a közeli szigetre való örökösödési igényét. Miután  
kudarcot vallott, fia Matteo Querini lett az egyik jelölt a posztra. A hír délután jutott el a dózséhoz, aki  
erre azt mondta :  "Akkor a fiú kerül oda, ahová az apa nem jutott"7 A Nagytanács ennek ellenére a 
másik jelölt mellett döntött. 

A legnagyobb harcok a dózse címért zajlottak. A véletlen révén a dózse címe esetlegesen a családi  
érdekek előtérbe kerülését  hozhatja.  Ennek elkerülése érdekében a velenceiek a jelölő bizottságok 
jelölőire jelölőket  jelöltek és  ara jelölőket,  akiket  sorsolással  húztak.  1268-ra így nézett  ki:  30 fő  
sorsolással  a  Nagytanácsból,  ebből  sorsolással  9  lett,  a  9  40  főt  jelölt,  ezt  12-re  csökkentették 
sorsolással, a 9 45-öt választott, ezt 11-re sorsolták ki, a 11 sorsolt 41-et, ők jelölték ki a dózsét, akit a 

6  In Bárándy Gergely: Velence fénykora: Az arisztokratikus alkotmány kialakulásának kora (XII–XIV. század) 50. o.
7  In. Lane: Venice Aristocratic Polity II; The Growing Structure of the Commune; 110. o. „Then the son will be where  

the father could not get to be.”
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népgyűlés  hagyott  jóvá,  bár a népet  ekkor  is  csak szembesítették a döntéssel:  „Ezt  választottuk”8 

Persze  ennek  ellenére  tovább  éltek  a  frakciók.  A  feljelentések  jól  mutatták,  hogy  a  családi 
rivalizálások megmaradtak. Ennek megoldására a Nagytanács reformja volt a megoldás. 

A XIII-XIV. századra a ceremónia is részben megváltozott, amiben nagy szerepe volt az esküknek 
is. A dózsét megválasztása után egyből megkoronázták a dózsepalota lépcsőjén (Óriások lépcsője) A 
koronázás a császári és az, hogy a lépcsőn történik pápai gyakorlatot követi. A monda szerint ez a  
fejdísz a San Zaccaria kolostorból származik. Ez a süveg látható a város címerében is9. A koronázás 
után  ünnepi  szentmise  következett  a  Szent  Márk-bazilikában,  majd  a  dózse  letette  az  esküt.  
Záróaktusként kíséretével körmeneten vett részt ahol pénzt szórt a nép közé. 

A Nagytanács és társintézményei

A  Nagytanács  1172-ben  jött  létre  a  népgyűlés  helyettesítésére.  Megalakulásának  két  oka  van:  a  
népgyűlést a lakosság száma miatt nem lehetett sűrűn összehívni, illetve az arisztokrácia az államfő  
hatalmát korlátozni akarta. Képviselve voltak benne a nemesek és a polgárok, valamint az egyszerű 
emberek is,  így kezdeti  létszáma 480 fő lehetett.  1309-től a határozatképességhez legalább 200 fő 
kellett.  A  Szent  Márk-bazilikában  üléseztek,  a  dózse  elnökölt.  Bár  a  Nagytanács  választotta  a 
hivatalnokok nagy részét és az ügyek intézésében a végső szó az övék volt, tagjainak választása elég  
egyszerű és könnyen változtatható volt és felettébb véletlenszerű a XIII. század végéig. A legtöbbjük  
azért volt  a tanácsban, mert valami tisztséget viselt  korábban, bíró vagy a Quarantia tagja, vagy a 
Szenátus tagja volt. Minden évben rotáció vagy sorsolás segítségével 4 jelölőt választottak, akik 100 
tagot neveztek ki,  akik más tisztség mellett ezt a feladatot is be tudták tölteni.  A taglisták alapján  
kiderült, hogy egyes családok és városrészek mindig képviselve voltak. A tagok nagy része nemes  
volt,  de  volt  néhány közember  is.  Az  is  felvetendő  kérdés,  hogy a  nemesek  közül  mennyi  volt  
velencei,  főleg  ha  családja  keleten  élt  egy ideig  vagy dalmáciai  gróf  volt?  Két  veszély változást  
sürgetett:  először is  a jelölő tanács egyik  tagja nevezhetett  valakit,  akit  személyesen  tisztelt,  vagy 
ismert, de nem volt hagyományosan a Nagytanács tagja, bevándorló, hirtelen meggazdagodott ember,  
aki  még  nem  viselt  hivatalt.  Másodszor  pedig  fontos  volt,  hogy  a  növekvő  lakosság  ellenére  a  
hagyományosan jelen lévő tagok is bekerüljenek. 1286-ban és 1296-ban módosító javaslatot adtak be, 
de  leszavazták.  Ezek  értelmében  minden  jelöltnek  bizalmat  kellett  volna  szavazni  a  dózsénak  és  
tanácsának, vagy valami más szervezetnek. Előírta volna, hogy csak az lehet jelölt, akinek a családja 
férfitagja  valaha  tagja  lett  volna  a  velencei  kormány  valamilyen  egységének.  A  későbbi  dózse, 
Giovanni Dandolo ellenezte, így nem lett belőle semmi. Ő és akik a módosítás ellen szavaztak mind  
ősi arisztokrata családból származtak.

A probléma a jóváhagyással volt. Ez csökkentette volna a sorsolt elektorok fontosságát és ha egy 
frakció  valamelyik  jóváhagyó  testületet  irányítja,  akkor  kiteheti  a  többi  frakció  tagjait  a  
Nagytanácsból, így a velencei közéletből. Az ellenkezés nem vonatkozott az 1297-es javaslatra. Ez 
ugyanis két dologra adott megoldást: nem kívánatos elemek kizárása, aki eddig is bent volt az maradt  
is. A létszámkorlátot feloldotta, így aki eddig, vagy az elmúlt négy évben tag volt az ezután is maradt,  
ha a Quarantia-tól legalább 12 szavazatot kapott. Így a régi tagok támogatták. Emellett, ha a dózse és 
tanácsa  javasolta,  akkor  egy  3  tagú  testület  választhatott  be  új  tagot.  Az  ideiglenes  tanácsok  is  
megvizsgálták őket, nekik is 12 szavazat kellett. Sok régi tag örökletes lett, illetve a tengeren túliak és  
az  1291-ben  Akkonból  menekültek  is  bekerültek.  Így taglétszáma  kb.  1100  fő  lett.  Mindezt  egy 
fiatalember  vitte véghez,  Pietro Gradenigo,  aki  Giovanni  Dandolo után volt  dózse.  Ennek minden 
bizonnyal az volt a célja, hogy így nagyobb legyen a hatalma és kiszorítsa a népgyűlést. A népgyűlés  
nagyot  veszített  súlyából  a Nagytanács  rovására.  A gazdagok és a szegények közti  vonal  újra lett 
rajzolva  és  az  új  családok  bekerülése  a  kormányzói  körbe  nehezebb  lett  a  jövőben.  Gradenigo 
intézkedései révén 1300 új nemesi családot jegyeztek be. Nem úgy kell felfogni, mint a közemberek  

8 In Bárándy Gergely: Velence fénykora:Velence arisztokratikus alkotmánya, A dózse, 135. o.
9 Lásd Mellékletek; Ábrák 3. ábra
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elleni támadást. Akik újonnan nem kerültek be, de régebben bent voltak és nem vették most be, azok  
utálták és szövetkeztek ellene. 1300-ban ezért Marino Bocconot felakasztották. A reformot a második 
genovai háború alatt keresztülvitték és a nagyobb velencei vereségek után életbe is lépett. Pár évvel  
később akadályokat helyeztek a Nagytanácsba való bekerülés elé. A Quarantia-nak eleinte a fele, aztán  
a többsége, majd 25 és végül 30 szavazata kellett. 1323-tól csak az lehet tag, akinek valamilyen őse  
magas  tisztséget  viselt.  Addigra  a  tagság  örökletes  és  állandó  lett  és  más  hivatal  viselésének 
előfeltétele lett. Így a régi vonal a nemesek és közemberek közt eltűnt. A Nagytanácsban való tagság  
lett a megkülönböztető jel. Lezárultak a kapuk a velencei politikai életben és az 1297-es reformot így  
serratanak nevezték. Az arisztokrácia zárta sorait.

A  családi  viszályok  ezzel  csökkentek,  több  lett  a  pártatlan  nemes.  Röviden  Gradenigo 
megerősítette az arisztokrácia uralmát, kibővítette köreit. Bartolus korabeli politikai gondolkodó és 
ügyvéd  szerint  a  kevesek  uralma  volt,  de  mégis  több  mint  más  városokban  a  kevesek,  habár  a  
népességhez képest tényleg kevesen voltak. De így a nép elviselte őket. Mivel sokan vannak, ezért  
nem könnyen megoszthatóak és a gazdag emberek uralma segíti a stabilitást. A hatalmi ágakat nem 
választották  szét,  csak  a  hatalom volt  megosztva  a  különböző  szervezetek  közt.  A  feladatokat  a 
Nagytanács  idővel  megosztotta,  sok  feladatra  ad  hoc  testületek  alakultak  melyek  később 
állandósulhattak is. Bár ezzel az aprózódással a hatalma is csökkent és idővel a nemesek jelenléte  
dominált, „így a tanács szinte szavazógéppé alacsonyodott le10”. 

1229-ben alakult a Szenátus (Consilium Rogatorum vagy Consiglio dei Pregadi), amely eredetileg 
egy  hatvanfős  ad  hoc  tanácsból  jött  létre  a  Nagytanácsból,  melynek  feladata  a  kereskedelmi  
határozatok előkészítése követek küldése, flottaparancsnokság, kolóniák igazgatása és egyes belügyek.  
Később a létszáma 300 főre bővült, de a választhatóság korhatára 30 év volt, bár újraválaszthatóak. A 
tagok nem rendelkeztek ugyanolyan jogokkal, a hivatalviselés révén bekerülteket csak előterjesztés  
vagy beleszólás illette meg. Határozataikat dekrétum formájában bocsátották ki. Adót nem vethetett ki 
és a dózse csökkenő feladatköréből leginkább a végrehajtó hatalmat ragadta magához.

A  csúcson  a  dózse  és  az  1141-től  létező  Sapientes tanács  állott.  Ők  tettek  javaslatot  a  többi 
szervnek a feladatukra vonatkozóan és nekik kellett engedelmeskedni. 1178 után hat tanácsnok volt,  
egy minden kerületre (sestieri). Ahogy testületté szerveződtek a Kistanács nevet kapta. A többi itáliai 
várossal ellentétben nem a Nagytanácsból vált ki, hanem az államfői hatalom korlátozására jött létre.  
A testület hatalma folyamatosan növekedett, ahogy a dózse gyengült. 

A másik társszervezet a Quarantia volt. Általában egy évre választották tagjait, de volt, hogy csak 
félre és kétévente  lehetett  csak újraválasztani.  Foglakoztak az  állami  pénzügyekkel,  kölcsönökkel.  
Emellett bírói funkciókat is ellátott. A dózse és a három capo jelenlétében üléseztek, akiknek szavazati 
joguk volt és helyettesíthették a tanácsnokokat hiányzás esetén. Ez a tíz ember (3 capo, 7 tanácsnok, 1 
dózse)  testesítette  meg  a  Signoriat,  egyszerűbben  ők  voltak  a  kormány.  Az  ő  feladatuk  volt  a  
problémás  ügyek  és  válságok  megoldása,  illetve  az  ennek  megfelelő  testület  összehívása,  amin 
keresztül  a hivatalnokréteg intézkedett.  Fontos  megjegyezni,  hogy feladatkörük sokat  változott,  az 
aktuális  politikai  viszonyoknak  megfelelően.  Felelősségük is  volt  persze.  az  esküben határozottak  
szerint és rendszeresen meg kellett látogatni a bírókat, ha a törvényekben hibákat vagy hiányosságokat 
fedeztek fel.  A XIII.  század elején a flotta és  a  gályák  parancsnokait  is  kinevezte  a  testület  és a  
Nagytanács tagjelöltjeire utalást tehetett. Később ezen kiváltságait elvesztette, a Nagytanács nevezte ki  
a parancsnokokat és a külön testület a tagok felvételével foglalkozott. Idővel nőtt a feladatok száma,  
ezért a tanács hatásköréből sok feladat kikerült kisebb szervekhez. De ennek ellenére a meghatározó 
hatalmi szerv maradt. Ha a dózse meghalt, akkor javaslatot tehettek az új megválasztására és annak  
módjára  is.  A  Kistanács  egyik  fontos  feladata  volt,  hogy  kötelezze  a  dózsét  az  általuk  vagy  a  
Nagytanács  által  hozott  döntések betartására.  Ha  nem ellenpontozzák hatásosan,  akkor  könnyen  a 
fejükre  nőhet.  A  Szenátus  megalakulása  után  a  Quarantia  és  a  Kistanács  képviselte  a  végrehajtó 
hatalmat.

10 In Bárándy Gergely: Velence fénykora:Velence arisztokratikus alkotmánya  Consiglio Maggiore – a Nagytanács 142. 
o.
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A népgyűlés

A korai Velencében a népgyűlés (populus, concio, arengo) volt az állami szuverenitás megtestesítője. 
De már ekkor is a vagyonos családok befolyása jellemezte. A Népgyűlés a Szent Márk-bazilikában 
ülésezett, amely a város igazán előkelő épületének számított. Belső homlokzatán Krisztus gyötrelme  
vannak  ábrázolva,  konstantinápolyi  mesterek  munkája11.  Feladata  a  szerződések  és  törvények 
ratifikálására és az új dózse megválasztása és szentesítése, majd a 11 dózseválasztó kiválasztása. A 
XIII. századtól a többlépcsős választásban is a döntés szentesítése volt a feladatuk. Ez csak formális  
gesztus, a nép csak rábólintott a nélküle meghozott döntésre.12 Feladatkörét idővel a Nagytanács vette 
át.

Kisebb hivatalok

A XIII. század közepétől a városok egy podesztát választottak, aki végrehajtói és bírói hatalommal  
rendelkezett. Eskü kötötte és hivatali ideje végén felülvizsgálták. Hatalma viszont lényegesen kisebb 
volt mint a dózsénak. A podeszta csak egy évig volt hatalmon, a dózse élete végéig. 

Viszont  nem voltak képzett  bürokraták.  Nem volt  felelőse  az  Arzenálnak13,  a  pénzverdének,  a 
gabonaraktárnak,  adóbeszedésnek,  hajók  átvizsgálásának,  ezek  mind  a  dózse  felelősségei  voltak, 
amiket az erre kijelölt emberek (gastaldo) és kisebb testületek végeztek el, amelyek újabb szerveket 
neveztek ki pár nemes vezetésével, akiknek nem jutott más tisztség. A legtöbb esetben a Nagytanács  
választotta őket, de gyakran testületek alakultak a választásra. A gastaldokat azzal ösztönözték, hogy a 
kirótt büntetések egy részét megkapják és a sikeresebbek nagyobb hatáskört kaptak, így növelve a 
versenyt. Ha túl hatékonyak voltak, akkor az áldozatok fellebbezést nyújthattak be. 

Volt  egy  különleges  tisztség  mindezek  mellett.  A  Szent  Márk-bazilikában  működtek  a 
prokurátorok, akiknek feladata a templom fenntartása, a papok felügyelte, pénzügyek intézése, ezért 
inkább  az  ő  irányításuk  alatt  állt  a  templom,  mint  maga  a  püspök  alatt.  Feladatuk  volt  még  a 
végrendeletek őrzése, a gyerekek és sérültek gyámolítsa. Eleinte pénzben fizették őket, később isteni 
jutalmat ígértek nekik. Ennek ellenére evilági jutalmaik is voltak, illetve barátaikon segíthettek. Sok 
politikus  célozta  meg ezt  a tisztséget.  Élethosszig tartott,  akárcsak a  dózse címe.  Megbecsülést  is  
jelentett, kivételes helyet az ünnepeken. A XII század során számuk egyről négy lett, miután pedig  
megvonták a fizetésüket 9 tisztségviselő. Velence 60-70 egyházközségre oszlott (contrade) melyek 
önmagukban is  saját  közösséget  alkottak.  Mindnek volt  saját  papja,  amelyet  a házzal  rendelkezők 
választottak, mielőtt a püspök felszentelte volna és mindnek volt egy közösségi vezetője is (Capo de 
Contrada)

Amikor Dalmáciát elfoglalták, meghagyták a helyi rendet, de a területek élére velenceieket tettek 
meg grófnak. A közösség választotta és esküt is tett. Az adriai térségen kívül két más módot ismertek 
a kormányzásra. Egyik esetben a kereskedők szerveződései vették át az addigi tisztségviselők hatalmát  
(Tyros  és  Akkon)  Az  önigazgatás  jellemezte  őket.  Későbbi  területfoglalások  során  tisztán 
kereskedelmi célpontoknál, konzult neveztek ki a terület élére. Bizánc meghódítása után teljesen más  
kolóniákat  alapítottak.  Velencéből  küldött  kormányzók  vették át  a  vezetést.  A legfontosabb Kréta 
hercege  lett.  A  kivándorolt  hűbéresek  és  a  görög  földbirtokosok,  akik  megőrizték  a  földjüket  a 
hercegnek feleltek. A hercegeket a Nagytanács választotta két évre. Konstantinápoly más eset volt:  
1204-ben,  amikor a pápa által  kiközösített  velenceiek  szállították  a kereszteseket14,  kettős  hatalmi 
központúság állt be. Itt halt meg Enrico Dandolo és itt a velenceiek hirtelen új dózsét választottak.

11 In Julian Gardner: Patrons, ainters and Saints, The LouvreStigmatization and the problem of the narrative altarpiece.  
224. o.

12 Lásd A dózse fejezetben
13 A velencei flotta és állomáshelyének megnevezése
14 In Kittell and Madden: Renaissance and Medieval Venice: The Date of Reg 6.102 Pope Innocent III’s Letter of Advice  

to the Crusaders, Alfred J. Andrea and John C. Moore 115. o. alapján.
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(Marino  Zeno)  A  hátországban  Pietro  Ziani  elfogadta  a  döntést  és  lemondott.  A  bizánci  város 
következő kormányzója már Velencéből jött. A bailo címet kapta, kereskedelmi konzul, helyi vezető 
és az éppen uralkodó bizánci császár nagykövete is volt. Minden tisztségviselő határon innen és túlról  
felelősségre  vonható  volt  hivatallal  való  visszaélés  miatt  állami  ügyészek  által  (avvogadori  di  
commun). 

A  hivatalok  személyzetének  megnövelése  alapvető  fontosságú  volt  Velence  hercegségből 
köztársasággá alakításában. Így lett a monarchikusból arisztokratikus állam. 500 ember tölthetett be 
valamilyen adminisztratív tisztséget. (100,000 lakosból) Gazdag családok tagjairól van szó, (100) és 
köztük voltak előkelő nemzettségek (20-50) akiknek volt vagyona tengeren és földön, illetve nagy 
múlttal rendelkeztek, mint tisztségviselők: dózse, tanácstag, herceg, bailo, admirális. A dózse címen 
kívül  minden  más  rotálódott,  így  senki  sem  tölthette  be  sokáig.  A  dózse  ellenük  nem  tudta 
érvényesíteni akaratát, de egyénként ő volt a legerősebb. Ezen vezetők pedig erősítették pozíciójukat  
azzal,  hogy  a  Nagytanács  tagjait  nevezhették  ki.  Így  Velence  kormányzata  arisztokratikus,  nem 
tömegek és nem egy uralma. 

A Tízek Tanácsa

Minden igyekezete ellenére Pietro Gradenigo alatt  mégis erőszakos cselekedetre került  sor. Mint a 
többi  városban  is  ahol  egyeduralom  jött  létre  a  köztársaságból,  itt  is  külügyi  kudarc  vezetett  a  
válsághoz. 1310-ben kezdődött a konfliktus, a pápával folytatott háború során Ferraráért. A pápával,  
mint Ferrara hűbérurával szemben a dózse meg akarta szerezni a várost. Még a pápa átka, velencei  
sereg veresége és a velencei kereskedők áruinak a pápa által jóváhagyott  elkobzása sem vette rá a  
meghátrálásra.  A  dózse  makacsságát  sokan  ellenezték,  mint  a  Querini  család.  Személyes  viták 
alakultak  ki  köztük  és  a  dózse  támogatói  közt  (Giustiniani  és  Morosini).  Marco  Querini  volt  a 
legdühösebb, mivel  nem kapott kellő támogatást  Ferraránál,  mégis őt vádolták a vereség miatt.  Ő 
indított összeesküvést a dózse megölésére és a hatalom átvételére, Bajamonte Tiepoloval, aki annak a 
Giacomonak  volt  a  fia  aki  Gradenigo  megválasztásánál  visszalépett.  Mivel  úgy  érezte,  hogy 
tekintélyét megsértették, elment a városból, csak akkor jött vissza, amikor az összeesküvők hívták,  
ami  ha sikerrel  jár  a  város  signoréjává tette  volna.  Azt  tervezték,  hogy éjszaka gyűlnek össze és  
átkelnek a Grand Canalon és két csoportban a Szent Márk térre mennek, az egyik a Mercerien felé a 
tér keleti végéhez, a másik a  Calle di Fabbrin át a nyugati végébe. Innen együtt támadtak volna a 
palotára és egy kontingens támogatta volna őket, amit Badoero Badoer hozott volna a lagúnán át, aki a  
Pádovai guelf nemesek egyike volt és nagy birtokai voltak szárazföldön. De a dózsét figyelmeztette  
egy közember, akit beszerveztek, de meggondolta magát.  Gradenigo a rá jellemző határozottsággal  
cselekedett. Arra az estére a tanács tagjait és tisztségviselőket, akikben bízni tudott, a palotába hívta és  
ők további  támogatókat  hoztak,  riadóztatta az Arzenált  és utasította a chioggiai  podesztát,  hogy a 
kontingenst fogja el. A támadók nem tudtak egyszerre felvonulni, ezért tervük meghiúsult. A dózse 
került  ki  győztesen.  Querini  meghalt,  Badoerot  elfogták  és  kivégezték,  Tiepolo  és  emberi 
visszavonultak  a  palotájukban,  de  tárgyalások  során  megegyeztek  a  város  elhagyásában.  Az 
összeesküvők palotáját lerombolták, az árulás jelképeivé váltak. A dózse legnagyobb gondja az volt, 
hogy mi legyen a résztvevők büntetése, kifejezetten azoké, akik elmenekülhettek. Más városokban a 
pártok harca során a sok menekült megmaradt egységben és később is szervezkedett a városa ellen. A 
genovai ghibellinek akik, elmenekültek, saját kormányt alakítottak és sok kolónián átvették a hatalmat,  
városukra támadtak. Félő volt, hogy Velence is erre a sorsra jut. A meghatározott körülmények közt 
száműzött Tiepolok áthágták a szabályokat és szervezkedni kezdtek, Pádova és Treviso guelfjeivel és 
rokonokkal Dalmáciában és a Balkánon. 

Ezekkel szemben és a jövőbeli összeesküvések megakadályozásra született meg a Tízek Tanácsa 
(Consiglio dei Dieci, C.d.X.) 1310-ben, amely 1335-től állandó intézménnyé vált. Tiszteletdíjat nem 
kaptak, saját vezetőjük volt, 3 capo, akiket csak egy hónapra választanak meg, rotációval cserélődtek.  
Egy családból két fő nem lehetett tag. Eleinte csak a száműzöttek ítéleteit vizsgálták felül, enyhítették 
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azoknak büntetését, akik hajlottak az együttműködésre, de akik nem, azokat üldözték és vérdíjat tűztek 
ki a fejükre. 10-20 év múlva fizetettek a sikeres fejvadászoknak. Miután a Tiepolo jelentette veszély 
megszűnt, a Tízek Tanácsa kettős feladatot látott el: 

• a dózse és tanácsa fordulhatott hozzá sürgős és fontos ügyekben, amelyek nem igényeltek 
konzultációt. 

• a belső rendőrség szerepét is felvette. Figyeltek, arra hogy ne törjön ki fegyveres felkelés 
és a nemeseket is figyelték, ha azok esetleg megpróbálták a törvény fölé helyezni magukat, 
vagy ha szervezkedni kezdtek. 

Nem engedtek semmilyen szervezett ellenzéket. Ha ilyet találtak, akár a kormányon belül, azonnal  
a  közösség  elleni  véteknek  nyilvánították.  A  Nagytanács  kibővítése  és  a  Tízek  Tanácsa 
megszilárdította az arisztokratikus hatalmat. Állandóságot, gyors reagálást veszélyes esetekben és a  
teljes arisztokrácia bevonását valósította meg. Intézkedései során viszont diktatórikus módon járt el, 
állam lett az államban. A többi várossal ellentétben, a velencei nemességben erős volt a szolidaritás és  
az  uralkodó  osztály  és  a  közemberek  közt  is  a  kereskedelmi  érdekek  miatt.  De  ez  az  egység  
viszonylagos volt és a XIV század során többször próbára lett téve.

GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM

A kereskedelem megszervezése

Velence  kapcsán  az  első  gondolat,  ami  eszünkbe  juthat  természetesen  a  hajózás  és  a  tengeri  
kereskedelem lehet. A XI–XII. századra a város egy szerteágazó kereskedelmi hálózatot alakított ki,  
de ennek fontos előzménye  volt a hajózás fejlődőse ebben az időszakban.  A velencei  kormányzat  
igyekezett rendszeresen védelmet és pontos navigálást biztosítani a konvojoknak. Meghatároztak az  
útba eső kikötőket, illetve minden évben újratervezték az útvonalakat, hogy minél jobban szolgálja  
Velence szerepét, mint összekötőkapocs kelet és nyugat közt. Ebben a rendszerben a nagy gályákat és 
kereskedelmi bárkákat külön kezelték. A Szenátus hosszú távon a gályák használata mellett döntött. A 
karakók és a más kereskedelmi hajók melyek a kereskedők flottáját alkották szabadon oszthatták be 
idejüket,  a  só  gabona  és  más  áruk  szállítására.  A  nagy  gályákat  meghatározott  kereskedelmi  
útvonalakon  indították  és  a  drágább  termékeket  szállítottak.  A  XIV.  század  első  évtizedeiben  a 
Szenátus kidolgozta az útvonalakt és az ügyintézést erre vonatkozóan, ami nagyjából 200 évig így is 
maradt. A sikert főleg az jelentette, hogy minden veszély ellen védték a hajókat, más szóval jobb és  
olcsóbb  védelmet  biztosítottak,  mint  a  vetélytársak.  A  velencei  kereskedők  az  államban  akkora 
fontossággal bírtak, hogy nem kellett külön szervezetet alakítaniuk. A konvojokban rendszeresen volt  
egy  capitano is,  aki  az osztag vezetésével  volt  megbízva.  Igyekeztek a hajókat  egyszerre küldeni,  
flottába  szervezve.  Így egyes  árukat  nagy mennyiségben  lehetett  eladni  és  a  pénzt  azonnal  be  is  
fektetni.

Nyugati kereskedelem

A legveszélyesebb út át a Földközi-tengeren át az Atlanti-óceán mentén a La Manche csatornán át az 
Északi-tengerre vezetett. A hajózási forradalom előtt is már sok hajó kószált az óceánon, de a hajósok 
jobban  szerették  a  folyami  útvonalakat,  így  francia  csatornákat  és  a  champagnei  városokat.  A 
velenceiek számára a legfontosabb a Flandria területén lévő gyapjú volt és mivel a francia királyok  
egyre  többször  támadták  Flandriát,  gyakrabban  mentek  tengeren  Bruggebe.  Itt  el  tudták  adni  a 
fűszereket és a keleti árukat, illetve fel tudták venni a flamand ruhákat, az angol gyapjút és ónt. A 
genovaiak találtak ki először ezt az útvonalat 1270 táján, de aztán a velenceiek is átvették. Velencéből  
indulva Lisszabon érintésével a Land's End fok mellett haladt egészen Bruggeig. Ha a politikai helyzet 
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viharosra fordult, akkor Antwerpenben kötöttek ki. 1314-től a kormányzat előírta, hogy csak gályák 
indulhatnak ezen az útvonalon. A kereskedők nagyobb hajókat akartak, hogy több árut vihessenek. A 
vezetés ezt ellenezte, mert akkor nem olyan jól manőverezhetők, illetve kevésbé biztonságosak és nem 
tudnak  olyan  jól  együttműködni  a  mediterrán  konvojokkal  a  hajók.  Brugge  és  Antwerpen 
kereskedelmi kiváltságokat adott és nagykövetségeket is alapítottak a velenceiek. Nagyjából 20 évvel 
később a gályák ezen útvonala fel lett függesztve a százéves háború miatt. 

Keleti kereskedelem

Keleten még inkább meghatározó volt a politika a kereskedelem szempontjából. Mivel a velenceiek 
részt vettek Bizánc leigázásában, nem akarták feladni pozíciójukat. Miután talpra állt a birodalom nem 
kaptak semmilyen kereskedelmi jogot és Konstantinápoly is francia nemesek érdekszférájába került. A 
velenceiek azon fáradoztak, hogy a Latin Császárságot feltámasszák. 1299-ben a második genovai  
háború lezárásával a genovaiak magára hagyták a bizánci császárt, aki eddig szövetségesük volt. A 
velenceiek ki is fosztották a védtelen területeket, de így nem kereskedhettek Konstantinápolyban. A 
velencei  támadások  folytán  a  császár  végül  beadta  a  derekát,  így  jóvátételt  fizetett  az  "elmaradt  
bevételekért",  de  mialatt  egymással  háborúztak,  a  genovaiak  kulcspozíciókat  szereztek 
Konstantinápolyban és a Fekete-tengeren. Az új genovai kolónia, Pera, az Aranyszarv-öbölnél egyre 
nagyobbra nőtt és saját maga határozta meg az árakat. Idővel nagyobb kereskedelmet bonyolított le,  
mint  maga  Konstantinápoly.  Emellett  megerősítettek  Kaffát  a  Krím-félszigeten  és  körbevették 
előőrsökkel. Ezekkel az erődökkel és az adriai Khiosszal, a birodalom felső részét vonták uralmuk alá, 
míg Velence Kréta és Negroponte felett rendelkezett. A harcok során meggyengült Bizánccal szemben  
egy új hatalom lépett fel, a törökök. Felső-Bizánc sokat vesztett jelentőségéből, de megmaradt fontos 
fekete-tengeri átjárónak. Ebben a helyzetben Velence katonai flottaként küldte a gályákat áruért. Nem 
csak a capitano, hanem a patrono (egy gálya vezére) is jó fizetést kapott. A capitano állami tulajdonú, 
a közösség érdekét szolgáló hajókat vezényelt és esküje kötötte, hogy a hajók mindig fizessenek a 
rakományért, személyesen jelen legyen, ha az árukat kirakodják, ellenőrizze a szalmát és a hajófeneket 
illegális áruért és a fedélzeti nyílás zárva legyen ha ő és írnoka nincs jelen. Persze a hajó védelméről is  
gondoskodott.  Az  ilyen  egységes  flottákat  könnyen  fel  lehetett  osztani  kereskedelmi  utakra,  majd 
összevonva és kisebb gályákkal megerősítve harcra készen álltak. 

A vörös-tengeri út mellett a Boszporuszon át is el lehetett jutni Trapezunt és Tabriz felé és innen 
tovább az Iráni-fennsíkon át Hormuzba.  Emellett  Perzsia rengeteg árut adott a nyugatnak: selyem,  
brokát, indigó, gyöngy.  1319-ben kereskedelmi szerződést kötöttek Trapezunttal és ezután a gályák 
rendszeresen kikötöttek itt.  Bár veszélyes  volt  Kis-Ázsia partjai  mentén hajózni,  mert  ha zátonyra 
futottak, akkor a törökök kifosztották őket és a legénységet  eladták rabszolgának. De a velenceiek 
megerősítették Trapezuntot, mint korábban a genovaiak és így az 1320' 1330' években 8-10 nagy gálya 
jutott el  ide biztonságban évente. 1322-ben a flotta admirálisa azt a parancsot kapta, hogy 2 hajót  
küldjön Tanába (a mai Azov) és ő maga menjen tovább a többivel. Tana a Don torkolatánál fekszik és 
végig kell  menni az Azovi-tengeren,  hogy kiköthessenek ott.  A genovaiak már  1322-ben Tanában 
voltak.  A  velenceiek  nem  érték  be  a  második  hellyel.  A  Dont  és  Volgát  összekötő  úthoz  500 
mérfölddel  közelebb volt,  ami  tovább vezet  a  Kaszpi-tengerhez és így közel  van a  selyemgyártás  
perzsa központjaihoz. Ez volt a kiindulópontja a Kínába menő kereskedőknek is. Itt volt a legnagyobb 
rabszolgapiac,  akiket  aztán  eladhattak  házi  rabszolgának  itáliai  városokba,  munkásnak  az 
ültetvényekre Krétán, vagy épp harcosnak Egyiptomba. Mindinkább kereskedelmi okok miatt indultak 
hajók erre, ezért a Szenátus megszavazta, hogy magánemberek is részt vehetnek a vállalkozásban. Az  
Arzenál hatalmasra nőtt ennek következtében, így ki lett használva békeidőben is, a magánemberek  
által.  1329-ben  a  Szenátus  lehetővé  tette,  hogy  aukcióra  bocsássanak  gályákat.  Egy  útra,  
meghatározott  útvonalon,  meghatározott  körülmények  közt  birtokba  vehette  a  legtöbbet  fizető 
kereskedő. Ő vagy a szindikátus lett a  patrono a gályán, már ha a szenátus is megfelelő korúnak és 
alkalmasnak találta az illetőt. Ezután legénységet fogadott és berakodott. De a capitano még most is a  
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Nagytanács által választott tisztségviselő maradt. A béreket, a fuvardíjakat, az utazás időtartamát és az 
érintendő kikötőket  még  mindig  a  Szenátus  jelölte  ki  és  a  gályamester  tudomásul  vette.  Annyira 
sikeres volt a módszer, hogy az Egyiptomba menő útvonalon is alkalmazták. 

A kereskedelem Akkon eleste után nem sokkal helyreált, a pápai tiltás ellenére.1302-ben Velence 
szerződést kötött a mameluk szultánnal, aki visszaadta kereskedelmi jogokat. A pápa tiltakozott az  
Egyiptommal való kereskedelem ellen. 1322-ben pápai küldött érkezett Velencébe és kiátkozott sok 
polgárt,  például  Szent  Márk  prokurátorait,  illetve  megpróbált  büntetést  beszedni  azoktól,  akik 
megsértették a tilalmat. A kormány ellenezte a kiközösítést, de fejet hajtott a pápa akarata előtt. A 
következő 23 évben nem mentek arra hajók ebbe az irányba. Cserébe Lajazzo, Kis-Örményország kis 
keresztény  kikötője  nyílt  meg  a  velenceiek  számára.  Ez  az  állomás  Indiát  kötötte  össze  a 
Mediterráneummal. A selyemkereskedelem fontos központja volt. A muszlimokkal körülvett uralkodó 
örömmel vette a velenceiek közeledését és szerződést kötött velük. A tilalom ellenére Lajazzoba sok 
egyiptomi áru jött, - fűszer, pamut stb. A szultán engedte ezt a kereskedelmet, mivel az áthaladók jó 
vámot fizettek. A másik nagy rés a blokádon Tunisz volt. Sok velencei kötött ki itt a XIV. század 
elején.  A  kormány  tárgyalt  kereskedelmi  szerződésekről  Tunisszal,  de  az  üzlet  lebonyolítását  
magánemberekre hagyta, még konvojt se szervezett. 

A  keleti  útvonalakban  nagy  változás  az  1340-es  években  állt  be.  Visszaállt  a  kereskedelem 
Egyiptommal,  mivel  a  keresztes  hadjáratok  a  Szentföld  helyett  a  törökök  ellen  indultak  az 
Égeikumban.  A Johannita lovagok Rodosz szigetére települtek le és a keresztesek ligája elfoglalta 
Szmirnát 1344-ben. Így valamelyest csökkent a török kalózok száma. A velenceiek együttműködése az 
Égeikumban  zajló  keresztes  hadjáratokban,  segítettek  abban,  hogy  a  visszakapják  a  jogot  az 
alexandriai  kereskedelemhez 1344-ben. Az örmények jelentőségük csökkenése miatt  a mamelukok 
áldozatai lettek. Egy hirtelen felkelés Tanában kiváltotta az Arany Horda támadását, akik bezárták a  
kikötőt és Kaffára is komoly veszélyt jelentettek. 

A politikai okok megnövelték a vörös-tengeri út fontosságát. Az ázsiai változásokra és a keresztes 
hadjáratok  fellángolásához  alkalmazkodva  a  velencei  Szenátus  mindig  gyorsan  reagált  és  új 
útvonalakat határozott meg, szerződéseket kötött. Évente egy flotta ment Ciprusra és néha tovább a 
palesztin partokig Bejrútba.  Egy másik Alexandriába közlekedett,  kivéve a két  következő genovai  
háború alatt. A nyugati konfliktusok lezáródása után újra mentek Flandriába is, így a XIV. század  
végére, kialakultak a főbb útvonalak: Bizánc; Ciprus vagy Szíria; Alexandra; Flandria.

Pénzverés

A pénzérmék arany vagy ezüst tartalmának változása fellendülést és krízist is okozott a gazdaságban.  
Az Enrico Dandolo által a IV. keresztes hadjárat idején kiadott ezüstpénz15 megőrizte eredeti tömegét 
(2,18 gramm)  és  minőségét  (0.965 tiszta  ezüst)  Az adóbeszedések és  a  nemzetközi  kereskedelem 
elszámolási pénzneme a  grosso volt. Kittell és Madden kiemeli, hogy a krónika szerint a keresztes 
hadjárat  hajóinak  építését  már  ezzel  a  pénzzel  fedezték16.  A  lira  di  grosso 240  ilyen  ezüstpénzt 
jelentett. Mivel nem változtatták tartalmát és méretét nagyon népszerű volt a Kelet-Mediterráneumban  
ez  a  fizetőeszköz.  A  városon  belüli  kereskedelemben  kisebb  érméket  (piccolo)  vertek,  kevesebb 
ezüsttel. A másik elszámolási egység 240 ilyen érme volt, a lira di piccolo és 12 érme alkotta a soldo 
di piccolo-t. A grosso 26 piccoloval ért fel, de később a kis érmék kevesebb ezüstöt tartalmaztak. Az 
arany  és  ezüst  Velencébe  német  és  magyar  földről  jött,  a  Balkánról  és  a  keresztesek  
hadizsákmányként. Genova és Firenze vert először aranypénzt 1252-ben (forint), de a velencei stabil  
ezüst dukát csak 1284-ben jelent meg. Addig a velenceiek a bizánci aranypénzt használták. A bizánci  
darabok  leromlottak  7  karátra  és  30%-os  tisztaságra  a  XII.  század  végére,  a  velencei  dukát  3,5  
grammos maradt és 0,997 tiszta maradt 1284-től egészen a köztársaság bukásáig, 1797-ig. A dukát 

15 Lásd Mellékletek; Ábrák 4. ábra
16 In Kittel and Madden Medieval and Renessance Venice, Alan M. Stahl :The Coinage of Venice in the Age of Enrico 

Dandolo. 124. o.
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csak  egy  alternatív  fizetési  eszköz  volt.  Nagy  tételek  esetében,  az  állami  előírásokban  és  a 
könyvelésben is a grosso jelent meg. A bankok a pénzváltással összefüggésben fejlődtek ki és az egyik 
legfontosabb feladatuk az volt, hogy nagy pénztartalékuk legyen, pl. kölcsön gályabérlésre. A velencei 
pénzek fajtái:

• Piccolo: 25% ezüst, a denarius-ból származik, 0,362 gramm súlyú
• Grosso: bizánci mintára, két figura volt rajta. Császár és arkangyal. A velencei változaton 

egyik oldalon dózse megkapja a jogart Szent Márktól, a hátulján Krisztus trónuson. 
• Dukát:  később  zecchino néven,  3,55 gramm tiszta  arany,  ugyanakkora,  mint  a grosso, 

ugyanazok a figurák is. 
A grosso idővel kiment a divatból, illetve ebben a formájában és a velenceiek áttértek az aranyra a 

XIV. század közepén

Társadalmi rétegződés

1000 és 1250 között a politikai fejlődés iránya megegyezett  a többi Itáliai városéval. Mindenhol a  
nemesség került hatalomra. 1250 táján az eddig kizárt személyek is befolyást követeltek a politikába.  
Ezt a folyamatot a nép felemelkedésének szokták nevezni (il popolo) de a képzelten munkások, a házi 
rabszolgák és a vidéki parasztok nem vettek ebben részt.  Akik részt vettek benne : a”kisemberek” 
(popolo minuto) akik valójában boltosok és kézművesek voltak, egyfajta középosztály formálva. A 
„kövér emberek”17 (popolo grasso) kereskedők és földbirtokosok akik a nemesekkel és mágnásokkal 
azonos érdekekkel  rendelkeztek.  Ami leginkább megkülönböztette őket  a nemesektől,  az az,  hogy 
vagyonukat  nem  rég  szerezték.  A  hagyományos  arisztokrácia  konfliktusba  került  a  feltörő 
újgazdagokkal. A közösségi összetartás és függetlenségi tudatot meggyengítették ezen harcok és ezért 
a XIV. század elején sok helyen egy ember ragadta kézhez a hatalmat , az il Signore, a város vezetője. 
Velencében a köztársaság szilárdan tartotta magát.

A  céhek  kialakulása  nagy  szerepet  töltött  be  a  nép  felemelkedésében,  mert  ezeken  keresztül  
éreztették befolyásukat a kisemberek. Sok más városban, pl. Firenzében a kövérek felhasználták őket 
arra, hogy a nemesség soraiba kerüljenek. A mágnások is kihasználták a céheket, saját érdekeikre,  
politikai  harcokra.  A  XII.  századtól  a  velencei  kereskedők  szabadon  vágtak  bele  a  nemzetközi  
kereskedelembe, nem kellett céhekbe szerveződniük, mivel a közösségi kormányzat ügyelt érdekeik 
védelmére.  A  külkereskedelemből  meggazdagodó  emberek  automatikusan  a  hatalmon  lévő 
arisztokrácia  tagjaivá váltak,  még ha nem is  voltak tagjai  a régi  családoknak,  ahogy ezt  láthatjuk 
Sebastiano  Ziani  és  Orio  Mastropiero  dózse  esetében.  A  kereskedők  mellett  a  gazdagságból 
részesültek az iparosok és boltosok is és ők is céheket alakítottak érdekeik képviseletére. Rengeteg 
iparos  dolgozott  hajóácsként,  ácsként,  vitorlakészítőként,  kádár,  vagy  kötélverőként.  Velence 
kapcsolatai  a  Kelettel  jót  tettek  fejlett  üvegfúvók,  gyógyászok,  ékszerészek,  orgonakészítők 
bevándorlása terén. A 100,000 fős helyi lakosságot ellátó kereskedők közül sokan meggazdagodtak,  
de ez nem általánosan jellemző.  Egyes  szakmáknak saját részletes szabályzatuk volt.  A szabályok 
megírása  3 tisztviselő feladata  volt,  ők a  giustizierik.  1173-ban Sebastiano Ziani  vezette  be ezt  a 
tisztséget,  annak  az  érdekében  hogy  egységes  súly  és  mértékrendszert  alkalmazhasson.  Így 
ellenőrizhette a piacot,  akárcsak a bizánci uralkodók. A másik hivatalnok a  gastaldo,  akit  a dózse 
nevezett ki. Feladatuk kezdetben az volt, a dózsénak munkajáradékkal tartozókat ellenőrizze. 

A XII. század végéig 14 vallási alapú testvériség működött (scoule) Ekkorra alakultak ki az olyan 
társaságok  akik  egy  szakmai  képviselőit  fogták  egybe.  Amikor  a  scoule  tagjai  kereskedelmi  és  
szakmai tevékenységét korlátozni kezdte, akkor alakult ki a céh. Amíg csak választható tagságuk volt 
és  segítségnyújtással  foglalkoztak  addig  nem  volt  sok  kivetnivaló  bennük.  Amikor  szabályokat  
alkottak és vezetőket választottak, még akkor sem jelentettek problémát a giustizieri számára. Egyes  
céhek olyan erősnek érezték magukat, hogy kartelleket alakítottak, megszabták az árakat, kizárták az 

17 A terminusok Lane: Venice;Aristocratic Polity II;The Growing Structure of the Commune. 103. o. alapján
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alkalmatlan tagokat. A giustizierik a vevők érdekeit védték, ezért felléptek a korlátlan árszabás ellen és 
a  bojkottot  is  felszámolták.  1219-ben  meghatározták  az  alapvető  szokásjogot,  amihez  mindenki  
tartotta magát.  Az első szabályozott  céhek a  kabátkészítők,  a  szabók,  ékszerészek,  aranyművesek,  
kádárok és kötélkészítők voltak. Ezek gyakorlatilag az újonnan meggazdagodott réteg voltak, illetve 
akiknek a hajózás mellett más jövedelmük is volt. Két fajta céh volt, akik az alkalmazottak és akik a  
munkaadók  érdekeit  képviselték.  Az  utóbbi  volt  a  fennálló  rendre  nézve  a  veszélyesebb,  sűrűn 
engedetlenséggel  fenyegettek.  A  Nagytanács  döntése  alapján,  aki  a  dózse  ellen  bármilyen  
szervezkedést kezd annak halál vagy száműzetés a büntetése. Ennek ellenére 1265-ben felkelés tört ki,  
Ranieri Zeno idején és végül a dózse engedett is nekik. Bár később a vezetőket felakasztották. Lorenzo 
Tiepolo uralma alatt  került  még sok kisebb zavarásokra,  de a helyzet  hamar  tisztázódott.  A flotta 
helyreállítása után ünnepélyes keretek közt fogadta a céhek képviselőit. A szabályzatot felülvizsgálták,  
meghagyták az önigazgatás jogát. A céheket a külkereskedelem érdekei alá vetették. A hajóácsokat pl. 
a  kereskedők  alkalmazták.  Idővel  a  kereskedelem  adta  az  iparnak  a  megrendelést,  a  tőkét,  így 
irányította azt, a kereskedők arisztokráciája. A velencei kisemberek ki lettek rekesztve a hatalomból,  
de szakmai érdekeiket és problémáikat hathatósan tudták képviselni. Megvolt a sajátos szerepük az 
ünnepségeken is. A látványos felvonulásnak nagy szerepe volt, híre futótűzként terjedt a városban. 
Hamarabb  tudni  lehetett  az  utcán  a  dózseválasztás  eredményét,  minthogy  azt  a  palota  erkélyén 
kihirdették volna. Érzelmi azonosulást jelentett az alávetettek számára, részei voltak az eseményeknek. 
A  közösen  megélt  tapasztalat  erősítette  a  szolidaritást.  Az  évben  rengeteg  ünnep  volt,  a  Tenger 
Esküvője  áldozócsütörtökön,  illetve más  különböző alkalmakon.  Martino da Canal  írja  le  hogyan 
fogadta a dózse a céhek vezetőit:

„A szűcsmesterek testüket pazar hermelin és mókusbundával és más vadállatok gazdag prémjeivel  
fedték.  Inasaikat  és szolgáikat  is  hasonlóképpen öltöztették.  Fejük fölött  egy szép zászló lobogott,  
mögöttük  kettesével  jöttek  sorra  a  többiek  elöl  trombitával  és  más  hangszerekkel  vezényelve.  
Elérkeztek  a  palotához,  majd  felmentek  a  lépcsőn  és  ott  találkoztak  új  urukkal,  Messer  Lorenzo  
Tiepoloval, akit ünnepélyesen köszöntöttek. Eztán minden mester azt kívánta, hogy Isten sokáig éltesse  
és  győzelemre  vezesse  és  a  mi  dózse  urunk  udvariasan  viszonozta  jókívánságukat,  mire  ők  
felkiáltottak:”Éljen, éljen, éljen a mi urunk Messer Lorenzo Tiepolo dózse”. Megfordultak vezénylőik  
parancsára  és  továbbmentek,  ugyanebben  az  öltözékben,  hogy  találkozhassanak  Madonna  la  
Dogeressával ( a Tiepolo palotában) és köszöntötték őt…

A  borbélymestereket,  gazdagon  ékesítve  gyöngysorokkal…  két  ember  kísérte  lóháton  teljes  
fegyverzetben, mint a vándorlovagok és velük négy hajadon, kettő lóháton a másik kettő gyalog jött,  
mind furcsa ruhákba öltözve…

A fésűkészítők…hoztak magukkal egy ketrecet, ami tele volt mindenféle madárral és hogy örömet  
okozzanak a dózsénak, kinyitották a fedelét és a benne lévő madarak mind kirepültek és arra repültek  
tovább amerre  csak  akartak  és  ha  ott  lettél  volna  kedves  olvasóm,  akkor  láthattad  volna,  amint  
mindenki  nevetésben  tör  ki  és  olyan  hangosan  kiáltoztak,  hogy  a  madarak  minden  irányba  
szétszéledtek…”18

18Lane: Venice;Aristocratic Polity II; The Growing Structure of the Commune. 108. o.
"The master furriers-of-new-skins had decked their bodies with sumptuous robes of ermine and squirrel, and other  

rich furs of wild animals. And had dressed their apprentices and servants richly. At their head was a fair banner, behind it  
they came two by two and were well marshalled with trumpets and other instruments in front. And so they came to the  
palace, and mounted it's staircase, and there where they found their new lord, Messer Lorenzo Tiepolo, they saluted him  
ceremoniously. And each master wished that God give him long life and victory and our lord the doge courteously returned  
their greeting and they all cried: "Viva, iva, iva nostro Signore Messer Lorenzo Tiepolo il doge", and they turned back at the  
command of their marshalls and went, apparelled as they were to see Madonna la Dogeressa (at the Tiepolo palace) and  
saluted her…

The master barbers, richly decked with circlets of pearls…had with them two man on horseback fully armed as  
knights errant and with them four maidens, two on horsebacks and two on foot, all strangely dressed…

The combmakers…had with them a lantern full of many kinds of birds and to give delight to the doge they opened  
it's doors and the birds inside all flew out and went flying hither and yon as they wished, and if you had been there, my  
readers, you could have seen everyone burst out laughing and such shouts that the birds flew every which way…"
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POLITIKAI KONFLIKTUSOK

A küzdelmes XIV. század

Velencében  is  lassan  felszínre  kerültek  az  ellentétek,  az  1310-es  Tiepolo-Querini  viszály  óta.  A 
gazdasági  hanyatlás  is  közrejátszott  az elégedetlenség növekedésében.  Majd 1347–49-ben a pestis  
elvitte Velence lakosságának felét. A járvány pszichológiai hatásai nyugtalanná tették a légkört. Gyors  
bosszút  és  nyereséget  akartak az emberek.  Könyörtelenül  törtettek,  a politikában és  üzleti  életben 
egyaránt. 

Ebben a helyzetben Velencének külön nehézséget jelentettek az új háborúk Genovával. A XIV.  
században végig nagy ellenség volt, két háború is zajlott ellene ekkor, 1350–55, 1378–81 közt. Ebben 
a harmadik és negyedik genovai háborúban egyik félnek sem sikerült a tenger fölött teljes dominanciát  
szerezni,  akárcsak  az  első  kettőben.  A  hajózás  forradalma  lehetővé  tette,  hogy  télen-nyáron  
harcoljanak,  de  a  hirtelen  rajtaütések  is  sikeresnek  bizonyultak.  A  kisebb  flottával  rendelkező 
admirális elkerülhette a nyílt küzdelmet és a hátországot és a kereskedelmet támadta. Ha a fő flották 
találkoztak,  akkor  hatalmas  győzelmek  és  vereségek  születtek,  de  a  győztes  sose  tudta 
megakadályozni, hogy ellenfele ne tegyen vízre egy újabb flottát 1-2 éven belül. Egyiküknek se volt  
meg  kellő  ereje  a  totális  győzelemre.  Persze  mindkét  fél  mindig  úgy  gondolta,  hogy 
győzedelmeskedhet.  Ezek az  események  kulcsfontosságúak a  velencei  történelemben,  nem csak  a 
hőstettek miatt, de azért is, mert meghatározták a város sorsát, politikai és gazdasági értelemben. A 
hanyatlás, amit sok polgár saját bőrén tapasztalt, éreztette hatásait. A társadalmi osztályok határainak 
lezárása a Nagytanács korlátozásával keserűséget hozott és a gazdaság se volt a legjobb helyzetben. A 
nemességet megosztották a gazdasági érdekek és a családi viszályok. A kereskedelmi, diplomáciai,  
anyagi  problémák  különböző  elgondolásokat  vetettek  fel  a  dózse,  a  Nagytanács  és  a  többi  szerv 
hatalmával kapcsolatban.

A harmadik genovai háború

1324 után a velenceiek egyre inkább fenyegették a genovaiak hatalmát, ugyanis ekkor hagytak fel a  
Latin  Császárság  visszaállításának  kísérletével  és  a  bizánci  császárok  barátságát  keresték.  A 
velenceiek több támogatást ígértek a császárnak a törökök ellen, kiváltságokért cserébe. Velence, mint  
a bizánciak védelmezője így megszerezhette az 1204 után a birtokaikon függetlenedő velenceieket,  
mint a Sanuto családot Naxoson. Ahogy a törökök erősödtek, úgy volt nagyobb szükség a velencei 
támogatásra. Ez alatt a genovaiak belső viszályokkal voltak elfoglalva. Amikor az Arany horda kánja 
minden nyugatit  kizavart Lajazzoból 1343-ban, a velenceiek provokálta felkelés után, a genovaiak 
meghívták a velenceieket Kaffába kereskedni. Elfogadták, de itt hátrányban érezték magukat, ezért pár  
év múlva újra Tanába hajóztak. Mivel ez megszegte azt a szerződést, miszerint bojkottálják Tanát, a 
genovaiak háborút kezdtek és velencei hajókat fosztogattak. 

A háború első éveiben 1350-től Velence megmutatta mit változott az utolsó genovai háború óta.  
Egy  35  hajós  flotta  indult  Marco  Ruzzini  irányítása  alatt,  mint  a  teljes  jogú  admirális.  A  flotta 
legénységét nehezen állították össze. 1294-ben a nagy családok révén 60-70 gályát felszereltek néhány 
hónap alatt.  De 1350-ben a pestis  után nehéz helyzetben volt  a velencei  vezetés.  Nagyjából  5000 
harcképes férfi volt, ami 25 gályára elég. Így Dalmáciából és görög kolóniákról jött a maradék 10  
gályára a legénység. A baj az volt, hogy a velenceiek nagy része nem akart menni és maga helyett  
másokat bérelt fel.  Kétszer annyi  pénzük volt, mint  korábban, a pestis miatt.  Ennek az eredménye  
megmutatkozott  amikor  Ruzzini  14  genovai  gályát  támadott  meg  Negroponte  közelében.  10-et 
elfogott, de 4 elmenekült, ami a fegyelmezettség hiányát mutatja a velencei oldalon. A katonák nem 
üldözték a gályákat, hanem a már elfogottakat kezdték el fosztogatni. Ennek köszönhetően 4 gálya  
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elmenekült  és  csatlakozott  a  többihez,  amelyek  aztán  megtámadták  Negropontét  és  a  citadella  
kivételével fel is gyújtották és kifosztották a várost. Velencében sokan Tommaso Viadrot vádolták,  
mivel nem tudott hatékonyan védekezni, mások Ruzzinit, mivel nem hagyott hátra elegendő utóvédet 
és Pera fosztogatására vitte embereit, ami nem lett jövedelmező. Viadrot felmentették, de sem őt, sem 
Ruzzinit nem választották meg megint parancsnoknak. 

Mivel Velence ereje önmagában nem volt elegendő Genova ellen, ezért szövetségeseket kerestek. 
A  katalánok  hamar  csatlakoztak,  mivel  ők  Genovával  Szardínia  miatt  álltak  összetűzésben.  Az 
aragóniai király 12 gályát adott, amiért a velenceiek 1000 dukát/hajó/hónap fizettek. Emellett 18-at ő  
maga  fegyverzett  fel.  Bizánciaknak pénzt  adtak 8 gályára,  a görögök épp ekkor szervezték újra a  
flottát és volt még 12 hajójuk e mellé. A saját 40 hajóikkal együtt, melyekre nagy nehezen legénységet  
is toboroztak, végül egy 80-90 fős flotta állt készen. Meg akarták szerezni a keleti genovai területeket, 
Pera és Khiosz visszakerült volna a bizánciaknak, le akarták győzni a genovai flottát a majd a várost 
elzárni a tengertől. A koalíciókat nehéz volt összetartani. 

A terv az volt, hogy Szicília mellett a katalánok és a velenceiek megtámadják a genovai flottát, de 
ha az elmenekülne, akkor az Égeikumban egyesülve a bizánci és maradék velencei flottával térdre 
kényszerítenék az ellenséget. A genovaiak Paganino Dorina vezetésével egy 64 hajóból álló flottát  
indítottak útnak mielőtt a szövetségesek készen álltak volna. Nicoló Pisani 20 hajós flottája már az  
Égeikumban  fosztogatott  és  várta  Pera  ostromát.  Amikor  meghallotta  mekkora  ellenséges  flotta  
közeledik,  akkor elmenekült  Negropontéba, de odáig üldözte Doria.  Amikor közel ért  az ellenség, 
elsüllyesztette hajóit és a város védelmére kelt, sikeresen. Amikor megjött a velencei és katalán flotta  
akkor Doria Perába vonult vissza. Pisani ekkor helyreállította hajóit és csatlakozott a főegységhez,  
amelyhez a bizánciak is felzárkóztak, hogy Pera ellen vonuljanak. Ekkorra november lett és az erős 
viharok és az északi szél miatt a flotta visszavonult Krétára. 1352-ben újra útnak indultak és ekkor 
nem volt akadály előttük, sőt a déli szél segítette őket, hogy hamar az Aranyszarv-öbölbe jussanak. A 
Boszporuszban a genovaiak újra hadrendbe álltak és a szövetségesekkel egy döntetlen csatát vívtak. A 
csata nagy hatással volt a kortársakra. Télen egy viharban harcoltak és még éjszaka is zajlott a harc,  
amely mészárlásba torkollott és már nehéz volt a barátot az ellenségtől megkülönböztetni. A katalán 
admirálist  és  sok  más  magas  rangú  parancsnokot  megöltek.  Mindkét  oldalon  nagyok  voltak  a 
veszteségek és  kevés  a  fogoly.  Mindkét  oldal  győzelemről  beszélt,  de  igazából  Genova került  ki  
győztesen, mert a szövetségesek visszavonultak. Nagy veszteségeik miatt nem mertek vállalkozni az  
ostromra.  A genovaiak  nem csak  ellátmányt,  hanem utánpótlást  is  kaptak  I.  Orhántól.  A  szultán 
Európában  akart  terjeszkedni,  ezért  nem állt  érdekében  egy  erős  bizánci  vagy  velencei  hatalom.  
Miután a szövetségesek elvonultak, a bizánciak tárgyaltak a genovaiakkal és Perát megerősíthették, a  
Galata-heggyel együtt. 

A véres csata után a küzdelem az Égeikumban kölcsönös fosztogatásról szólt. Az aragóniai király 
fő  célja  Szardínia  volt,  ezért  1353-ban Nicoló  Pisani  nagy vereséget  mért  a  genovaiakra  Szicília 
partjainál.  De  egy  új  genovai  flotta  Paganino  Doria  alatt  elszökött  előtte  és  az  Adria  mentén 
fosztogatott. Ismét elmenekült és Khioszon szállt meg. Amikor odaért Pisani, kihívta harcolni, de a  
genovaiak nem támadtak. Pisani a genovai hajókra támadott és visszavonult Modonba és Coronba. Itt 
utasítást  kapott  a  velenceiektől,  hogy ne  harcoljon,  mert  az  ellenségnek  több  hajója  van  és  már 
zajlanak a béketárgyalások. Ezért a parancsnok úgy döntött, hogy a telet Porto Longóban tölti, Modon 
mellett. Nicolo Querini vezetésével 14 gályát küldött ki, hogy őrizze az öböl bejáratát és a saját hajói  
közül 21-et összeláncolt a part mellett. A genovaiak váratlanul támadásba lendülnek. Pisanit elfogták a 
hajókat megszerezték. 

A béke kritériumai nem azok voltak, amit a győztes várt. Hosszú történelme során ismét Velence  
képes volt talpra állni és diplomáciát kihasználva előnyös pozíciót kovácsolni a vereség ellenére. A 
porto longoi csata után Genovát a milánói Viscontik uralták. A szicíliai vereség után Genova új flottát  
állított fel, de az egység a városban meghasadt, az egyik oldal meg akarta büntetni a vesztes Grimaldi  
admirálist,  míg  a  másik  nem  akarta  felelősségre  vonni.  Kétségbeesésükben  a  Viscontik  uralmát 
fogadták el,  hogy segítsen Velence ellen. Genovát veszélyeztette a velencei szövetség, nem tudtak 
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északon  terjeszkedni,  de  még  IV.  Károly  Német-Római  császár  is  a  köztársaságot  támogatta.  A 
tárgyalások sok kérdést nyitva hagytak, de megszüntették a támadásokat és senki sem mehetett Tanába 
3  évig.  Velencében a  vereséget  nem követte  idegen uralkodó meghívása.  De  a  nemesség  uralma 
megkérdőjeleződött. 

Marino Falier

Andrea Dandolo halála után Marino Falier lett a dózse. Többször volt flották és seregek parancsnoka,  
Zára lázadását leverte, a Tízek Tanácsának tagja volt, illetve utóbbi időkben a béketárgyalásokon is 
részt vett. Nem sokkal beiktatása után a porto longói vereség híre elérte Velencét. Első hónapjai alatt  
ezért a gyors mozgósítással foglalkozott, így felkészítve Velencét a tárgyalásokra. 4 gályát kiállított,  
amin közemberek voltak a parancsnokok.  Nem nemesek,  de eredményesen ütöttek rajta a genovai 
kereskedőkön.  Velencében  sokak  a  nemesek  gyávaságát  tették  meg  a  vereség  okának.  Mások  a 
nemesek  arroganciáját  gyűlölték.  Egy  incidens  megmutatja  hogyan  használta  ki  ezt  Falier.  A 
dózsepalota földszintjén Giovanni Dandolo bántalmazott egy kapitányt, mert az nem akarta a seregébe 
fogadni az egyik általa kijelölt embert. A dózse magához hívta a kapitányt és megrótta. Aznap este 
ismét  a  palotába  hívatta  és  arra  akarta  rávenni,  hogy  öljék  meg  a  nemeseket  és  egyeduralmat 
vezessenek  be  Velencében.  A  másik  összeesküvő  egy  kőműves,  Filippo  Calendario  volt.  Olyan 
embereket keresett a dózse, akik kapcsolatban álltak a tengerészekkel, de a közép vagy felső osztály  
tagja,  akiknek  hírük  van  és  utálják  a  nemeseket.  20  vezetőt  választottak,  akik  40  embert  hívtak  
magukkal és április 15-én este össze is gyűltek a palotában. Sokan visszautasították a részvételt és 
elmondták a nemeseknek mi készül. Kevesen tudták, hogy a dózse az összeesküvés vezetője. Sokan a 
dózséhoz járultak ilyen pletykák miatt, aki csak csitította őket. Össze kellett hívni a tanácsot és ki is  
derült,  hogy a  dózse  áll  a  szervezkedés  mögött.  Minden büntetést  a  törvény szerint  róttak  ki.  A 
következő reggelre összehívták a Tízek Tanácsát. Megszavazták, hogy 20 neves emberrel szövetséget  
kössenek. Így 36 tagú lett a testület. Az összeesküvés vezetőt felakasztották. A törvény értelmében a 
dózsét lefejezték a palota lépcsőjén19. A véres karddal a Tízek Tanácsának vezetője kiállt a tömeg elé 
és igazságot hirdetett, az áruló meghalt. 

A köztársaságra jellemző a törvényesség, gyorsaság és ha kell szigor is. A Tízek Tanácsa gyorsan 
reagált és tette a dolgát. A nemesek sokat profitáltak belőle és a köznép is viszonylagos nyugalomban 
élhetett.  Falier  tettének  magyarázata  a  kor  politikai  hátterével  érthető  meg.  Ekkoriban  mindenhol  
signorék  vették  át  a  hatalmat  az  itáliai  városokban.  Velence  nem rég  szenvedett  vereséget  és  az  
egyeduralkodók  jobbnak  bizonyultak  a  háborúban,  mint  a  köztársaságok.  Sokak  szerint  nagyobb 
hatalommal rendelkező dózsék vezetése alatt győzhettek volna. Falier azon háborús veteránok egyikre  
volt, akik át akarták venni a hatalmat és bosszút állni a veresége miatt. Az arisztokratikus köztársaság  
iránti hódolat még túl erős volt ekkor. Ha volt is monarchista párt a nemesek közt, jól rejtve maradt.  
Minden apró jelre  figyeltek,  ami  azt  jelezte  volna,  hogy valaki  a  köztársaság ellen szervezkedne,  
ugyanis senki sem gondolta akkor velenceiek közül, hogy egy signore vezethetné az államot. 

19 Lásd Mellékletek:Ábrák
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MELLÉKLETEK

Kronológia

A velencei dózsék listája
697–717 Pauluccio Anafesto
959–976 IV. Pietro Candiano
976–978 I. Pietro Orseolo
991–1009 II. Pietro Orseolo
1032–43 Domenico Flabianco
1071–84 Domenico Selvo
1156–72 II.Vitale Michiele
1172–78 Sebastiano Ziani
1178–92 Orio Mastropiero

1192–1205 Enrico Dandolo
1205–29 Pietro Ziani
1252–68 Zeno Ranieri
1268–75 Lorenzo Tiepolo
1280–89 Giovanni Dandolo

1289–1311 Pietro Gradenigo
1342–54 Andrea Dandolo
1354–55 Marino Falier

452 Velence megalapítása
568 A lombard támadás
697 Az első velencei dózse
751 Ravenna eleste
852 Aacheni szerződés
828 Szent Márk ereklyéi a városba kerülnek
1032 A dózse hatalmának korlátozása
1148 A dózse esküt tesz az alkotmányra
1071 Domenico Selvo megválasztása közfelkiáltással

1082 Bizánci  aranybulla,  kereskedelmi  kiváltságok  a  normannok  elleni  segítségért 
cserébe

1000 I. Pietro Orseolo meghódítja Dalmáciát
1141 A Sapientes testület megalakulása
1172 Pestisjárvány; a 11 nemes jelöli ki a dózsét, a Nagytanács létrejötte
1173 A giustizierik beiktatása
1177 III. Sándor és Barbarossa Frigyes Velencében
1178 A dózse tanácsnokainak száma 6-ra nő
1204 Enrico Dandolo és a negyedik keresztes hadjárat
1229 Marino Dandolo és Giacomo Tiepolo küzdelme a dózse címért
1265 Felkelés Velencében
1268 A dózsét több lépcsős sorsolással választják
1284 A velencei dukát megjelenése
1286 Javaslat a Nagytanács tagságának felülvizsgálatára
1296 Javaslat a Nagytanács tagságának felülvizsgálatára
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1297 Az úgynevezett serrata
1299 A Szenátus megalakulása
1300 Marino Boccono felakasztása
1310 Tiepolo-Querini összeesküvés; A Tízek Tanácsának megalapítása, harc Ferraráért
1314 Szenátusi rendelet a gályákról
1319 Kereskedelmi szerződés Trapezunttal
1322 A genovaiak állomása Tanában;a pápai követ Velencében sok nemest kiátkoz
1323 A tagság a Nagytanácsban örökletessé válik
1324 Velence felhagy a Latin Császárság restaurációs kísérleteivel
1328 Velencei flotta a Fekete-tengeren
1329 Szenátusi rendelet a gályák bérléséről
1335 A Tízek Tanácsa állandó intézmény
1343 A velenceiek Kaffában
1344 A keresztesek elfoglalják Szmirnát

1347–49 Pestisjárvány
1350–55 Harmadik genovai háború

1352 Csata a Boszporusznál
1353 Nicolo Pisani vereséget mér a genovaiakra Szícília partjainál
1355 Marino Faliero lefejezése

1378–81 Negyedik genovai háború
1797 A köztársaság bukása
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IRODALOMJEGYZÉK

Frederic C. Lane – Venice, A Maritime Republic, alábbi fejezetei: 
• Chronology; 
• Aristocratic Polity I., From Dukedom to Commune. 85–101. 
• Aristocratic Polity II., The Growing Structure of the Commune. 102–117. 
• A Reorganization of Sea Power, The Response to the Nautical Revolution of the Middle Ages. 

124–131. 
• The Commercial Revolution of the Resident Merchants. 148–153. 
• Triumph by Cohesion, Symptoms of Disintegration.172–183.

Bárándy Gergely: Velence fénykora, A Velencei Köztársaság államberendezkedésének kialakulása 
és kora. Scolar Kiadó, 1999. alábbi fejezetei: 

• Az arisztokratikus alkotmány kialakulásának kora (XII-XIV. Század) 37–83. 
• Velence arisztokratikus alkotmánya 1. fejezet A törvényhozás és végrehajtás 125–154.

Ellen E. Kittell – Thomas F. Madden: Medieval and Renaissance Venice; University of Illinois 
Press Urbana and Chicago, 1999. alábbi fejezetei: 

• Alfred J Andrea and John C. Moore The Date of Reg 6.102 Pope Innocent III’s Letter of  
Advice to the Crusaders. 109–124.

• Alan M. Stahl :The Coinage of Venice in the Age of Enrico Dandolo. 124–141.

Klaniczay Gábor szerk.: Európa ezer éve: A középkor I–II. Osiris, 2005, alábbi fejezete:
• I. kötet;  Sz. Jónás Ilona – Székely György:  Itália a késő középkorban és a reneszánsz 

kezdetei 275–281. 

Julian Gardner – Patrons, Painters and Saints, Studies in Medieval Italian Painting; Variorum 1993. 
alábbi fejezete: 

• The LouvreStigmatization and the problem of the narrative altarpiece. 224. o.

A http://hu.wikipedia.org Velencei Köztársaság szócikke
http://hu.wikipedia.org/wiki/Velencei_K%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g

A képi források jegyzéke:
1.Bruan and Hodernberg : Civitates Orbis Terrarum I43  1572
http://historic-cities.huji.ac.il/italy/venice/maps/braun_hogenberg_I_43_b.jpg

2. Eugéne Ferdinand Vcitor Delacroix: Esecuzione capotale del doge Marino Faliero
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Eug

%C3%A8ne_Ferdinand_Victor_Delacroix_019.jpg

3. Velence címere:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Most_serene_republic_coat_of_arms.jpg

4. Enrico Dandolo grossója
http://medievalcoins.ancients.info/diverse/VENICEEnricoDandolo.JPG 

A Velencei Köztársaság zászlaja (a címlapon)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Flag_of_Most_Serene_Republic_of_Venice.

svg
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