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Comunicarea de faţă examinează rolul orașelor medievale maghiare în 

evoluția desfășurării întâlnirilor la nivel înalt. Chiar dacă întâlnirile dintre domnitori 
nu făceau parte dintre cele mai importante canale ale diplomației medievale, încă din 
secolul al XII-lea avem date privind prezenţa unor domnitori aflaţi în trecere prin 
Ungaria care s-au întâlnit cu regii maghiari. Primele întâlniri la nivel înalt au avut loc 
în contextul cruciadelor, al trecerii regilor străini prin regat. Cu toate că despre 
desfășurarea acestor întâlniri nu s-au păstrat multe date, ele, de obicei, s-au 
desfășurat la Esztergom, sau într-un alt loc situat în medium regni. În timpul domnirii 
regilor de Anjou au ieșit în prim plan şi alte localități din regiunea centrală a țării. Cu 
toate că nu avem date despre întâlnirile lui Carol I din perioada şederii sale la 
Timișoara, însă după transformarea cetăţii Visegrád în reședință regală putem trage 
concluzia că aceasta a devenit locul întâlnirilor la nivel înalt. Pe lângă întâlnirea bine-
cunoscută a regilor de la 1335 Carol I a primit aici și cu alte ocazii domnitori străini. 
Buda, încă din 1353, deci cu mult înainte să devină reședință regală permanentă, a 
putut servi ca loc al acestor întâlniri. Oaspeți ai acestui oraș au fost de două ori 
împărați bizantini, pentru prima dată în 1366 Ioan al V-lea Paleologul, iar în 1424, 
sub domnia lui Sigismund, împăratul Ioan al VIII-lea. Sigismund, pe de o parte 
datorită relațiilor familiale, pe de altă parte prin obținerea tronului german, iar mai 
apoi cel al cehilor, și în cele din urmă prin obținerea coroanei imperiale a participat la 
numeroase întâlniri la nivel înalt, câteva dintre ele organizându-le chiar la Buda. Este 
cunoscut faptul că domnitorii străini în timpul domnirii lui Sigismund au fost și la 
Visegrád respectiv Budaszentlőrinc. Oaspeți ai întâlnirilor din 1412 și 1424 au fost 
mai mulți monarhi străini, dar și oficialități de rang înalt.   

Comunicarea, pe lângă aspectele de istorie politică, încearcă să adune și cele 
de istorie urbană, și se oprește si asupra unor elemente logistice și de ritual ale 
acestor întâlniri.   

              
 


