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AZ ÜJ DOLGOZAT MÁSODIK, BVÍTETT KIADÁSA.

ELS

KÖTET.

»'?'

PESTEN.
KIADJA HECKENAST GUSZTÁV.
IST'l-

Pest. 1871.

Nyomatott Heckeiiast Gusztávnál.

EL

S Z O.

Magyarország összes történelmét tárgyaló két na-

gyobb terjedelm dolgozatom

Az els 1843
kaszban

—

,

s

a

látott eddigelé napvilágot.

következ években, Pápán, négy

a második

1860—1863 évek

sza-

alatt Pesten

Heckenast Gusztáv kiadásában bat kötetben jelent meg.

Mind

a két, egymástól

különös balsors

érte.

Az els

viszontagságait leírtam a

második dolgozat elszavában,
nincs

okom most

különböz dolgozatot

nagyon

ismételni.

A

s

az ott elmondottakat

második dolgozat kiadása

azon mostoba években történt, melyek alatt az ország

alkotmányos szabadságával együtt a sajtószabadság
oly annyira el volt nyomva,

létemre
s

az

még nevemet sem

els két

Mihály álnév
a

kötet,

hogy

politikai

is

számzött

munka czimére,
munkám, Hatvani

írhattam a

mint több azonkori

alatt juthatott a

közönség kezébe,

harmadik kötetnél engedtetett meg

saját

s

nevemet

csak
írni

engedmény mellett dolgozatom,

az álnév helyébe.

De

kivált annak, az

újabb kort tárgyaló utolsó két kötete

e kis

1.,^/..

1

mc^

iiiÍikIÍl:

lyes

cciisor vöriis irónját.

tap;is/,t:iltii

stijtiosaJi

a/ oiikciix cImh

tTiMt oly
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hetetleiiíil klfr»rnlr«r(.'tr, iiK-lyckct a/

<'l.s«»

h<l\

?>/.(•>/•

is

k('írl«i-

«lnlg«)zat t-fiisora

érintetk'Ji hagyott; s a ki't utolsó kötetet, l)ár a sajt«)

már

1863-l)aii kikerültek,

elrejtve k('n^teleníttetetí

elkobzás, magíit

foglyok

kapósabbak

(irizni a

kiailó,

af

hogy azokat a/

helyreálltával iSíw-ben végre e
is

szabadon

bocsáttattak,

lettek az olvasó közönségnél,

szi--

aimál

s

minthogy azon

újabb kor, melyet tárgyalnak, mind máighn'

más

raktiiraihan

büntetés veszélyétl megmentse.

a

Az alkotmány
ren esetlen

mé«í négy éven

alí'»l

n.

m

f:il:ílf

feldolgozóra.

E

hat kötetes

munka

a

negyvenes években

i'ápjin

kiadott

négy füzettl oly annyira különböz dolgozat,

hogy

elbbibl

az

vétetett

fel,

a

az újba csak egynémely csekély

nagyobb

rész a

kútfknek egészen

intézett kutatásán alapuló új dolgozat lévén. S ha

miként

a

pápainak

czímen olvasható, ugy
,,

tétetett

a

újból

még

is.

mint a

második kiadása", ennek oka ugyanaz, ami

valóságos nevemnek álnévvel való
szerített:

kíizzé.

ré.sz

felcserélésére

kiadhatás lehetvé tétele,

kénv-

vagy legalább

könnyítése.

ma már annyira javultak, hogysem ilyenféle kendzésekhez nem kell nyúlnom,
sem a miatt nem panaszkodhatom, hogy a censura korViszonyaink, istennek hála,

"látoltvagy törlött volna dolgozatomban. Teljesen szabad

lévén sajtónk,

mely censurát többé nem ismer,

üorve-

-

XI

k» /!• in

1^

igazság

s

miu'H

Ami

olvas('>.

rrdmeiiMi

lijaM) felfedezéseket tett,

s

a

jut(jti

kiadásában

venni

vsíltoztatásokat fogja találni ezen

most már valúlian második kiadásban a figyelmes

újahi*.

els

vagv az

k.iti»rlött.

.1

megmásított helyeket.

lu'zetcini elh'iu'n-

nem csak tzen

D<'

<

lirl^ i«allilaiii

iiiilt

ami jelentékenyebb

tíirténetnyomozás. mióta

mind

megjrlmt.

munka

»•

azt iigyekeztem

fel-

második

az elbeszélést a szerint mó<lnsítani ezen

kiadásban

munkám egynémely

Kniiek kovetkiZtében
a

tarra lomra

nézve jelentékeny

mudositásokat

figy»*lmes olvasó.

M

javi-

s

bvülést észlelend

tásokat, a terjidelerare nézve tetemes
a

részeiben

Egynéniely korszakot, mint például

kereszténység megalapításának korszakát, újalib kut-

fönvomozás után egészen
tekk«l bvítve beszélem

Munkámban

lij

legérezhetöbb volt

eladásánál. M<rt

tí'neti

midn

e

hiányos volt

a hi'zagosság a

müvet
a

írtam, e korra nézve

nyomtatva megjelent törp»'dig

potomban nem intézhettem. Most tehát
elbeszélésében

keztem, amennyire

létezett

erm

és

Ka-

követ korszak eseményeinek

anyag: levéltári kutatásokat

nveinek

r^'^izle-

el.

kóczv-féle szabad ságharczot

még nagyon

vibigitásban, száncx

idm

e

számzött

álla-

korszak esomé-

hézagosságot

is

ügyo-

engedé, újabl* levéltári

kutatások, vagy az idközben nyilvánosságra jutott adatok
s

okmányok felhasználása

tf^tiii,

által,

legalább csökkenteni,

u

ha nem

mvet

is

egészen megszün

teljesebbe',

jobbá tenni.

Elszó.

XII

Ez
rodást
az

lij

által,
is

a díszesebb kiadásból folyó ivszám-szapo-

beszámítva, az elbbi kiadás 214 ive helyett

kiadásban mintegy 270 ivén,

kötetben veszi a

t.

s

hat helyett nyolcz

közönség Magj^arország történelmét

nemzetünk beköltözésétl kezdve 1823-ig. Minthogy pedig
a

három kötetben külön kiadott „i7«/sso??í Ev

az 1823-dik évvel

Harcz

kezddik; ehhez pedig a „Függetlenségi

Történelme'^

hozzácsatlakozik:

T'6rténelm&^

e

szinte

három kötetben

folytatólag

három egy mástól ugyan

független,

de egymással folytatólagos kapcsolatban haladó

tizennégy

kötetben nemzetünknek az

munka

skortól kezdve

egészen 184:9-ig kimerít, egyetemes történelmét foglalja

magában.
írtam Pesten, 1871 -ki januárban.
A szerz.

TARTALOM.
ELS
A költözköd

s

honalkotó magyarok vezéreik

ELS
A
/.

Nemrót
alán

KÖNYV.
alatt.

FEJEZET.

magyarok Pannonföldre költözésök

elótt.

Eredetök^ skoruk, a nemzeti mondák szerint. Hunyor és Magyar, a
fiai,

Perzsiából a Meotl tenger vidékére költöznek. Elrabolják Dulde

fejedelem

kik nagy népek ösanyjaivá lesznek. Maradékaik
nemzetségbl álló nép Scythiába költözik. Sok

leányait,

fölötte elszaporodván, a 108

id

múlva Hunyor maradékai, a hunok," hét vezért választván, a Tisza s
Duna vidékére vándorolnak. Potentiana város mellett megütköznek a római
Keveháza

hadakkal.

.

a

ennek gyózedelmei, tervei

A

elenyészik.

nemzeti
s

temetóhely.

hátramaradt

Scythiában

Etele királyivá választatik;

halála. Fiainak viszálkodásai miatt világbirodalma

magjar

Almos

nép.

születése.

A

Hétmagyar.
II.

magyarok

Eredetök, skoruk a történelem nyomán. Különféle vélemények a
eredetérl. Rokonságuk és régi szövetségök a kozárokkal. Os

nem lehetett a dontövi tartomány. Némelyek
Parthlából. Mások északról, Jugriábl hozzák le ket

hazájok

tartják. Helyes-e

szerint
s

délrl eredtek

a finnek rokonainak

ezen vélemény? Kikkel rokon a magyar nép?
és Atelközbe. Mikor
bessenyktl nyomatván, két

IIL Vándorlásaik Lebediáha
költözött Lebediába

?

Itt

a

s

hány nemzetség
szakadnak:

részre

a nagyobb rész Etelközbe vándorol. Itt a kozár fejedelem tanácsára Árpádot
bolgár háboiní. Hadi szerkeels fejedelmökké választják; a vérszerzdés.

A

zetök

s

harzcmodoruk.

XIV

MÁSODIK

fe,ii:zf;i'.

Honnlkotás Pannonfoldün. Árpiid
Kik'óltözésök Atdközböl

7.
:i

a Pannon földre. Ennek oka

A kunok

ruthenekkel és a kunokkal.

hozz.-íjok

A

Ilalicson keresztül a Kárpátokhoz jutnak.

csitlakozuak

Ilarczuk

Lodomeriiín

••.•*

Honfoglalás. Megszállják Bereget, elfoglalják Ungvárt. Árpád követ-

II.

tartományt

Arnulf szövetsége Árpáddal Szvatopluk

ellen.

Hadjárat Szálán

ellen; az alpári

Dalmátország meghódoltatása.

s

vezérei a Tisza és

A

Körös

S/alánhoz

s

;i

Tátráig. Nagy-Morvaország.

és

elfoglalása.

;

Ujabb követség

Erdélyt elfoglalják.

és

haza kiszélesítése a Zagyváig, a Mátrájg

Horvát-

s ideje.
s

székelyek követsége Arpáilhoz.

sége Szalánhoz. Árpád a Hegyaljáig elre nyomul
közti

fejedeU-in.

a

Morvaország egy részének
A pusztaszeri gylés.

ütközet.

temesi tartomány ineghödcdtatása.

Szoárd és Kadocsa hadjárata a görög birodalomban. Átkelés a Dunán Etekvárába

Pannónia elfoglalása. Marót meghódolása. Zsolt, Marót leányával

s

eljegyeztetik

s

fejedelemmé tzetik

Bels

///.

állapotok.

földbirtok; fegyelem.

A

ki.

honfoglalás

sikerének okai. Belsó igazgatás;

A bcnszülöttek viszonyai.

Erkölcsi és szellemi állapotok:

ösvallás.

HARMADIK FEJEZET
Hadjáratok
I.

olasz

Hadjárataik Árpád

hadjárat 899-ben.

alatt.

a külföldre.

Hadjárataik indoka és czélja.

Becsapásuk

Bajorországba.

A

Az els

bajorok fondorlatai,

Csörsz meggyilkoltatása. Kalandok Olasz- és Szászországba. Árpád halála.
II. Zsolt fejedelem. Zsolt kiskorúsága alatt a nemzet Léit, Bulcsot
Botondot föhadivezérekké választja. Lajos német királv els hadjárata

magyarok
kizetik.

ellen; a

A

Duna

magyarok

títják; Lajos király

két partján

visszatorlásul

békét vásárol.

országot pusztítják.

miatt

el

nem

Egy magyar

be az országba, de megveretik

a
s

Németország több tartományait pusz-

A magyarok

Lajost Augsburgnál ismét megverik,

E

tör

és

s

a

újabb betörése Bajorországba
Rajnán átkelvén nyugati Franczia-

;

csapat az Inn folyamnál veszteséget szenved.

rettenve Alemanniát, Thürlngent, Szászországot, Elsasst stb.

ismét bekalandozzák. Második hadjáratuk Olaszországba: Berengárral szövetségbe lépvén, megverik Rudolf burgundi királyt.
daleminczi szlávoktól

A

meghívatván Szászországba törnek. Harmadik hadjárat Olaszországba. Henrik
német király Szászországban egy magyar vezért elfog s kilencz évre békét

Ugyanezen (924) évi kalandjok Svájczban. Németországgal béke lévén.
Görögországba törnek. Henrik a béke idejét hadi készületekre fordítja. >

köt.

annak

letelte után

Három

veri.

Szászországb;!

a

Miaí^yar iiadat

tört

Merseburgnál me"^-

éves kulaniljok Német-, Frank- és Olaszországban,

Olaszországi

Szászországban.

spanyolországi

és

haili

Vereségök

kalandjaik.

Bajorországban 944-ben vereséget síenvedvén Görögországban szereztek magoknak
kárpótlást; a császár pénzen vásárol békét, melynek kezességéül Bulcs és

Gyula Konstantinápolyija ment; a görög politika irányukban. Zsolt a nyugati
határszéleket megersíti s fiának adja át a fejedelemséget: nemsokára meghal.
tölt'

II.

Az Ottó

szerencsés.

újra

Kormánya

Taksony fejedelem.

III.

szágba, hol

bekalandozzák

elején

Berengár jiénzen vásárol

hadjáratot

békét",

király ellen fellázadt Liudolf által

Xcmet-, Franczia-

és

Olaszor-

intéz

de a németek ellen

nem

meghivatva, 'j54-ben

De

Olaszországot.

a

következ

Augsburgnál nagy vereséget szenvedett. Miért lön fegyverük általában szerencsc'tlen a németek ellen? Az augsburgi ütközet követévben Léi

és Bulcs

kezményei. Botond kah*idja Görögországban. Ismételt becsapásaik Görögországba szerzödésök a bolgárokkal szövetségek az oroszokkal a Görögbirodalom
;

;

ellen.

Besnyó

és

bolgár népek megtelepedése Magvarországban.

IV. Gejza Jejfdéle». Gejza

belátván

a hadi

népének azokat megtiltotta. Ottó császár, evvel

kalandok

meg nem

káros voltát,

magyar
Bruno püspököt követségben küldi
Gejzához. Gejza viszonkövetséggel üdvözli a császárt, s ennek közbenjártával, els nejének, ."taroltának halála után, a lengyel Adelhaitot veszi nül.

nép megtérését

is

óhajtja,

s e

Wolfgang

('s

Piligrin

végett

t

Adelhait férje szívét birván.

térítései.

elégedve, a

a
l)»>

keresztény vallás fölvételére
Piligrin

mködéseit

a

is

ráveszi.

beállott politikai

viszonyok meggátolják, és Sz. Adalbert prágai piispöké a magyarok megtérítésének dicssége. Adalbert távozván, Astrikot hagyja Gejza mellett. Gejza,

bár a hitben ing.idozik, szükségesnek látja népe megtérését,

lommal szorosabb összeköttetésbe lép;
szerez

nt;

e házasság záloga

.1

István

fiának

m.-igy.imk megtérésének.

s

a

német biroda-

a császári

Német

s

családból

más keresz-

tc'uv ur.ik beván<lorl.is.'i.

MÁSODIK KOXVV.
A királysáu

s

a koresztt^iiy v.illás me2:alai)ítasa. *.>Í)T— 108S.

ELS

FEJEZET.

István, mint fejedelem
I.

997— lOOU.

István rendelete a kereszténység fölvételét illetleg, a törzs- és nem-

Koppány fellázad, de legyzetik.
nem idegenek, hanem István míive a magyar

zetségföket ellenzékre ingerli;
II.

A

kereszténység

nép-

XVI

Tartalom.

a keresztény vallííst gyors terjedésnek indítja; az egyházat rendezi; de

ben.

a vallás mellett megörzeui akarja nemzete függetlenségét
fel

a királyságot

s

végett veszi

e

is;

kér koronát a pápától.

MÁSODIK FEJEZET.
István, mint király 1000

István koronáztatása után az alkotmányt

I.

birtokjog megalapítása,
s

a

— 1038.

rendi szerkezet,

a

honvédelmi rendszer szabályozása

mát megszorította,

E

II.

az

által a

is

átalakította; az örök

a vármegyei

országtanács,

törzs- és nemzetségfök

hatal-

a monarchiái elemet szilárdította.

reformok Gyula erdélyi vajdát lázadásra ingerelték. István öt
Keán besnyö fejedelmet legyzte; utóbb a htlen Ochtumot

szövetségesét,

és
is

megbíintette.
III.

A

béke helyreállván, István több országgylést

az igazságszolgáltatást

s

közigazgatást szabályozta.

a

Az

tartott,

melyeken

új keresztény.«ég

ápolására több apátságot alkotott, iskolákat alapított. Bkezíísége az egyház
iránt a külföldre

s

óhit

az

vallásra

is

kiterjedt.

IV. Nevének híre Európa legtávolabb vidékeire elhatott

;

a szent földre

utazók mindinkább Magyarországon keresztül vették útjokat; ezeket István
vendégszeretöleg

élt;

de

látta,

de a kóbor szerzeteseket nem szívesen fogadta

A

belrefo rmokban

eszélyes;

II.

Henrik császár

halála

V.

királylyal; egy hadjárat után vele

közlekedésben állott; de egyháza

VI.

A

kor

s

fáradalmak

s

is

be.

külhatalmakkal békés viszonyban

a

után

viszályba keveredett

békét kötött

A

II.

Konrád

nyugati egyházzal

sr

országa függetlenségét erélyesen megvédte.

által

erejében megfogyott király, Imre fiára

akarta ruházni a kormány gondjait, mi végett hozzá egy szép szózatot intézett; de

Imre kevéssel

a koronáztatására

kitzött

id

eltt meghalt.

VII. Imre halála után István unokaöcscsét, Vazult szándékozott kinevezni

utódává; de Gizela és Péter fondorlatai Vazult megnyomorították, a

többi királyi herczegeket külföldre futni kényszerítették. Aligha

eredt az összeesküvés

is

István élete ellen.

végre Pétert nevezi ki utódjának

s

A

nem Pétertl

beteg király nejétl rábiratva,

nemsokára meghal.

Tartalom.

XVII

HARMADIK KÖNYV.
ííémet befolyás.

A pogányság harcza a

kereszténységgel.

1038-1077.

ELS
Péter és

Aba Sámuel

Péter zsarnoki kormánya

I.

a nemzetet magától elidegeníti

;

s

FEJEZET.
1038—1046.

trónbitorlása

s

mód

az idegenek

feletti

kegyelése által

míg ö Bracziszláv szövetségeseként Henrik

magyarok ellene föllázadnak s öt az országból kizik.
árpádi berezegek az országon kivül lévén, Aba Sámuel magát

császár ellen harczol, a

Az

II.

királylyá

Péter Henrik császárhoz fut

kiáltatja.

békét a császártól nem nyerhetvén,
hozza be Pétert de a magyarok

s

öt megengeszteli. Sámuel

Németországba

t befogadni nem

;

tör.

Henrik sereggel

akarják. Sámuel ujabb

követségei által sem bírhatja békére a császárt

s ez másodszor is bej; de
magyarok nagy idegenségét Pétertl, Sámuellel békét köt. Sámuel a
népre támaszkodik, miáltal az urakat magától elidegeníti. Ezek ellene összeesküdnek Sámuel kegyetlenül boszüt áll rajtok. Sz. Gellért dorgáló beszéde.

látván a

;

A felingerit urak
veszt

s

most magok hívják be Pétert

s

Henriket. Sámuel ütközetet

megöletik.
III. Pétert a viszontagság

lenségét Henriknek

elárulta, az

sem

tette jobbá; mivel az ország függet-

összeesküdt urak az árpádi herczegeket hívják be. Ezeknek viszontagságos élete a számüzöttségben. Endre és
Levente bejövén, a nemzet egy része visszatér az ösvallásra; a papokat üldözi,
Sz. Gellértet több

ellene

másokkal megöli; Pétert elfogván, megvakítja.

MÁSODIK FEJEZET.
Endre király 1046 — 1061.
I.

Levente halála után Endre magát megkoronáztatván, a keresztény
s mivel Henriket békére nem bírhatja, a vitéz Bél/ít is

vallást helyreállítja;

hazahívja.
II.

Ez a betört Henriket megveri s kizi.
Endre most a pápát sürgette közbenjárásáért; IX. Leo személyesen

jött a császárhoz,

ki kudarczát lemosni vágyván, ismét betört az országba
Pozsonyt ostromlá. Itt újabb veszteséget szenvedvén, már hajlott volna a
pápa béketanácsaira; de most meg Endre vonakodott a császár kivánata
szerint adót fizetni. Utóbb azonban mégis megköttetett a béke. Endre átengedte Henriknek a Lajta és Szárhegy közti földet. Henrik viszont a maga
s

leányát jegyezte el
Horváth M. Magy.

Endre fiának Salamonnak.

tört.

B

Tartalom
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III.

Endre Salamon

korona

közt;

liíít

megkoronáztatja. Viszály tör ki Endre és Béla

kard; Béla Lengyelországba távozik

és

s

onnan segélyhadat

hozván, Endrét megverte. Endre halála.

HARMADIK FEJEZET.
I.

Béla,

Béla király 1061-1063.

Endre híveinek bocsánatot

végett Székesfehérvárra országgylést

sokan összegyltek

Majd Salamon

Az

hirdet.

A

ország állapotának javítása

meghívottakon

a kereszténység eltörlését, az

s

követelvén, fellázadtak.
alkot.

hirdet.

si

Béla a lázadókat szétvereti,

s

kivlil erre

vallás helyreállitását

többféle szabályokat

pártos hívei ellen készül háborúra; de e közben meghal.

NEGYEDIK FEJEZET.
Salamon király 1063 — 1074.

Salamonnak önként átengedik a királyságot. De ö hálátlan
megfosztja. Ezek lengyel segélylyel békére kényMíg Salamon nagybátyjaival békében él, királysága dics, mert

Béla

I.

fiai

bátyjait vezérségöktól
szerítik

öt.

ezek a karantán herczeget, a cseh fejedelmet, az országba tört kiinokot, bes-

nyket

s

a

görögöket megverik.

Vid ármányai a békét a rokonok közt megzavarják. Salamon külsegélylyel s árulással legyzi Gejzát; de László is külsegélyt hoz és Salamont
Mogyoródnál megveri s a királyságtól megfosztja.
II.

ÖTÖDIK FEJEZET.
Salamon király 1074—1077.
Salamon Mosonyba vonul
darczot vall.

Gejza végre,

megkoronáztatja

;

s

midn

III.

Henriket hívja

a pápát

de nincs nyugta a trónon,

is
s

segitségíil,

hajolni látja

midn

maga

de ez kufelé,

magát

ennek visszaadása végett

Salamonnal alkuba ereszkedett, meghalt.

NEGYEDIK KÖNYV.
A

iienizeti szellem

egybeolyadása a kereszténységgel.

ELS

FEJEZET.

Szent László király 1077—1095.
I.

A

önmagával.
zeti

nemzet a kereszténység fölvétele

A

által

egy idre meghasonlott

forradalmat László fejezte be, egybehangzásba hozván

szellemet a kereszténységgel. László a nemzet

akarata

szerint

a

nem-

magát

XIX
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megkoronáztatja, de csak miután Salamon lemondott. László a pápa fenhatósági igényeit eszélyesen megelzi a nyugtalan Salamont elzáratja, de midn

szabadon

Sz. István teste fólemeltetett,

bocsátja.

;

Salamon többféle viszon-

tagság után külföldön hal meg.
II. László a

magyar korona jogait Horvátországra föleleveníti, s ezt
kapcsolja; majd a betört kunokat is legj'özi.

szorosabban az anyaországhoz
III.

A

béke mindenfell helyreállván, országgyléseket
új törvényeket alkot.

tart, s a bel-

ügyek rendezése végett
IV.

A

keresztes háborúk kezdete

s

okai.

Az els

László választatott Európa fejedelmei által fvezérré

;

keresztes hadjáratra

de mieltt a hadjárat

megindult, László meghalt.

MÁSODIK FEJEZET.
Kálmán
I.

1095—1114.

király

Az egykori krónikások

részrehajló ítélete Kálmánról.

A

keresztes

hadak átvoniilása az országon.
II. Horvátországot elfoglalja; Roger szicziliai király leányát nül veszi
Oroszországban szerencsétlenül hadakozik. Tarczalon országgylést tart, s

hasznos törvényeket alkot.
III.

Dalmátiának elfoglalását, végrehajtja,

Életének ffeladatát.

s

Dalmátország királyává koronáztatván, e tartományokat
szorosabban az országhoz köti: Álmos öcscsét azok kormányáról a vezérségbe helyezi át; ebbl viszály támad a testvérek között. Buzila meghalá-

magát Horvát-

s

lozván, Predszlavát veszi

nül

;

de htlensége miatt hamar elzi.

A

fellázadt

Dalmatiát engedelmességre szorítja.
IV. Álmos herczeg

szágba

fut,

és

vijra

Kálmán Dalmatiában

foglalkodott.

Álmos megint

hívja be, ki azonban kudarczot vall

földre utazik;

Kálmán Dalmatiát

a

rendezi.

miért a már beteg Kálmántól Béla

meghal.

s

majd Lengyelor-

elébb a császárhoz,

lázong;

haddal tér vissza, de legyzetik

s

bátyjával megbékül.

fellázadt

s

Álmos a szent
Álmos ismét lázong,
együtt megvakíttatik. Kálmán

testvéreket kibékíti;

A

fiával

Míg

Henrik császárt

visszatért

XX
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ÖTÖDIK KÖNYV.
Grörög befolyás. Az oligarcliia hatalmának növekedése.

ELS FEJEZET.
István

11.

Ij

fogták

Kálmán utódai

király.

1114—1131.

nagyszer

az

terveit

Dalmatiára

nézve

nem

halála után a tartományt Velencze elfoglalta, mely azonban ismét

fel, s

visszavétetett.

háborúskodásai Csehországgal, Ausztriával, Orosz-

II. István czéltalan

görög briodalommal. Béla életének titka fölfedeztetik
utódául nevezi s meghal.

orszáfo"al, a

t

;

a király

MÁSODIK FEJEZET.
Béla,

jll.

okozói

a

vak.

1131-1141.

Ilona királyné az álmospárti urakkal boszút tervez férje vakságának
számzöttek s menekültek Boricsot.
ellen. Az aradi országgylés.

A

Predszlava

fiát

hívják be

ez Boleszláv lengyel királylyal az országba tör

;

;

de

süker nélkül kénytelen kivonulni, mert Béla szövetségese a cseh Szobieszláv
Lengyelországba tört. Utóbb Boleszláv még egyszer betört Boricscsal az
országba, de ismét kizetett. Béla azután Lothár császár közbenjárása által
állíttatta helyre a békét, mely kormánya alatt többé meg sem zavartatott,

Béla

halála.

HARMADIK FEJEZET.
II.

Gejza király 1141—1161.

az országot
I. Gejza kiskorúsága alatt, nagybátj-ja, Belus bán igazgatja
Ez, hogy az oroszokat Boricstól elfordítsa, oro;^z nöt ad öcscsének hitvesül.
Borics m(^t a nyugaton keres segélyt, s a cseh Wladiszláv által megnyeri

Konrád

1.

irály

pártolását.

Konrád az osztrák Henriket küldi Borics

segé-

lyére, de ez a Lajtánál megveretett.
II.

Újabb kereszthadak mennek

francziák jó rendben.

Emezek közt

át az országon;

volt

Borics

is,

a

németek rabolva,

a

fölfedeztetvén,

a

ki

XXI
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görög birodalomba szökött. Gejza flamand
be

s

III.

és szász telepeket szállít

Erdély-

Halicsi háború.

a Szepességbe.

Gejza Szerbország miatt Mánuel császárral háborúba keveredik.

Mánuel Boricsot pártfogásába veszi, és sereggel küldi az országba
kizetett Fridrik császár hódítási

tervei,

;

de Borics

melyekrl azonban nem sokára

lemond. Mánuel. hasonló szándokkal, újra háborút kezd. István herczeg,
királynak hozzá futott, öcscsét befogadja. Gejza ezt Branizova ostromával

a

boszúlja meg,
köttetett; de

s

a város segedelmére jött görög hadat megveri. Ezután béke

Mánuel a

Fridrik császárnál

kifutott László herczeget

is

befogadta. István herczeg

keresett segélyt; de hasztalan. Egyházi szakadás. Gejza

is

halála,

NEGYEDIK FEJEZET.
III. István és II. László
I.

rúságát,

s

IV. István ellenkirályok 1161

— 1173.

Gejza halála után a fondor Mánuel, felhasználva III. István kisko-

annak

fel a trónra.

nagj-bátyjait,

De IV.

István

Lászlót,

és

ennek halála után Istvánt

tolja

nem sokára kizetett.

Mánuel látván a nemzet idegenségét IV. Istvántól, békét köt. s
viszi, színleg, hogy a maga utódává tegye; de kéz
IV. Istvánt is segíti. Ebbl új háború támad. Mánuel a király szövetséII.

Béla herczeget magával
alatt

gesét a cseh Wladiszlávot fondorlatai által megnyeri,

béke köttetik.

A ravasz Mánuel azonban

mégis

segíti

s

ennek közbenjárására

IV. Istvánt

;

s

ez újra

megkezdi a háborút; de Zimonyban ostrom alá vétetvén, meghal. Mánuel
maga is megtöri a békét, s a Szerémséget és Dalmatiát elfoglalja. A háború
e miatt hosszan s változó szerencsével folyt. Békekötés. Mánuel tervei Bélát
illetleg. III. István hirtelen halála.

ÖTÖDIK FEJEZET.
III.
I.

1196.

s az urak többségétl pártoltatván,
más ellenpártiak ellenzésének, magát királylyá koroértelmes kormánya által mind többek szívét megnyeri.
Gejzát fogságba téteti, anyját számzi. Mánuel halála után

Bála Görögországból hazatér

daczára a fpapság
náztatja.

Béla 1173—

Buzgó

s

Föllázadt testvérét
a Szerémséget

s

s

Dalmatiát visszaveszi. Görög rokonainak Andronicus

Com-

nenus ellen segélyt nyújt.

dezi,

II. A franczia Margittal második házasságra lép. Fiai örökségét renImrének Magyarországot. Endrének Halicsot adván. Endre Halicsot

XXII
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nemsokára

Háborúskodás Velenczével Zára miatt. Fridrik császár

elveszti.

hadakkal vonul

keresztes

országon. Barátságosan fogadtatik.

át az

Gejza

berezeg fogságából megszabadulván, a keresztesekkel Görögországba ván-

Béla halála.

Dalmatiai viszonyok.

dorol.

III.

Béla igazgatásának jelleme. Adakozása az egyház

iránt.

A pécsi

püspökség kiváltságai.

HATODIK FEJEZET.
Imre

Az

I.

eddigi szokás

kincseket nyert örökségül

és III.

ellenére

László 1196—1205.

Endre herczeg nem vezérséget, hanem

atyja keresztfogadalmának teljesítésére.

De

a

gyjtött haddal Horvátországot foglalja el. Pártoskodások; pazarlások a
király részérl. Imre öcscsét kizi Horvátországból
ez Ausztriába menekül.
:

Dalmatiai viszonyok; patarenusok.

A

testvérek a pápai követ közbenjárására

megbékülnek. Endre visszatér Horvátországba.
II.

részét

is

Szerbországi viszonyok. Imre ezeket rendezvén, Bolgárország egy
elfoglalja.

Keresztfogadalmának

nusok Imre közbenjárására a

teljesítését különféle

okokból elha-

mind Endrét sürgeti. A bosnyai patarepápának engedelmességet fogadnak.

bár a pápa erre mind

lasztja,

öt.

Imre a pápa kívánságára segélyt ad Ottó német ellenkirálynak.
ketts baj támad az országban. Egy részrl Endre ismét fellázad; kit
azonban Imre elfog és elzárat. Más részrl Ivanics bolgár fejedelem a
hbéres Szerbországot háborgatja. Ivanics miatt Imre egy idre a pápával
is meghasonlik, követét elfogatja; a pápa fenyegetései; kibékülés. Imre halála,
III.

Ez

alatt

jelleme.

IV. Endre a kiskör III. László helyett kormányoz. A pápa intései
sem gátolják meg a viszályt az özvegy királyné és Endre között. Constantia
Ausztriába menekül. A készül háborút László halála elfojtja.

HATODIK KÖNYV.
Nemzeti Tisszahatás. Áz alkotmány

ELS
II.

I.

rokonait

biztosítása.

FEJEZET.

Endre országlásának els

fele

1205—1222.

Endre igen nagy befolyást enged a kormányra Gertrúd nejének,

mód

felett

pártolja,

ki

öcscsét Bertholdot kalocsai érsekké nevezteti.

Tartalom.
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majd Tótország bánjává, végre erdélyi vajdává emelteti. Gertrúd kedvéért
Endre az érdemes hazafiak mellöztével az idegeneket is mód felett kegyeli.
Ezek s hasonlók miatt oly gylölet támadt a nemzetben Gertrúd ellen, kivált
miután Bank bán nejének meggyaláztatása is neki tulajdoníttatott, hogy a
király halicsi hadjárata alatt tdbben rátörnek

Berthold

ellen.

Endre Kálmán

tiát

s

öt megölik.

Endre panaszai

halicsi királylyá koronáztatja.

II. Endre keresztháborúra készül; hajókat béreltet Velenczétól; szerzdése Velenczével. Dalmatiába indul. Spalatóban tengerre kél. Ptolemaisban
szárazföldre száll. Három táborozása, Tháborhegy sükeretlen ostroma. Áhi-

tatos zarándoklatai.

A vezérek

közti meghasonlás, a mirígyhalál

érkezett rósz hírek hazatérésre

ösztönzik.

s

a hazából

Útközben kötött házassági

szer-

zdései.
III. Hazatérvén, országát nagy zavarban leli. A bajokon maga segínem tudván, a pápa segedelméért folyamodik. Hogy a Halicsból elzött
Kálmán fiának visszaállítására hadat gjnij thessen, a koronái javakat oktalanul
teni

elpazarolja: az adó- és pénzügyet zsidók és szerencsenek kezébe adja.

Kálmán

Halicsban helyreállíttatván, nemsokára nejével együtt fogságba jutott: Endre,
hogy
megszabadítsa, lemond Halicsról.
belbajok nttön nnek; a király-

t

A

ság tekintélye, ereje lesülyed.

IV. Neveli a bajokat

hogy a féktelen urak az apa és fiú király
nemességtl gyámolítva végre mégis
gyzött. Endre 1222-ben országgylést hirdet a közbajok orvoslására. Az

közt

is

viszályt

az,

támasztanak. Béla a

arany bulla.

MÁSODIK FEJEZET.
II.

I.

Endre országlásának második

fele.

1222—1235.

Párvonal az alkotmányt megalapító Sz. István

s

az azt helyreállító

Endre között. Endre maga ad példát az ülkotott törvények megszegésére. Az
urak mindent elkövetnek, hogy a törvényeket erejöktl megfoszszák. Viszályt
támasztanak Endre és fia Béla közt. Ez Ausztriába menekül. Kibe'kúlés.
Ezután Endre is szigorübban kezdi végrehajtatni a törvényeket. A törvénytelen adományok a papságtól is visszavétetnek. A német lovagok, a pápától
pártfogoltatván,

ellentállnak, de fegyvereróvel kizetnek. Endre a Bárczaságot a szász földhöz kapcsolja; a szászok kiváltságait megjítja. A reformok

erélyesebb keresztülvitele végett Béla Erdély

megy

át;

Horvátországot Kálmánnak engedvén.

s

De

a tiszai részek kormányára
a reformok

még sem halad-

XXIV
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uak; mert maga Endre

is

megszegi a törvényeket.

ismét zsidók és izmaeliták kezébe adja.
szaira

A

A

nemesség

közjövedelmek kezelését
és

papság hangos pana-

Endre az arany bullát némi adelékokkal megújítja.
II.

De még

Róbert érsek
kiátkozza.

E

köt a király

A milkovi

ez

is

elégtelen a rendet helyreállítani.

ezek miatt az országot interdictum alá
nyilatkozvány hatása.

és a

A

A

papság sérelmei.

veti.

Dénes nádort

pápa követet küld, ki új szerzdést

papság között. Viszályok az osztrák Fridrikkel. Endre halála.

püspökség.
Véjíe az

els kötetnek.

TilKiYMüTATO.

ELS
Á költözköd

s

KÖNYV.

honalkotó magyarok vezéreik

ELS

alatt.

FEJEZET.

störténetük Pannonföldre költözésök eltt.
I.

skoruk a nemzetimondák szerint.
Hunyor és Magyar
A hunok birodalma. Etele. Csaba
ögyek. Álmos
^
Eredetök, skoruk a történelem nyomán.
.

//.

A

A
A

•

•

•

•

^

,

5
7

9

kozár bii'odalom

Vélemények a

III.

Lap

Eredetök,

pártiai származásról

13

külföldi írók véleményei

14

mi véleményünk
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A KÖLTÖZKÖD S HONALKOTÓ MAGYAROK

VEZÉREIK ALATT.

Horváth

Itf.

Magy.

tört

ELSÓ FEJEZET.
Ostörténetök Pannonföldre költözésök eltt.

I.

Eredetök, skoruk,

a

nemzeti mondák

Azon nagy népáradatnak, mely a
kezdve éjszaki Ázsia s Európa térségein

szerint.

neg^-edik századtól

több századon ke-

s tova zajlott, egy hulláma volt a magyar nép is.
nagy népvándorlatok korszakában e költözködött
egymást zött népek közöl az utolsó, mely Európában

resztül ide

O
s

volt a

megtelepedvén,

államot alkotott

s

tagjává

lett az

európai

míveltebb nemzetcsaládnak.
Eredete, störténete homályos, bizonytalan, mint min-

den snépé

;

még

nevét sem tudjuk eléggé megfejteni.

Nem-

hagyományos mondáink Xoe egyik fiára Jafetre viszik
Xemrót óriás Thana fia, Jafet maradéka,
mondják e hagyományok,
a bábeli nyelvzavar után Evi-

zeti
fel

—

származását.

—

láth földére, a mai Perzsiába költözött, hol nejével, Enethtel,

két

utóbb

'fiat

még

nemzett.

több

fia s

Hunyort
leánya

dékai Perzsiában laktak

Hunyor

és

s

a

lett

és Magyart. Más nejeitl
Nemrótnak, kiknek mara-

perzsanépet alkották.

Magyar els

szülöttek lévén, az atyjokétól

külön földön laktak. Történt pedig, hogy egy napon, midn
vadászának, egy nstény szarvas bukkant fel elttük a pusz-

A

vadászok messze zték a szarvast, mígnem az végre
mocsárok közt eltnt szemeik ell. A testvérek
bejárván a nagy tó vidékeit, a tartományt igen alkalmasnak
találták baromtenyésztésre. Atyjokhoz tehát visszamenvén,
engedelmet kérnek vala tle, minden marháikkal oda köl-

tában.

a meoti

1*

Huuyor

és

4

Els könyv. A

A meoti

tözniök.
a

hagyomány,

—

inapyarok vezéreik

alatt.

—

tartomány Perzsia szomszédja,
úgymond
melyet mindenfell tenger környez, s csak

egy keskeny földszoros köt össze a többi száraz földdel bvelkedik erdkben, mezkben, vizi, szárnyas és más vad
;

állatokban.

A

vala a nélkül,

A
vén,

testvérek

itt

öt évig laknak

megtelepedvén,

hogy onnan messzebb távoztak

volna.

hatodik évben egy napon messzebb kirándulást té-

a keleti

egy

szell

erdbl

dalhangokat hoz vala fü-

A kiváncsiak e hangok után indulván, egy sereg
nszemélyre bukkannak. E nk az alánok nejei s leányai
voltak, az erdben férjeik s fivéreik nélkül'ünnepet ülk. A
csoportban két kitn szépség szz vonta magára figyelleikbe.

Dulde, alán fejedelem leányai.

niökct,

lemre gyúlván,

ket

elrabolják

s

A

vadászok szere-

beviszik vala meoti tanyá-

Magyar vette hitszármaztak, mond a hagyomány,

hol az egyiket Hunyor, a másikat

ikra,

veséül

^).

E

két asszonytól

valamennyi hunok

és

magyarok.

Evek multával annyira elszaporodott Hunyor és Mvhogy a nagygyá lett nép a tartományban
nem fért s elegend táplálékot nem talált többé. Kémeket

gyar sarjadéka,

küldenek ki tehát éjszak
nének. Ezek

jé)

felé,

Scythiába, kik új hazát keres-

hirrel tértek vissza,

s

az egész nép, összesen

108 nemzetség, minden marhájával egyetemben kiköltözött,
és az alpzurokat és rutheneket legyzvén, székeikbl kiszorította,

tartományukat

Az

új hazát a

elfoglalta.

hagyományok Scythiának

nevezik, me-

—

vagyis a
egyebek közt két nagy folyam, az Etil,
Volga
és a Don öntöz s három tartományra oszt, melyeknek nevei: Baskardia, Dentia ésMogeria. Scythiának szomszédjai a besenyk és kunok. Maga a roppant térség haza,
a nemzetségek szerint 108 kisebb tartományra osztatott.
lyet

—

') Ily nörablásról
több nép ösmondái szólnak. Nem említve a
római mondát a sabinnk elrablásáról, a török is hasonló módon el-

rablott

nkbl

származtatja nemzetét.

I.

fejezet.

Öátörténetök,

Itt is elsziiporodván

beköltöíéáök

elött.

5

mint a tenger fövénye, eoykoron A hunok

nagy nemzeti gylést tártának

melyen hét veiért választottak. E vezérek egyike volt Kéve,
másika Béla, harmadika Kadocsa,
mind a liárom testvér, a Zömény
nemzetségbl származott; a vezérek másik hárma
vala,

—

szintén

három testvér vala: Etele, Eéva és Buda, Bendegcz
fiai az
Erd nemzetségbl. A hetedik vezér neve volt Kádár
a Torda
nemzetségbl, kit egyszersmind fbiróvá is neveztek,
hogy a
viszályokat elintézné, a gonosztevket
megfenyítené, a népnek igazságot szolgáltatna.

A

vezérek tanácsot tartván,

tartományokat

is

magok

elhatározták a nyugoti

alá vetniök. Kiválasztanak tehát
a

108 nemzetség mindenikébl

tiz-tiz ezer bátor ers férfiút,
ezekkel megindulván, meghódoltatták a
besenyket, a
rutheneket, a fehér és fekete kunokat,
mig végre' a Tisza
partjaira jutottak. E vidék megtetsz ék
nekilc s ott me<ítelepedének. M;.jd a Dunán is átkelvén, Makrinus
és
s

vezéreknek

népekbl

r.unai,

lougobard,

alleman

s

több

összeszerkesztett seregét Potentiana

ben éjnek idején meglepték
trikus e miatt boszúra

kívántak; miért
nokra vezették.

s

DetHkus
más nyugoti

város közelé-

megverték. Makrinus

gyúltak,

s

még

és

De-

egyszer megütközni

hadaikat a Tárnokvölgyben táborzó huszerencse most a nyugoti népeknek kedvezett mert bár ezek közöl 210 ezerén,
a hunokból csak
125 ezerén estek el, ezek mégis megfutamodtak.
De
is

A

;

Mak-

rinus és Detrikus hada

visszavonulni kényteleníttetett a
nagy veszteség miatt; mit a hunok észrevevén,
a harczmezre visszatértek; fölkeresték az elesett Kéve tetemeit,
s

t

módra eltemetvén, sírja fölött köszobrot
azon földet Keveházának nevezték.

szittya

tak

;

s

is

állítot-

A

nyugoti népek hátrálása újabban neki bátorította
a
hunokat. Detriket és Makrlnt tehát, kik Tulna felé
vonultak,
volt:

Cesunmaurnál ismét megtámadták. A harcz iszonyú
reggeltl estig tartott. Béla, Réva és Kadocsa negyven-

biro-

^*''°*

6

Elsö könyv.

A magyarok

De

ezer vitézökkel elhullottak.
elestek, seregök
Etele.

vezéreik alatt.

a római-alleman vezérek is

pedig megsemmisíttetett.

A

gyzedelmes hunok elesett vezéreiket az ütközet
után Keveházára vitték eltakarítani. A hét vezér köfel még
csak Etele s öoscse Buda volt életben. Etelét most a nemzet
királya kiáltotta ki, ki aztán a maga roppant birodalmának
keleti részét, a Tiszától a Don folyamig öcscsének, Budának
kormányára bizta maga pedig gyzedelmes fegyvereit egész
Európában körülhordozván, ln a világ félelme, istennek
;

ostora.

De nem

követjük tovább hosszas elbeszéléseiben Etele

gyzedelmeirl a nemzeti legendát, mely, mióta a hunokat
Pannoniába vezette, a népmondát történelmileg való eseményekkel szövi össze, melyek más forrásokból tisztábban meríthetök.

Csak

megint mondává
gyományokhoz.

fogjuk

ott

lesz, s

Miután Etele

a

fel

ismét az elbeszélést,

hol az

közeledik a magyarokról szóló ha-

maga birodalmát

a világ

mind a négy

része felé szélesen kiterjesztette, azt kezdé eszében forgatni,

hogy a tengeren átkelvén, Egyiptomot, Assyriát és Afrikát
is meghódoltassa. Mieltt azonban e nagy hadjáratot megkezdené, a bractánok királyának leányát, a szép Mikoltot
8t9-

fölvette számos nejei közé.

De

a

menyekz

is

éje halált hozott

Bor és szerelem által felhevült vére
aludtában orrából megeredt s a hanyatt fekvt megfojtotta.
Holt tetemei szintén Keveházán a nemzeti nagy necropolban takaríttattak el.
A nagy királyt nem sokáig élte tul roppant birodalma.
a világhír királyra.

Csaba.

Fiai közöl ketten ragadták kezeikbe a fhatalmat, Csaba,
kit Honoriával, a byzanczi császár leányával,

— és Aladár,

Kremhild német herczegasszouynyal nemzett. Amazt a
hunok, emezt a többi, meghódított népek pártolták. A test-

kit

véreket a ravasz Detrik
elsö ütközetben

nem

késett viszályba keverni.

Csaba gyztes

lett,

Az

de a másodikban, mely

Sicambriánál tizenöt napig tartott, végre legyzetett. Ala-

ÖstörtéEetök. beköltözésök eltt.

fejezet.

1.

•

ezren maradtak életben. Csaba 15
aár hadi népébl csak 18
Honorius császárhoz Görögezred magával nagy atyjához,
múlva visszaköltözött Scyországba menekült. Néhány év
s nem sznt meg ket öszthiába, ott maradt vérrokonainál
németeken.
állanának boszút elesett rokonaikért a
tönözni,

De Csaba,

ki

görög anyától származott,

nem

vn fJleséget,^népszerségre
nem nyert

hazában, szava

s

aKorozmin népbl
si

tudott szert tenni az

meghallgattatást

Számos évek múlva egy nemes

férfiú,

')•

kinek neve Ügyek

a dontövi magyar
(Ugek), volt Scythia vezére. Ö 819-ben
fnök leányát, Emesét
haz'ában (Dentumogeria) Önedöbel
született. A fiú onnan nyerte
vette nül, kitl Álmos nev na
vala, egy éjen álreményben
hogy anyja, midn jó

Ögyek
Almos.

nevét,

eltte,
Karvaly alakjában isteni jelenet tünék fel
megtermékenyíté; majd egy patakot látott eredni ágyé8
Az állomfejtk ebbl
kából, mely messzeföldre elszármazott.
hatalmas királyok
azt jósolják vala, hogy messze földön

mot

látott.

t

származandanak magzatjától, ki
tól

Álmosnak

Az
nézve

mei nagyok

kegyelme

lélekre

Arcza barna, de szép vonású, szeizmofeketék, termete sugár, magas, kezei

és

s

Lelkét, kedélyét,

jelesség ékesíté,

midn

férfiúvá érett,

hogy szemlátomást

az isten

kegyes, jóakaró, adakozó, vitéz, bölcs
hatalmasabb minden más fnököknél miért

volt vele:

vala, bölcsebb s

;

tanácsa,

ezek az

gyermekbl mind testre, mind

férfiú vált.

sak, ujjai hosszuk.

annyi erény

ezért az ég sugallta álom-

neveztetett.

isteni jóslatú

kitn

is

Egy nemes fnök

segélye nélkül

leányát

nül

semmihez sem fogtak.

vévén.

Árpád

fiát

nemzé, a

honalapítót.

idközben annyira elsem élelmet eleszaporodott, hogy honában már sem helyet,

A dontövi

gendt nem

chernél

:

szittya-magyar nép

talála

magának.

A

hét fejedelmi személy tehát.

EndliEddig a XlII-dik századbeli Kézay Simon krónikája.
1. 85 és köv.
Sangalli
1849.
Monumenta.
Hungaricarum
Rerum

Almos.

Elsc)

(>

könyv.

Á magyarok

vezéreik

alatt.

fnökei a hét törzsnek, melyekre az egész nép oszlott volt,
kik egyszeren Hétmagyarnak neveztettek, egymással tanácskozván elhatározták, hogy kiköltözzenek, s magoknak
újabb, nagyobb hazát szerezzenek. Választásuk Pannonföldre esett; mert nemzeti hagyományaik, s mondáik szerint, az volt egykoron a nagy Etele király földe, kinek
nemzetségébl származott Almos, Árpád atyja. Belátta a
hét fnök, hogy ily nagy czél elérésére egy fejedelem alatt
szükség egyesülniök, ki valamennyinek parancsoljon. Szabad
akaratból s köz megegyezéssel a mennyei jóslat által eleve
is kijelölt vitéz és bölcs Álmost választották tehát fejedelmökké, ugy, hogy halála után is, míg csak magva nem szanemzetségébl legyen fejedelmök. ,,Mai
kad, mindig az
naptól kezdve, igy szólott a Hétmagyar, te légy a mi vezérünk és parancsolónk a hova szerencséd vezetend, mi követni fogunk" '). .,Az úr születése után 884-ben, folytatja a
nemzeti hagyomány, miképen az évek szerinti krónikákban
meg van írva, a hét fejedelmi személy, kik Hétmagyarnak
neveztettek, ezután a scythiai földrl kiköltözött nyugot
felé." Valának pedig a szerzd hét magyar nevei következk: Álmos, Árpád atyja; Eld, Szabolcs atyja, kitl a Csák
nemzetség származott Kond, Csörsz atyja; Ond, Ete atyja,
kitl a Kalan és Kolsoy nemzetség eredt; Tas, Léi atyja,
Huba, kitl a Szemere nemzetség vette eredetét végre Töhötöm, Horka atyja, kinek fia volt Gyula és Zombor, kiktl
;

;

;

a

Maglód nemzetség származott

De

-).

hagyományaink elbemi ezen tul mondából jobbára való történelemmé
válik, a minthogy már az említett, alább bvebben eladandó
s szerzdés is az; s lássuk mit mond külföldi emlékek nyoszakaszszuk

itt

félbe nemzeti

szélését,

mán

a történelem

')

Béla király

Endlichernél
^)

:

u. o.

1.

nemzetünk eredetérl
névtelen jegyzje
5.

köv.

Béla névtelen jegyzje. U.

o.

:

De

s

ázsiai skoráról.

rebus gestis

Hungarorum

i.

Ódtörtécetök, beköltüzésök eltt.

tejezet.

[^

II.

Er edetök, skoruk a történelem nyomán.
Nem szándékunk tüzetes, kimerít nyomozást intézni
eleink eredetérl
összeállitása s

störténelmérl:

tárgyban az adatok
kritikája sokkal több tért igényelne, mint a
s

mennyit reá szánhatunk.

Már

az

e

kötetekre terjedne, ha

is

mind azon véleményeket adataikkal s bírálatukkal együtt
adnók el, melyek szerint a magyar nép eredeti törzsökfajnak, vagy a pártusokkal, pelasgokkal ugyanazon népnek,
vagy a sínai irók szerint a tukiue népbl származottnak,
vagy a finn népcsalád egv tagjának mondatik. Csak röviden
akarjuk érinteni

az elágazó

s

nagyobb

hitelre

vergdött

véleményeket, kimutatni mily különböz irányban keresik
a tudósok nemzetünk származását

A

s

störténelmét.

hagyományok szerint 884-ben kr. u. költözöttki a magyar nemzet si lakhelyérl. Ezenévszámitásban tökéletesen megegyeznek velk a byzanczi irók hiteles
nemzeti

tudósitásai.

melyrl

Vegyük

tehát

ezen

évet

korba biztosan

a régiebb

kiindulási

884.

pontul,

visszatekinthetünk.

A

byzanczi irók szerint a mondott évtl kezdve három esztendeig laktak seink, kiket türk néven neveznek, Lebedia

tartományában, a kozárok szomszédságában, mint ezeknek
szövetséges fegyvertársai

E

tartomány,

').

a mint az újabb

történelmi

nyomozás

kétségtelenül kimutatja, azon földet foglalja magában, mely
a

Don

és

Dnéper folyamok közt az Azov és Fekete-tengertl

éjszak felé terjed

A

kozárok pedig a magyarral vérrokon, egy törzsrl ^

szakadt nép

')

-).

voltak,

mely Etele birodalmának szétbomlása

Constantinus Porphir.

De

administ. Imp.

Cap.

38.

Bonni,

kiad. 168 lap.
')

Jernej János

:

Keleti utazása a magy.

zása végett, 1844-ben II. kötet.

óshelyeinek kinyomo-

kozárbiro-

Els

10

8^

könyv.

A magyarok vezéreik

alatt,

után az Atll, vagyis a Volga folyam körül virágzó birodalalkotott. A kozár fejedelem a Volga torkolatának egy

mat

épült

szigetén
lakott

^).

szinte Atilnak nevezett

és

Hatalma

kiterjedt

rutlien nép tanyázott,

egész a fels

nagy városban
Dnéperig, hol a

a kozároknak sokáig adófizetje.

mióta az oroszok, kiket warangoknak

is

De

neveznek, a ruthe-

nektl megliivatván, az Oroszbirodalom alapjait megvetették, a IX-dik század második felétl kezdve, Oroszország új
fejedelmei a riithen törzseket a fels Dnépernél kiszabadították a kozárok uralma alól.

A kozárokkal nem
lebedi térségen.

St

elször jöttek érintkezésbe eleink a
látszik, az összeköttetés e két rokon

ugy

nép közt meg sem sznt néhány század óta, s valamint most,
midn a lepedi, vagy lebedi síkra költöztek, ugy elébb is,
midn a nemzeti hagyományok szerint a Volgán tul Baskardiában, vagy a közép Döntés Volga közt Dentumogeriában
laktak, szomszédjai voltak eleink a kozároknak.

A kozárok ugyanis
s

a

arab irók

e

pitenger

mint mondók régóta laktak a KásKaukáz hegység éjszaki részein. A perzsa és
tengert nem is igen nevezik másként, mint

Kozár-tengernek.

A nagy világbirodalomnak, melyet az

század közepén Etele, a nagy hún király

nép

is

egy tagja

volt,

valószinüleg

szövetséges társa a magyarnak.

részének kormányára,

már akkor

Don

is

szomszédja,

Etele a birodalom e keleti

honi hagyományaink szerint a

öoscsét, Budát, külföldi emlékek szerint

küldötte volt a

5-ik

alkotott, a kozár

fiai

maga

egyikét, Ellákot

folyamhoz.

Etele birodalmának szétbomlása után az alsó Volga és
Don. folyamok vidékein különféle hún-scytha népek, úzok,

besnyk, bolgárok,
hullámzottak ide
dósitásokat
az

táján,
')

s

szabirok, oroszok, kozárok és
tova,

kikrl azonban csak töredékes tudóa történelem. A kozárok 456

tud felmutatni

úzok szövetségben harczoltak Georgiának

Hasdi ben Ishak spanyol zsidó rabbi
Magyarische Alterthümer.

hez. Cassel:

magyarok

lev.

a

feje-

kozár fejedelem-

I.

delrae, Kartli ellen

11

Östörténetök, beköltözésök eltt.

fejezet.

')•

462.ben a kozárok több más

rokon_

szabinépekkel együtt elnyomattak a Volga balpartjáról a
folyam
mely
e
rok által, sazon síkságon ütötték fel tanyáikat,
között terjed -).
jobb partja, a Don és a Kaukáz hegység

Az

ötödik század végétl kezdve,

bizonyítják

—

s)

a kozárok

—

miként a perzsa irék

egy pár századon keresztül

csaknem folytonosan háborúskodtak a perzsákkal s araboktörtek át
kal a Kankáz hegység vidékein, s majd a kozárok
mozlemek
a
majd
Derbeden Perzsiába és Örményországba,
lettek gyztesek,

s

kényszerítették adózásra a kozárokat.

732 táján Merván, arab vezér, a kozárok Derbendjén
(szorosán) áthatván, azoknak több várát megvette Turkesztánban, s khagánjokat nemcsak adófizetésre, hanem a moz-

St

lem- vallás fölvételére

De ha mind
fáknak

kényszerítette.

is

igaz

is,

mit az arab-perzsa irók a khali-

Kaukáz lejtin nyert gyzedelmeirl írnak

a

és 8-dik században: való mindazáltal az

hatalma éjszak

s

nyugot

felé

is,

a 7-dik

hogy a kozárok

mindinkább növc kedett a 7-dik

század elejétl kezdve. Miután a bolgárok a Meoti-tenger
vidékérl az Al-Dunához költözködtek ^), s ott a görög bi-

rodalmat

is

többször megremegtetett hatalmas országot ala-

pítottak, elhagyott székeiket a kozárok foglalták
mind tovább terjeszkedvén, a 8-dik század elején

^)

el. Innen
nemcsak a

St.
Histoire de la Georgie traduit du Georgien par Brossét.

Petersbourg 1550. in 4-o 1. 150 és 155. b) alatt.
Nouvelles Annales de Voyages
Vivien St -Martin
") Ld.
Ugyanaz: Etudes de
1850. Aprili füzet 1. 25. Májusi füzet 1 188.
:

-

8-o I. 220.
Georg. et d'Ethnographie Asiatique Paris 1850.
nebst AuszüChazaren,
die
über
Nachrichten
Tabary's
') Dorn
:

gen aus Hafis-Abru

bourg Vl-me

serié

Memoires de TAcad. de scienc. de St. PetersD'Ohson Des peuples du
Tom. VI, 445 köv.
stb.

-

:

Caucase. Paris 1828.
kezddött, s a 7-ik kö*) E bolgár költözés a 6-ik század elején
a bolgárok utolsó csapaki
vándorolván
ekkor
befejezve,
zepetáján lön
tai.

Ld. Vivien St.-Martin

füzet

1.

26.

:

Nouvelles Annales de Voyages 1850. Aprili

884.
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ter
a

a

köiiyv'.

A magyarok

vezéreik

mai Krímet, hanem

folyamok tartományait

is

nyázó szláv népeknek;

s

a

elfoglalták.

kozárok szomszédjai lnek az
azokat

e
is

alatt.

Duéper

E

és

Dnes-

foglalások által

folyamok fels részein taadózóikká tévén, birodal-

mukat egészen az erdélyi havasok keleti lejtjéig kiterHatalmok a 8-dik század 2-dik felében ln legvirágzóbbá, s körülbell a Kárpátok keleti részétl s a
Dnéper fels völgyétl egészen a Volgáig, s a Kaukáz hegységétl az Oka folyamig, a mai Oroszország szivéig terjedett.
A kozárok uralmának Ukraniában s a mai Oroszország

jesztették.

közepén maiglan több emJékei léteznek számos helység neveiben

^).

Mind ezekbl kétségtelen

lévén,

hogy

a 7-dik század

kezdetétl fogva a kozárok lévén urai a Don és Volga vidékének, a magyarok, kik 884 eltt szintén e folyamok vidékein tanyáztak,

s

onnan csak az említett évben költöztek ki

a lebedi síkokra, sok ideig szomszédjai, szövetségesei

lehet-

tek a rokon kozároknak. Maga azon körülmény, hogy a
hatalmas kozárok eleink e költözésének elébe semmi gátot

sem

vetettek,

velk

st ugy

Lebediában, mint utóbb Atelközben,

folyton barátságos

ezen állítást.

E

viszonyban maradtak, bizonyítja

viszony kétségtelenné teszi azt

nép egy eredet, egy törzsrl szakadt,
kiejtéssel

is,

de bizonyára ugyanazon

s

is,

hogy a két

ha tán különböz

nyelvet beszélte

;

s

valamint a hetedik század elejétl kezdve hatalomban, ugy
az elébb lefolyt századok alatt
vele

:

ségét,

viszontagságban

is

osztozott

különben rokon hunok felsmióta ezek elébb Ázsiában s utóbb Európában is

vele együtt ismerte el a

hatalmas birodalmukat meo-alkották.

Es ekként, ha nem ismerjük a magyarok skori történvomaikra találunk a velk vér-

netét 884 eltt, legalább

') Ilyenek p. o.
Kazarinovo, Kazarovka, Kozary, Kazárét stb.
Ld. Schafiariak Slavische Alterthüttier II. 64,

:

I.

fejezaf.

rokon kozároknál

')

Óstörténeíök. beköUözésök
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eiöít.

kiknek valószinleg folytonos szövetfel egészen a keresztény idöszá-

884.

séges fegyvertársai voltak,

els századáig,

mitás

midn

a liúnok

birodalma virágzani

kezdett nyugoti Ázsiában.

De ha már eddigien is kevés nyomaikra találunk a
történelemben, még homályosabbá, kétesebbé válik elttünk

midn

a tér,

eleink eredetét, származását, bölcsejét keres-

Annyi bizonyos, hogy a Meoti-tenger keleti síkjai, a
Don és Yolga vidéke, honnan a történelem, nemzeti smonsük.

ket 884-ben

dáinkkal egyezleg, költözteti ki

nem

volt,

nem

lehetett a

melyen a kimryk,

a

E

vidék,

szarmaták, az alánok, a hunok, a bol-

gárok, az úzok egymást
is

Lebediába,

magyar nép bölcsje.

zve

hullámzottak, a magyaroknak

csak néhány századig szolgálhatott tanyául, azon korban,

midn már

harczias néppé váltak

bölcsjök másj vidéken,
távolabb skorban keresend. De a vélemények erre nézve
igen eltérnek egymástól.
s

a külföldiek

ket

a Volga

s

:

Némely honi

iróink délrl,

egyáltalában, éjszak-keletrl

Don

mások

>

származtatják

vidékeire.

Honi iróink közöl els volt Horvát István, ki a scytha vélemények a
nevezetbl, mely alá a magyar is soroztatik, kiindulva, Per-^'^^^'^^ágróí™^
zsiában és Syriában pártos név alatt,

korba hátrálva, pélasgok neve
Azsiában,

—

s

még

alatt

elébbre menve,

—

s

még

a

régibb

Görögországban, Kis-

Egyiptomban

és

Aethio-

piában kereste a hún-magyar-scytha népek eredetét.
Ezen, némelyeknél bámulat,
másoknál sokféle gúny
tárgyává lett történelmi nyomozásoknak a nagy tudós halá-

—

lával megszakadt fonalát újabban

^)

A kozárokról

Klaproth

:

Mémoires

.

egy pár honi

legtöbb tudósítást találunk ezen munkákban

.

et de la

— Ábel

Remusat: EecherD'Ohson: Des
mer Caspienne. Paris 1828.
Fraehn

rélatifs a l'Asie.

1.

147.

ches sur les langues tartares. Paris 1820.

peuples du Caucase.

felfogta

is

1.

315. köv.

Veteres Memóriáé Chazaror. ex Ibn-Fozlano

—

—

stb. a sz. -pétervári

:

acade-

mia évkönyveinek VlII-dik köt. 577. köv. 1. —Vivien St.-Martin
Nouvelles Annales des Voyages 1851-k) folyam 2-dik és 3-dik köt.

:

14
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A

Elsö könyv.

migyirok vezéreik

alatt.

Jeruey János a magyarokat szinte pártos eredetüeknek vitatja egy különben nagybecs munkájában '^).
Írónk

').

kivl

AUitásait némely régi görög Írókon

hogy nemcsak

s vallás,

magyar

a

s

a vallási

arra

alapítja,

tárgyak nevei

meglepöleg hasozilók a perzsákéíhez, hanem igen sok perzsa
uralkodók, hivatalok és helyek neveit is csak a magyar

nyelvbl lehet megfejteni és értelmezni a magyar név számos emlékei pedig máiglan élnek Perzsiában. Ö Partiából a
;

3-dik század elején hozza ki a magyarokat a Kaspi- és
Fekete-tenger vidékére, hol más rokon scytha népek, hunok, kozárok stb. már régóta laktanak. Szerinte, e vándor-

után épitették volna a magyarok azon várost, melynek

lás

Kuma folyamnál máiglan léteznek,
népektl Madzsarnak neveztetett.

némi romjai a
az ott lakott

Az

nem szkölködnek ugyan minden er

Mondják ugyanis e vélemény
nem tekintünk is, már egyedül
tárgy-neveinek
(dég arra,

s

viszonyban

intézményeinek

s

meglep

pedig hosszabb

létezett, s

hasonlatossága

örmény

és

idn

is

e két

keresztül szorosabb

melyrl egykoron, ha majd

bvebben
még nyerhetünk

arab évkönyvek

a régi

felkutattatnak

némi felvilámennyiben alapos
etymologiai szóhasonlatosság, melyre a magyarok pár-

tanulmányoztatnak, talán

gosítást.
•izon

nélkül.

hogy ha egyebet
a perzsa s magyar s vallás

pártolói,

hogy történelmi ténynek tartsuk, miképen

nép egymással

s

mely

indokok, melyek a magyarok pártiai származásáról

i'ölállíttatnak,

perzsa,

s

Akkoron majd

felderülhet az

is

is,

tus eredete építtetett.

A

A

külföldi irók

véleményei.

••

külföldi írók ellcnbeu Jugriából, a finn népek szom,^

,

l^

,

.,i

szédságábal, származtatják a magyarokat, kiket

szintúgy

mint a hunokat, kozárokat és bolgárokat finn fajú népeknek

') Szabá István egy elmés értekeze'st írt Arcadiáról,
mint a magyarok hazájáról. Új Magyar Múzeum 1852. folyam X-dik füzet 571 s

köv. lap,
^)

Keleti utazás stb. II

,

Partiai kutatás 163 -315.
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Óstörte'netök, beköltozéaök eltt.

fejezet.

^^-

mások nevezik, Ugria, miként
nyomozások kétségtelenné teszik, azon

tartanak. Jugria, vagy mint
az újabb

földirati

roppant téreket foglalta magában, melyek az éjszaki szélesség 56-dik és 67-dik fokai közt, az Ural hegység keleti

Obi folyam mind

részén, az

Ayan

a két partvidékén, egészen az

folyamokig

—

tehát körlbelöl az Altáj
melyek délrl török, éjszakról Vogul,
Szamojéd s más finn eredet népek földével voltak határosak. ,,Ime valódi helyzete azon híres Jugriának, mely
régi hagyományok szerint a magyaroknak, s hihetleg a
hunoknak és avaroknak is hazája volt,
mely népek utóbb
megremegtették a barbárságba sülyedt Európát"
mondja
Klaproth ').
és Alsó-Irtis

hegységig terjednek

;

s

—

—

Es valamint

a legtöbb

német

és szláv, s

utánok a fran-

magyarok si hazájának
ugy a magyarokat, kozárokat, bolgárokat, s néhányan a hunokat és avarokat is finn eredet, népnek hiszik. E hitben
vannak régi hagyományaik nyomán magok a finnek is '^),
czia irók ezen Jugriát állitják a

kik szerint

,,az

Ural

és

Szir folyamok forrásai

lakhelyei a

hún

nev

:

Himalája hegység közt az

köri

és

Ob

és

mentében valának tágas

népeknek, melyeknek utódjai a ké-

sbbi korok hunjai, magyarjai és finnjei."
Kik a magyarokat és finneket egy törzsbl származ^), azon rokonságra hivatkoznak, mely a magyar és
nyelvek közt létezik. Es valóban, az újabb összehasonnyelvészet nyomozásai ^^után a rokonságot puszta taga-

tatják
finn
lító

')

Mémoires

rélatifs a l'Asie.

1.

120,

Ld. Lönrot-ot a finnek eredetérl. Új Magyar Múzeum 1851.
XI. füz. Magy. tud intézetek hivatalos közlönye CDXXXVII.

*)

foly.

*)

Ilyenek egyebek közt már a régi Nestor, a szláv történelem

apja, kinek

Xl-dik századbeli évkönyveit Schlötzer fordítá le, s ennek
is
továbbá Müller Der ungarische Volksstamm. Berlin 1837.
Neumann Die Völker des südlichen Russlands.
Leipzig 1847;
Klaproth: Tableau historique de l'Asie. Paris 1826.

nyomán maga Schlötzer

—

:

—

:

:

—

Schaffarik

:

Slavische Alterth. Leipzig 1843. stb.

.

1

^'^^

Q

F.Ksö

nem

dással

A magyarok

könyv.

lehet többé elvitatni

is

vezérrik

^).

iilatt.

Azonban

a nyelvészeti

kitnik, hogy a török nyelvvel körülnyelvünk
hasonlatossága mint a finnel.
belül szintannyi
St kétségtelen az is, hogy nyelvünk a maiulsu-monnyoníozá sokbúi az

golhoz

is

mind

hasonlít

is

szellemére, nyelvtani szabályaira,

mind számos gyökszavaira nézve, úgyannyira, hogy némely
szavainknak, miként ma azokat elszármazott alakjaikban
birjuk, csak a

telmét

Mi

'-).

mandsu-mongol nyelvbl lejthetni meg sérmég azt sem lehet kétségbe vonni, hogy

több,

Magyar Múzeum 185

Ld. Hunfalvy Pál értekezését az Új

')

Xll-dik
")

és 1855-ki

íme közlök

tatásaiból

I-k

több füzeteiben.
itt

néhányat Podhorszky Lajos nyelvtudósunk ku-

:

Asszony

:

a

szerint annyi mint szoptató,

mongol gyökszó értelme

ápoló, nevel.

munka

Aratás, mi nálunk a

a mongolnál annyi

diját fejezi ki,

mint földmivelés.
Al: láb

olhu

;

:

Andal, mongol
Z?aj,

mongolul

fónök, Bujra

lépés.
szó,

annyit tesz, mint hiba, Irrthum.

Da: fnök; innen Vaj-da

czél, ijharcz.

;

hadi-

:

harczmezö.

:

Bán, mongolul

föld

:

tehát bánság

;

földuraság. Bolor

:

:

kristály

:,

bolod: aczél.

Bátor

Béke

néz.

ellene szemébe

:

:

die Festigkeit

;

innen bekdez

:

Bihar: terméketlen, sivatag.
Buda, mongolul rizs, a ftáplálékuk
:

zott,

pánczél.

;

nálunk ez buzá-ra. válto-

a gabona nemével együtt.
Émekcsi : orvos, az émelyegtetö, hánytató

betegség annyi, mint rósz emésztés
Féke : tinta innen nálunk a fekete
;

•

;

Hang: magyarban
Halál

:

is

téres,

írni,

mongolul igy

legel;

—

mert a mongolnál a
:

rágni.

szin.

hang, Ton; han: wohllautend.

csatái öldöklés

Hon:

;

ez pedig, emkekü

;

ez lévén haláluk legközönségesebb

nem

leli

ejtetik ki

:

neme.

hónát a hazában.
büi-hü, mi nyelvünkben szó sze-

rint, betü-irni.

Köké
busznád.

:

kék

szin

;

innen nálunk kökény, Kholosz, (kalász)

:

bam-

7

:

Ustörtén etök beköltözésök

I. fejezet.

számtalan gyök- és

származék szavunk a

értelméoek megfejtését

találhatja

vetkezmény
Körej

hogy

el,

áll

Szat-VLV

innen nálunk

;

—

kká""

:

sínai

és

peripheria.

szatócs.

Tálya: téres legel.

egyszersmind ezt is: die
szörny. ,.,Ször-ver taro-

innen a magyar

;

szörnyen megtorolá, gyakran elforduló mondat a mandsu monegyébiránt bossziíállás, nálok bsz.

golnál a bosszúállás helyett

Tenni

mongolul

:

oly származékai

Tbríd

Üde

:

.•

;

:

ugyanazt jelenti de a mongolban e szónak
vannak, melyek nálunk már nem léteznek ilyen, p. o.

is

is

;

;

ten-gye: Kunst,

mvészet;

szántóföld

dél,

id

tekernie: gép,

Hogy, például, ebbl

')

nem

fejtegetése azonban

is

ész

szé:

:

]

íara

:

szántani.

stb. stb.

Ugyanez

a névragokról;

áll

melyek

jobbára megfordítva vannak a két
sewrusz-ik; szi: isz-ik, stb. Szavaink

is,

él;

lé:

;

stb.

hozzunk egynémit :' a magyar igeragocsak teljesen megmagyarázni; minek

ide való.

azonban, mint a többi gyökök
nyelvben, így

Maschine

tarjaláng: ugyanannyi

;

per excellentiam

kat a sínai segédigékból lehet

nagy

:

a majestas eszméjét fejezi ki,

Furchtbarkeit, Tapferkeit

ismét azon kö-

íáö-szalc.

vlegény, vevölege'ny:

:

Sivatag: köves róna.

Szr:

:

nyelvben

sínai

mandsu-mongol

a

ugyanaz, mi nyelvünkben

:

Szak : ór&

Mibl

').

1

elötí.

melyek a technika, a morál
gók, a khinai nyelvbl magyarázhatók.
része, kivált,

és

politika

körébe vá-

íme lássunk néhányat
Tav : (finnül o-tava) gönczöl szekere innen a magy. tavasz
mikor a gönczöl ama déli tartományban láthatóvá lesz.
Hiu: magyarul is hiú.
Hiung : hiány. A sínai ng rag megfelel a magyar lágyabb ny
:

j,

Ji:

:

;

—

intrare, redire.

Ing: herbae a vento

agitatae: ing,

ingovány.
Vie

:

Sze

:

cingere

;

magy. öv

;

finnül vü-á.

Vesper, obscurum; mongolul: üde-szi; magyarul:

este;

finnül: eh-too.

Fu

:

Szi

:

currere, velox

cibus

finnül

;

:

:

fut.

szú

;

magyarba megfordítva, mint sok más

szóban, esz-ik.

Ma:

equus,

ló.

Tán innen származott a

:

Magyar; lovag per ex-

cellentiam.
Horváth

M

Magy.

tört.

2

884.

1

'''^^j

A

Kisö könyv.

.S

ma!?yarok vezcfcik

nyelvekkel egyaránt rcikonságban

nyelv. Már
még senkinek sem

magyar

áll a

pedig ha e nyelvrokouságbíU eddigelé

bogy

eszébe azt állítani,

jutott

—

(Jao: ivoire, olefánt-csoHí,

Ku:

alatt.

a

sínai

os,

ossis:

vagy

a

mandsu-

innen a magyar:

kii,

kemény.

Khe: nigrum

Keu
Jen

debilis,

:

mong. féke

a

;

seperbia

:

Öl

;

:

;

innen kevöl, kevély,

gyenge, zsenge,

Pui: eqiius fusci coloris:

Ló : equus

tinta, fekete.

:

legény

fi,

coloris

albi

pej.

a magyarnál

;

a fehér lö

volt

a kedves,

evvel áldoztak, tehát ló: equus per excellentiam.

Kiu
nati

;

csikó. Csi: color carneus, creuentu.s corporis

:

igy: Csi-ing

:

Lán: ooncupiscere,
Ti

corpus,

:

:

Jeo

test.

Fing

;

orosz-Zrín. lány.

tetem.

magyarul

crescere,

Te/i^í;

Le köles

rudi. recentis

újdon született leány.

teng, tenyész.

is

placenta. innen

:

:

lepény.

bibére, inni, ivó.

:

Kieu: ulcus.

A

ketts

ew,

még

mivel

a palócz

él.

l

betre

változ-

tatott: kel, kelés.

(sin

nitidum, verum, pulchrum

:

Hiu:

tigris, hiúz

hiung

;

Hiao: aurora: finnül
Li

:

csinos.

causa, megfordítva: ok.

Ku:

acies.

:

Á'jMOíi

:

megfordítva,

liber.

:

kai

:

magyarul

;

:

/laj-nal.

él.

A

könyv.

kegyetlen.

sínai szent

könyv: king (ug=ny) kiny

könyv.

Ku

antiquus. megfordítva, lik.

:

./ew

dextra, jobb. C'zo:

:

manus

(jyö-te

sinistra.

I

Czo-tel

a ma-

gyarban.

Hang
Huang

vomere

guttur,

:

:

:

hány-ni.

sonus campanae, hang.

—

In : palatum. iny.
Ki : tussis, köh.
Sung : súly, — az ng hol ny-re. hol ly-re
Juen plumbum, ón.

változik.

:

Jo

sanus, valetudo, egészség, jó per excellentiam.

:

Suan: acidum. savany. Kui
Kie
Je

:

:

:

vincire: köt

—

Fán:

kéve.

éj

;

finnül

:

jü

—

Han

:

pax, quies

:

pi-/ten.

assare, fánk.

.

í.

19

Uekö'tözésök eltt.

fejezet. Oátöi-'éiielök.

egy a niagyurral a nyelv-rokouságbál arra sem _
lehet érvényesebben következtetni, hogy a magyar nép a
inoiigolíaj

:

finn-fajhoz tartozik.

Elismert tény a tudósok között, hogy a nyelvek hasonlatosságából nem lehet következtetést vonni a népfajok

uzonságára; két

ejü.

—

Hin
Tien

nyelven

hév.

:

:

—

—

Szín: szív.

Coelum

és Deus.

Hao

hü. hiv

:

íiunül:

:

az altai népeknél

Is,

:

ész

cymba

nsiv'is,

iíia,nám

;

csehodáj

:

csuonak.

:

hiiv törökül:
é.s

isten

tibet

;

esen.

:

Csuen: és Caeu:

czosan

csak azért, mert nyelvök egymással

nép'ít,

:

csónak paló-

."
.

Li: stare; luandsu
Dsi: sol és dies

:

il-ime; török

:

—

csillag.

Ho

:

magvar áll-ni.
hó.— In sonus. coiicen-

il-mxk

:

ignis,

;

:

:

tus; finn: aan: ének.

Fa: germinare, producere: magy.

Mei

fa.

:

prunus

silvestris

megy.
A'"!?<

:

crescere: finnül

magyarul

net:

:

n. Men:

:

porta, i-xire:

menni.

Kiuan canis, kutya, ezen alapfogalommal scrutari, kutat.
Kin: metallum, kén
Kin-cs: ércz-fi. A sína.] fi n ak (cs) nevez
minden edényt, ugy mint a magyar is egynémit asztalfiók, vásárfia.
Pe albus, fe-hér. Pen princípium fej, fensó. Ti : truncus, t.
:

:

:

—

:

:

:

Kuo

vagy palóczosan kuoporsó.
rokon ezekkel a magvar tuz, tükör
contemplavi, szem finnül: szi'-mii. — Sziu
cor,

loculus, fco-porsó,

:

Tü: intueri; mandsu:
Sze

:

:

speculari,

:

(«a,

:

:

animus. szív.

Sin: sapor mordax. sin-lódni.

l
Si

:

:

auris ansa

:

törökül

sagltta, dsida

;

Csáng

:

;

arcúm intendere

Vei: custodire, védui.

a

To

:

sok. comparativ

Ta
:

:

:

töblj.

fül.

:

:

iv.

ij.

ütni, csata, ütközet.

csángó magyar

:

íjász.

—

Tsáng. (más

belli.

Delegyen elég ennyi
kimutatására, hogy a khinai
konsága

—

magyarul

— J jaculari. sagitta

Csán: proeliari sagittis
jegygyei) dux

kul,

:

—

Kei: Victoria, Keiza. Geiza, gyózó.

a velem közlöttekb',
és

mi elég talán annak
mandsu-mongol nvelveknek is va:i ro-

magyarral

2*

881.

^0
884.

Els

nem

könyv.

lehet egy

A

magyarok vezéreik

alatt.

eredetnek mondani

„Alapos történelmi ismeretektl támogatott ethnographiai tanulmányok

-rokon,

').

—

—

bizonyítják,
hogy a néu. m. egy nagyhír tudós ^)
peknek és nyelveknek, melyekkel e népek bizonyos idkorban éltek, Összehasonlitásában nagy óvatossággal kell eljárni. Hódoltatás,

hosszas együttlakás, idegen vallás befo-

mind a két continensen
egyenlkép megújuló oly tüneményt okoztak, miszerint egy
s ugyanazon eredet fajnál egymástól egészen különböz
nyelvek,
s viszont egymástól igen különböz származású
népeknél ugyanazon nyelvtörzs idomjai találtatnak." „A
nyelvnek sem rokonsága, sem különbözése nem lehet elégséges megoldani a népek származásának nagy problémáját
azokból legfölebb
mondja másutt ugyanazon tudós ^)
valószínségeket lehet következtetni." Népek eredeténél
szükség egyebek közt még a physiologiai, vagyis a testalkati elemeket s idomokat is figyelembe venni, melyek bizo-

lyása, a törzsek

összekeverése

.

.

.

—

—

nyára tartósabbak a nyelvieknél.

nem

A

nyelvet többféle külbe-

könnyen megváltoztatja: az csak, az id dolga de
testalkatot. „Idegenek jöhetnek valamely nép közé,

folyás

;

a

azt meghódíthatják, kifejthetik nyelvét, megváltoztathatják

nevét anélkül, hogy annak testi jellegeit megmásítanák.

Mily gyarló dolog, a nyelvhasonlatból a népfajnak azonságát

')

állítani,

A

mutatja például némelyek véleménye a kozárok finnfajuságáról.

kozárnyelvból csak egy szó emléke marad fenn

:

Sarkéi vár neve.

E

szó a Biborban-született Konstantin császár tanúsága szerint, annyit
jelentett,

mint

:

mologia szerint

Fehérbáz vagy Fehérvár. Es minthogy e szó finn etyannyit tesz körülbelül, a kozárokat többen már egész

is

határozottsággal a finn népcsaládhoz számitják, holott pedig Sari-Kala
törökül

is

Sárga-várat jelent

:

s

a török népeket

mégis egészen más

fajhoz sorozzák.
^)

Humboldt Sándor: Cosmos

I,

384.

') Voyage aux regions équinoxiales du nouveau Continent par
Alexandre Humboldt et A. Bonpland. Paris 1819. I, 496,

I.

Kis szám
lemére

;

Ostörténetök, beköltözésök eltt.

fejezet.

elég meghódoltatni a sokaságot,

is

de a testalkat

nem

változik oly

21
s

befolyni szel-_

könnyen

-^í^^-

')."

Schlötzer óta divatossá lett a németeknél a finnekkel
egy eredetnek mondani a magyart, mivel nyelve rokon
a

De

finn népcsalád nyelveivel.

népekhez testalkatra

is ?

A

vájjon hasonló-e a

magyar

finn-faj általában vörös

hajú

;

e
a

vogulok, osztjákok, szamojédek szemei kicsinyek, mély
üregekben létezk arczcsontjaik kiállók, mint a mongolokéi,
és
;

szakállatlanok.

Különösen „a vogulok arczában kalmük
idomok léteznek, s általában nagyon kevés a szakálluk ^)."

A hol pedig e finn typus egyszer gyökeret vert, egyáltalában kiirthatatlannak látszik. Megmaradt az évezred múlva
ott

is,

kal

3).

hol tulnyomólag van a finn összekeveredve

Azon

finn-faj béli

más

fajok-

népek,

melyek éjszaki Ázsiában
maradtak, az osztjákok, vogulok, mordvinok, cseremiszek,
csuvaszok, szamojédek, számos évszázad jóta élnek
együtt s
összekeverve más testalkatú török-tatár-fajokkal a nélkül,
hogy testi tulajdonságaik változtak volna. „Az európai'finneknél az alkat már jóllét s miveltség által megnemeslt

némileg; de az arczjelleg mégis változatlan maradt *)."
Ez ezen csodálatos szívóssága a typusnak s állandósága az idomoknak, mi a finn-fajú népeknek mindenütt,

Európában szintúgy mint Ázsiában tulajdona, csak a magyarban hiányoznék, daczára finn eredetének ? s hiányoznék
olyannyira, hogy nem sokára bevándorlása után Pannonföldre egyikévé válhatott a legszebb typusoknak

?

Miben állapodhatunk meg

tét,

tehát a magyar nép eredé- A mi véiemé°^"°^
fajrokonságát illetleg? Abban, mit nemzeti hagyomá-

Edwards

Les Caractéres physiologiques. 1. 45.
Reise durch verschiedene Provinzen stb. II. 259. Ammianus Marcellinus (Lib. 31, Cap. 2) a hunokat is szakállatlanoknak
^)

Pallas

:

:

k

mondja ugyan, de okát is megfejti, állitván, hogy
már gyermekkorukban megvagdalják arczukat, hogy a sebhelyen ne njjön
szakálluk.
^) Klaproth
Reise in den Kaukasus I, lÖO.
*) Storch: Gemalde des Russischen Reiches. Rio-a. I.
5L1.
:
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A magyarok

vezéreik alatt.

nyainkból merítünk; mert ezt támogatják legkétségtelenebbül mind az |egykoiú, legjobban értesülhetett külirók

mind az összehasonlító nyelvészetbl

tanúbizonyságai,

s

a

physologiai, testalkati viszonyokból merített indokok.

Ezek

magyar nép

szerint a

liúnscytha

')

népcsalidnak

hún vagy kun,

s

tagja az altáji, vagyis a

vérrokonainak számíthatja a

a kozár, bolgár,

avar,

orosz

(nem ruthen),

úz és besnyö népeket^^). E népek közöl kisebbnagyobb csapatok részint vándorlásaik közben csatlakoztak
a magyarokhoz, részint ntóbb telepedtek meg köztök mai

palócz,

A

haza jókban.

megtelepülés,

valamint

a

honfoglaláskor,

ugy utóbb is jobbára tömeges volt minélfogva e népek
szintoly könnyen megrizhették, s bizonyosan meg is riz;

ték volna nemzeti nyelvöket, ha az különbözik vala a magyartól, mint megrizték a magyarok közt lak(') többi külön
népek a magokét. De a mennyire történeti emlékeink terjednek, semmi nyomára sem akadunk, hogy ezen népségek
a magyartól külön nyelvet beszéltek ^), külön testalkati

E

')

népnevet

Keleti utazásában

szóval

:

vas.

:

scytha^ különbözöleg magyarázzák. Jernei János,

egyértelmnek

veszi azt,

görög jelentése

Helyesebben értelmezi azt Hunfalvy Pál egy

szerint, e

jeles értekezé-

sében (Új

Magyar Múzeum 1855-kik

O

Csud^ mely a szláv nyelvben idegent, ismeretlent jelent, egj^ér-

e szót:

telmnek

és

eredetnek

((rxt;S)-nek írva.

fsatározó

;

a

k'ós:

értelmek

ezt

lap.)

görögösen szküth

m. lapp-nyelven: ellenség; csiideh: csatanép,

rokon vele a török
csatongolni, és küsz

csud., cvaío, sota, giöcs,

VI. és VII. füzet, 353.

veszi a scí//Aa-szóval,

C8ud,\i.

ugyanezt jelenti szerinte a

gyar csaía\

ajakut

A

foly.

szküth.,

giöcs, giüds:
:

továbbá a finn

sota, a

ma-

hatalom, erszak, foglalás:

er; ugy hogy

a szküth

vagy scytha,

giüds, kösz, küsz szavak körülbelül

mind egy-

és származ;'suak.

bvebben Wenzel Gusztáv „Eszmetöredékek a maczim jeles értekezését az Új Magyar Múzeum
1851-ki folyamának VI, VIII és IX-dik füzeteiben. Az oroszokról kü^)

Ld. erról

gyarok eredetérl"

lönösen a májusi füzet 446. lap.

taink.

')

Arról ellenben, hogy egy nyelvet beszéltek, vannak némi ada-

A

kozárok egy törzse, a kabarok, mint alább látandjuk, a magva-

i.

jelleggel

birtak volna.

^)

fenáll

zett,

íejezet. f)stfjrténet(ik,

az maiglan

csángó szójárásokban

;

A

maga

2n

eloit.

különbség a nyelvben léte-_

lui

kun,

a
s

beköltözésök

palócz,

ez

is

székely,

bizonyítja,

göcsei és

hogy

e né-

pek egy eredetek, egy törzsrl szakadtak.

Hol

volt ezen törzs

shazája, hol sarjaztak

népek, mint megannyi külön, de test vérágak
eddigelé

volt

hiú törekvés

habár némi világot vethet

is

?

—

abból e

ki

nyomozni,

s

tán marad

e

kérdésre a régi arab, perzsa,

is

minden korra,

örmény és sínai ir(')k bvebb ismerete s tanulmányozása.
Elég tudnunk, hogy a magyarok hazája azon korig, melyrl
már kétségtelen történelmi bizonyságaink vannak, Lebediába
vándorlásukig, az Atil vagy Volga fblyamvidéke volt, azon

tartomány, melyet

lioni s külföldi

ir(')k

egyaránt Baskardiá-

nak, Baskiriának vagy Dentumogeriának , neveznek

nev

a Julián

magyar domlnicanur;

s

:

szerzetes, szintúgy

hol

nnnt

rokhoz csatlakozott. E kozái okról a Biborbaii-született Constautin azt
mondja: „hogy megtanították ket a kozárok nyelvére, s még ma is (a

X-dik század közepén) ezen szójárást követik, de beszélik a magyarok
másik nyelvét is. Világo.s ebbl, hogy a magyarnyelv csak szi'járásban,
dialectusban különbözött a kozárnyelvtöl mert csak nem fogja valaki
hihetnek mondani, hogy két nép egymás nyelvét ha azok egészen kü;

lönbözk, félszázad alatt eltanulhatta volna. A bolgárok nyelvérl egykorú arab irók, egyebek közt Ahmed ben Fozlan, bizonyítják, hogy az
egy a kozárok nyelvével. (Ld. Klaproth Memoires relatifs a TAsie. 153.
lap.) A székelyek, kunok nyelvének azonságát a magyarral, fölösleg
volna mutogatni. Csak azt említjük, miképen igen valószinü, hogy a
kozárok

e törzse,

Kiew

szerint

a kabarok,

táján

ugyanazok a kunokkal, kik emlékeink
eleinkhez, s kiket a szláv emlékek

csatlakoztak

palóczoknak neveznek. (Ld. errl Horvát István értekezését a tudom.

Gyjtemény
^)

A

1834-ki III. és IV-dik füzeteiben.)

magyar

jelleg,

mint tudjuk, két árnyéklatu. barna

Ugyanezt mondják arab irók akozárokról is. ,,Les khazars
deux races. L'une, appelée kara khazar, est de couleur jaune,
.

le noir,

est

és
.

.

szke.

sönt de

tirant sur

de sort qu'ils paressent étre une espéce des Hindous. L'autre

blanche et remarquable par sa beauté et par sa stature. Klaproth;

Memoires

rel. á l'Asie. 15;^. lap.
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_^^f___inás külföldi utazók,
az

„Feltalálta

ket

még IV. Béla királyunk

(a magyarokat,

t

kik

alatt.

idejében

is

általok úgynevezett Nagy-Magyarországot.

feltalálták

mellett;

magyarok vezéreik

látván,

Julián) a nagy Etil folyó

megértvén, hogy magyar, nem

s

kevéssé örvendeztek megérkezésén, körülvévén

t házanként

és falvanként, s keresztény testvéreik királyáról s országáról

tudakozódván. Es bár mit akart nekik akár a hitrl, akár
buzgóan hallgatták, mivel teljességegyebekrl eladni,

t

gel

magyar

volt a nyel vök

seik hagyományaiból

s

megértették

tudják azt

is,

t

és

is

azokat...

hogy ama magyarok

tlök származtak, de hol volnának, nem tudták ^)." De lépjünk már eleink eredetének s störténetének homályos terérl,

történelmök némileg világosabb mezejére, vándor-

lásaik korára.
III.

Vándorlásaik Lebediába
^^^-

és

Atelközbe.

—

úgymond honi
„Krisztus születése után 884-ben,
jegyzje ^)
névtelen
király
Béla
történelmünk satyja, I.
miként az évek

szerinti

krónikákban

—

foglaltatik, a hét

fsze-

—

kik Hétmagyarnak neveztettek, a scytha-földrl
nyugot felé költözének," a hagyomáDentumogeriából

mély,

—

nyok
a

mivel igen elszaporodtak volt, valóban pedig
által nyomatva, kiket ismét az úzok ztek ki

szerint,

besenyk

Volgán túli lakjaikból. A költözköd nép hét törzsbl vagy
nemzetségbl állott, melyek nevei a görög írók szerint
Nyék, Megyer, (honnan származott hihetleg a magyar elne-

A magyar
gariae

Juliáa utazásáról és fölfedezésérl

Magnae Pray: Annales Hunnorum

via de Hungaris 316. lap.

A

et

Id.

De

facto

Un-

Avarum. Dissertatio prae-

külföldiek közöl Plán Carpini János és

János tudósításait Fejér: Cod. Dipl. 4, 1,421. és 428. lap.
Megegyez ezekkel Kuisbroeck (Rubruquis) Vilmos kapucinus szerzetes
tudósítása 1252-röl, kit Lajos franczia király küldött volt a tatárokhoz.
Ascellin

^)

Endlicher:

Rerum Hungaric. Monum. Arpadiana.

8. lap.

I.

lejezet.

Ustörténetök, bekölt özésök eltt.
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Jen, Kára és Kaza. Az új hazát, hol
megtelepedéuek, ugyanazon irók Lebediának nevezik, s a
kozárok szomszédságába helyezik. E föld, mely a legújabb
vezés), Kürt. Tarján,

nyomozások

szerint a Fekete-tenger éjszaki részein, a

per folyam mellékén terült

Dné-

kozárok földje volt, mert
ez idben e nép uralkodott a Volgától az említett folyamio-,
s a Krimben és a Kaukáz hegység fölött. A kozár-fejedelem nemosak nem akadályozta a rokon nép megtelepedését,
el,

a

hanem minthogy vele, hihetleg régóta barátságos viszonyban éltek a kozárok, még szorosabb szövetséget kötött a
nyugtalankodó besnyk és úzok ellen. Hoey e szövetség a
sógorság kötelékei által

dának

a

^),

meg

települt

nt

mazott

népével, egy

adott feleségül

A lebedi térségen
nyugton

a

elkel

A

Eld

váljék.

vaj-

hozzá legközelebb

kozár nemzetségbl szár-

'^).

A besnyk,

Don folyamon

ellenök.

ki

azonban csak három évig élhetett

magyar nép.

kiszorították, a

intéztek

még szorosabbá

Hétmagyar egyikének,

is

kik

ket

régi hazájokból

átkelvén, újabb támadást

nagyszámú ellenségnek,

hatalma miatt kankarnak

is

neveztetett,

nem

mely

ereje,

volt

képes

a számra is kisebb, de kivált azért gyöngébb
nép, mivel eddigelé fejedelmök, ki az egész nemzet

ellentállni,

magyar

fölött uralkodnék,
léteztek.

nem

A magyarok

lévén, öszpontosíttatlan állapotban

ütközetet vesztvén, szer kezetök hiá-

nyát most még avval nagyobbították, hogy
delmes
')

besnyktl
E

midn

a

gyze-

kiköltözésre kényszeríttettek, két részre

szót vajda, melylyel Constantinus Porphyr.

a Hétmagyart
eredetnek tartották. Az újabb,
összehasonlító nyelvészet a mandsu-mongol és a sinai nyelvekben fedezte fel annak gyökeit a haj vagy vaj, fai, vei és da szavakban. A
nevezi, eddigelé közönségesen

sinai Vei annyit

tesz,

szláv

mint védeni, fai annyit, mint cum aequali bel-

lum gerere; a mandsu: haj pedig: czél, ijharcz: hajra csatamezó. A da,
mongolul: fnök. Tehát a Vaj-da: harcz-fnök. Igj- származik ebbl
buda: rizs. (búza) buda-da: konyha-fnök, szakács.
:

^)

Constantinus Porphyr.

kiad. 168. lap.

De

administ.

Imper. Cap.

38.

Bonni

«84-888.
Lebedia.

2h
8«4— 888.
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A

nia^yarok vezéreik

alatt.

Egyik, a kisebbik, hihetleg mivel

_sziil<atlá]i;!-I<.

a

tartomány

közepére behatolt besiiyk által a többiektl elvágatott, a

Don folyamán
zsia

Kaukáz hegység vidékére, Perszomszédságába költözött, honnan még késbb is sokáig
átkelvén, a

A

összeköttetésben maradtak elszakadt testvéreikkel.
.sik

nagyobb

lkön

r('sze

nyugot

felé

azon földre

íítuszván,

költözött.

érkezének,

A

raá-

Dnépert töm-

melyet a Bug,

Neszter, Prnth és Szereth folyamok

melyet

Atelki./..

e miatt

neveznek az emlékek.

Moldvára

E

metszenek keresztül, s
folyamok közti tartománynak
földben a folyamok neveirl a mai

Atelköznek

E

'),

és Beszarabiára ismerünk.

költözés következében messzebbre estek a

magyarok

ezeknek khánja nem örömest látta volna,
hogy a szövetség, mely a két nép között régóta létezett, a

a kozároktól

;

s

khán azt is, hogy
magyarok gyengeségének leginkább azon öszpontosíttatlan

lak távolsága miatt megtáguljon. Látta a
a

állapot az oka, melynél fogva eddigelé

nem

volt fejedelmök,

ki az egész nemzetj_felett uralkodva, azt

czélra egyesítené.

szükség idején egy
Követet küldött tehát Eld vajdához, s

t

magához kéretvén, kérdésére, miért hivatta t ? azt
hogy miután t nemes, bölcs, nemzetében nagy tekintély férfiúnak lenni tudja, t a nemzet fejedelmévé kivánja
emelni. De Eld nem hajlott a khán kivánságára. „SzivesfrUdé,

ségedet, feleié, melyet irántam mutatói, köszönöm; de ajánlatodat el

nem fogadhatom, mivel

magamat

a fejedelem-

elegendnek nem érzem. Sokkal alkalmasabbnak
tartom arra magamnál, az utánam lév vajdát Almost, kiségre

nek Árpád

nev

fia

is

van.

Ezekbl

legyen tehát valame-

Almos, akár Árpád fejedelemmé; mert
gelmeskedik szavadnak."
lyik, ;ikár

Avérti/.erzodrs.

A
)

tanács

Atel, Atil,

tetszett

Itil,

a

kozár khánnak, és

Etel, Til,

hihetleg egy eredet a magyar

is

enge-

midn Eld

a tatár nyelvekben folyóvizet jelent
ital sz''val.

A

Volgát, mint azon

legn:igyobb folyót per excellentiam Atel vagy Ételnek nevezik.

táji

:

.

I.

fejeze:. ("(sförténetök.

beköltözésök eltt.

visszatért, követeket küldött a

fejedelem

iránt

választása

1;

í

magyarokhoz, kik velk

a^

A

e

értekeznének.

magyarok

^^^

háborús körülméavek közt, melyekbe jutottak, maguk is
belátták az egy fejedelem szükségét, ki a nemzetet egységben tartsa, békében igazgassa, harczban vezérelje, s hajlottak a jó tanácsra. Azonban a férfikor virágában él, észre,

legkitnbb Árpádot
mindnyájan alkalmasabbnak látták a fej'edelemségre, mint
a vénsége miatt már gyöngül atyját, a különben tekintélyes
Almost. Árpádot tehát kozár-módra paizsou fölemelvén,
vezérökké, fejedelmökké nevezték ^).
tanácsra, vitézségre valamennyi közt

Ekkor

történhetett, mit honi emlékeink, az egykorú

s

igy ebben hitelesebb Constantin császártól eltérve, Almos-

mondanak, hogy a Hétmagyar, a választásban szabad
megegyezvén, a választottnak mondta légyen
„mai naptól fogva téged ismerünk el vezérünknek, paran(ísohmknak
a hova szerencséd vezetend, mi követni fogunk". Ezt mondván, a hét vajda s hihetleg a nemzetségek többi fnökei is vallásos eskühöz készültek. Elhoról

akaratból

;

zatott a szent edény,

s

abba

a

fnökök mindegyike néhány

csepp vért bocsátván treikkel felmetszett karjaikból, átkot

mondának azokra, kik

A

a jelen

szerzdést valaha megszegnék.

lu

megliatározva, melyek követ-

szerzdés hat pontban

kezk

:

1.

Míg Árpád nemzetsége

él,

mindig

abb(')l

legyen a

nemzet vezére, fejedelme.
'2.

A

mit közös

ervei szerzendenek, abban mindnyá-

jan igazságosaji részesüljenek.

Miután a fnökök szabad akaratból választották
Árpádot s utódait a nemzet fejedelmévé, sem magok, sem
3.

utódaik soha ki ne zárassanak a fejedelem tanácsából, az
or szá g
4.

')

kormánya b<

>1

Ha maradékaik

közöl

Constantin. Porphyrog.

De

valaki

adniinist.

htlenné válnék a
Imp. idézett helyen.

\r::.r
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A magyarok

vezéreik

alatt.

fejedelem iránt, vagy viszályt támasztana közte
nai között, a

bnösnek

az eskünél, melyet
5.

Ha

e

vére

folyjon, mint

az

s

vérroko-

vérök folyt

Árpáddal egyetemben végrehajtottak.

fnökök

szerzdést valaki akár a vezér, akár a

utódai közöl valaha megszegné, örök átok essék reá.
6.

A

ki a nemzeti gylésekre megjelenni

ketté hasíttassék

nem

akar,

E

szerzdés pontjai, melyeken mint
els alapköveken fejlett ki utóbb a nemzeti alkotmány,
egységet s evvel együtt nagyobb ert hoztak az eddig laza
').

ka|)csolatú

nemzeti testbe; egyszersmind fényes bizonyitványai eleink szabadság- és rendszeretetének, józan értelmességének.

A bolgár
ború

lui-

-^lig telej)edtek meg új hazájokban a magyarok, miVI. Leo görög császár vezérei egyikét, Niketászt követségben kldé hozzájok, hogy ket Simeon bolgár feje-

dn

delem ellen, kivel háborúja volt, szövetséges társakul hivná
meg. Niketász ajándékai, melyeket a fejedelem és a vajdák
közt felosztott, hajlandókká tették ezeket a szövetség elfogadására. Kétség kivl a nép is, mely a besnyk elleni

harczokban vagyonának nagy részét elvesztette volt örömest kapott az alkalmon, mely gazdag martalék reményével
,

Elvégezték tehát, hogy mihelyt a császár hajó-

biztatott.

hadat küld az Aldunára, a magyarok azon átkelvén, éjszakról,

a

görögök pedig ugyanazon idben délrl intézzenek
ellen. Niketász a szövetség biztosí-

támadást a bolgárok
tására túszokat

is

vitt máskával a mao-yfirok

közöl vissza a

császárhoz.

-')

Az

öt elsö pontot Béla névtelen

kely krónikában

(A nemes

jegyzje

irta le, a 6-dik

a szé-

székely nemzet Constitutiói. Pesten. 1818.

277.) létezik, mely különben az öt

els pontra nézve

teljesen

1.

megegyez

ers okokkal bebizoMagyar Múzeumban. A szerz-

a névtelen jegyzvel. Ld. e krónika Hitelességét

nyítva Szabó Károly által az 1854-ki Uj

dés e hatodik
sacrificium

pontja igy

áll

a székely krónikában:

Siquis

ver ad

supremi Rabonbani non comparuerit, per média viscera

transíigatur.

I.

fejezet, (istörténetök.

beköítözésök eltt.
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A

hadjárat 888-ban ment végbe '). Leo császár, az
egyesség szerint, hajóhadát, melyen a magyarok átkehiének,
a Dunára küldötte.
magyar sereg Árpád fiának, kit Con-

A

stantin császár Liuntinnak nevez, vezérlete alatt jelent meoa Duna partján. Az átkelés eleinte semmikép nem
akart
sikerülni; mert a bolgár fejedelem értesülvén, hogy hajéhad

érkezett a folyamba, ezt

ers kötelekkel

elzáratta, miáltal a

magyarok a kiszállásban egyideig meggátoltattak. Látván
ezt Barkalász Mihály, Eustathius ezredes és patrícius
hajójának fökormányosa, más két hajós legénynyel fegyvert
ragadt s csolnokon odaevezvén, a köteleket elvagdosta
s a

magyaroknak utat nyitott, A magyarok megszokván, hogy
a legfbb személyek a legvitézebbek, Barkalász

kztök

vitézségének láttára felkiáltanak
patríciussá

s

:

„ezt illetné meg,

magyarok, valószínleg Galacz fölött,
üngar (Magyar-rév) nev helység áll
a bolgár

hogy

a hajóhad vezérévé neveztessék".

vezéreket,

ízben megverték,

kiket

Simeon

az országot

s

így aztán a
hol maiglan egy Vád2) a

Dunán

átkelvén,

elejökbe küldött,

széltében

két

egész a Balkán

hegységig beszáguldván, tömérdek foglyot és zsákmányt
gyjtöttek. Végre maga Simeon is megütközött velk, de
vezéreiiiél

nem

szerencsésebb, szintén

megveretett

s

mao:a

alig-alig menekülhetett seregének romjaival Distrába,
a
mai Szilisztriába.
gyzedelmes magyarok, a várvívásra
is

A

szükséges készületekben szkölködvén, avval

nem

is

bajló-

dának; hanem miután Leo császár ama kívánságukat, hogv
segedelmök díjául váltaná ki tlük bolgár foglyaikat, tel-

')

Jelesen értekezett e hadjáratról Szabó Károly az Új Magyar
júniusi füzetében, megróván egyszersmind szerznek

Múzeum, 182-ki

Stritter hibás fordítása után elkövetett tévedéseit.

Köszönjük az ütba
A megrovásra
csak az a válaszunk, vajha oly jeles készültségü férfiú, mint Szabó K.
úr, kinek már is sokat köszönhet hazai történelmünk, mind azon
görög írókat lefordítaná, melyek történelmünkre forrásul szolgálnak.
igazítást, bár arra

^)

már elébb magunktól

Jerney János

:

Keleti útazá?

I.

is

eljutottunk.

16. köt.

888.
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Klsö liöuyv.

a

jesi tette,

Dunán

alatt.

').

kik mint a császár biztosai

görögök,

a

magyarok

ütközeteikben jelen voltak, bá-

táborában megfordultak,

muha

vezéreik

ismét átkelvén, nag'v zsákmánynval tér-

tek vissza Etelközbe

A

A magyarok

azoknak liadakozási módszerét. Ezeknek
tudósításaiból Leo császár következleg irta le hadmtasziemlélték

i\ában a

magyarok hadszerkezetét

s

harczmodorát.

Szólunk a turkok (igy nevezi mindenütt a magyarokat) állapotjáról és liadszerkezetéröl .... Népes és szabad ezen nemzet s minden kényelem és élvezet fölött arra
,,

törekv, hogy ellenségei iránt magát vitézül viselje.
„Ezen nép tehát, mint a mely egy fejedelem alatt van,
s

melynek vétkeseit fnökeik kegyetlen

sekkel lakoltatják,

nem

szeretet,

tetve, a bajt és fáradságot
kiáll, s a

sem

föl

hanem

nemesen

tiíri,

és

nehéz bünteté-

félelem által fékezhideget,

meleget

fogyatkozást, mint pusztai nép,

szükségletekbeni

veszi.

„Nagyon óvatosak

és tervöket

titokban tartók a tur-

kok törzsei, és szeretetlenek, hitetlenek és telhetetlen pénzvágyók lévén, esküvel nem gondolnak, sem szerzdést meg
nem tartanak, sem ajándékokkal be nem telnek; hanem
mieltt az adományt elvették, már cselt és szerzdésrontást
terveznek

ket

kel

^).

„S a kedvez alkalmat gondosan kilesik, s ellenségeinem annyira kézzel és ervel, mint csellel, meglépésekés a szükségletek elzárásával ügy ekéznek legyzni.
.,Karddal,

a

vérttel,

íjjal és

láncsával fegyverkeznek

honnan csatákban többen közölök ketts
kezökben ijjat tartanak,

nek, vállaikon láncsát hordanak,

')

és

;

fegyvert visel-

Constant. PorpUyrog.

De

administr. Imp. (i-eorgius

Leo Grammat. Corpus Scriptorum

17;3.

Hist. Bizant.

s

iVIouachus

Bonnae 1838.

1.

357. 701.
')

A

tudós császár e rajzát

sbbi törtenelme.

épen

nem

igazolja

a

magyarok ké-

I.

fejezet.

Ójtorténetök, beköltözésö

.

f ltt.

}]\

mindkettt, a mint a szükség kivallja, használják;
azonban a nyilat jobban szeretik.

zetve

„De nem cs^ik magok vannak iegyverben, hanem az
elkelk lovai is, eleiken v.issal vagy lemezzel vannak borítva.

—

„Nagy szorgalmat

és gyakorlatot fordítanak a lóhátríd

nyilazásra.

„Nagy

esapat jószág, lovak és teherhordó barmok köhogy élelmet s italukra tejet szolgáltas-

vetik ket, részint

sanak, részint hogy annál többeknek látszassanak.

„Sánczokba nem szállanak mint
csata napjáig nemzetségek és törzsek
ledve,

lovaikat télen

ború idején

a

éjjel

lianem a

vannak

elszé-

nyáron folytonosan legeltetve. Hászükséges lovakat magokho/c véve s béklyóba

téve, tiirk sátraik

mit

a rómaiak,

szerint

s

közelében

rzik

a

had rendezkedéseiff

szoktak megkezdeni.

„Örseiket távolban, de egymáshoz közel állitják, hogy
könnyen meg ne lépethessenek.
„Csatában nem rendezkednek, inint a rínnaiak, három
részben,

hanem különböz csapatokban ezredenként állanak

össze, s a csapatok

egymástól oly kis távolságra állanak,

hogy az egész hadrend egynek

látszik.

„Van a hadrenden kivül tartalék-erejök is, mehet
titokban küldenek az ellenök gondatlanul táborzók ellen,
vagy nyomott hadosztályuk segélyére tartanak. Poggyászukat a hadrend mögött, att()l jobbra vagy balra, raintecry
kétezer lépésnyi távolban tartják, hagyván a mellett

is

egv

kis rséget.

„Gyakran
a

hadrend mögé

a fölösleg lovakat összekötözve hátra,
állitják

azaz

annak védelmére. Hadrendjük tag-

jainak mélységét, azaz a sorok számát, határozatlanul intézik

;

minthogy jobban ügyelnek a hadsor tömöttségére mint
s az arczot egyenlen és sren állitják.

mélységére,

„Leginkább

szeretik a távolról csatázást,

az ellenség

'''^^
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cselbeejtését és bekerítését, a színlelt hátrálásokat

889.

~~

A

'~~

és visz-

fordulásokat és a szétszórt csatározást.

„Ha

megszalasztják, mire sem ügyelve, kí-

elleneiket

nem gondolva másra, mint
s más nemzetek,
hanem mind
zsákmánylásával,
vagyon
a kell üldözéssel és a
addio- nyomulnak, míg az ellenséget teljesen szét nem verik,

méletlenül nyomulnak utánok,
az üldözésre,

erre

s

nem

érik be, mint a rómaiak

minden módot fölhasználva.

„Ha

ellenségeik ersségbe menekültek, szorgosan kio-

koskodva ügyekeznek

ket

teiben szorultságba hozni,

nak, hogy ezek

vagy kényök

szke

és

emberek szükségle-

folytonos

megszállásban van-

a lovak
s

miatt ellenségeiket kézre keríthessék,

szerinti egyességre bírják.

S elször könnyebb

feltételeket kívánnak, s ha ellenségeik reáálltak, más nao-yobbakat toldanak hozzájok.

„Ellenökre van a turkoknak háborúban a legel szke,
nagy lévén barmaik száma, melyeket magokkal hordanak....
Ellenökre van a sík puszta-vidék, s a tömötten rendezett s

üldöz lovasság is. Ellenökre van a kézNagyon szomorítja ket, ha
viadal nehéz gyalogsággal
közölök némelyek a rómaiakhoz pártolnak. Tudják ugyanis,

ket

szakadatlan

.

.

.

hogy nemzetök állhatatlan gondolkodású, hogy haszonvágyók és sok törzsbl vannak összeszerkesztve, s hogy e
miatt rokonaikra és az egymás iránti jó indulatra nem
sokat adnak. Mert mihelyt néhányan át kezdenek pártolni,
ket.
és általunk szívesen fogadtatnak, egész tömeg követi
Azért

is

nehezen veszik, ha valaki tlük elpártol

Bölcs Leo császár ezen tudósítása, bár

')."

nem ment azon

kevélységtl, melylyel a görögök minden más, kivált po-

')

Leoiiis imperatoris

Tacticorum. Cap.

18.

Szabó Károly fordí-

februáriusi füÚj Magyar Múzeum ISöV^-ki V-dik vagy
nyilazási
zetében. Hasonló módon írja le a magyarok hadi mesterse'gét,
Germ
Monum.
Pertz
Chron.
ügyességöket, cselvetéseiket stb. Regino
tása szerint.

:

Hist.

I.

599.

I. fejezet.
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bár különösen a hitetlenség-

görögöknek voltak f
meg eleinket, nagy
világot vet ezeknek átalános miveltségi állapotára is. Látjuk ebbl, nem kevésbé mint a vérszerzdésnél meghatárl,

szószegésrl,

bneik,

—

mik épen

az igazságot

sértve

rozott nemzeti alkotmányból,

a

róvja

mit

még bvebben látandunk

pannonföldi hazájokban nyilvánult életökbl, hogy eleink
még sem voltak oly vad csordák, minknek ket az elttök

remeg, ket mint
ábrázolják.

Horváth M. Magy

tört.

ellenséget

gylöl,

elfogult nyugoti írók

34
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MÁSODIK FEJEZET.
Honalkotás Pannonföldön. Árpád fejedelem.

I.

Klköltözésök Atel közbül
889.

A

görög szövetség

rencsésen folyt ez

le

s

Pannonföldre.

a

a bolgár

háború,

különben, újabb bajt,

bár mily sze-

újabb veszedel-

met s költözési kényszert hozott eleinkre, mintha csak a
Nemezis érte volna el ket, hogy egy rothadozó, enyészetnek
indult birodalom gyámolitása végett, bolgár rokonaikra oly

nyomort árasztottak. Simeon, bolgár fejedelem, mihelyt
országából a magyarok kitakarodtak, békét kötött a görög
császárral s azon törte fejét, miként álljon boszút a magyarokon. Tudván, hogy ezek a besenyk által szoríttattak ki
elbbi hazájokból, azokhoz követeket küldött, s velk a
A besenyk

magyarok megtámadására szövetséget kötött ').
A magyarok 889-ben némi hadjáratra távoztak
székeikbl, hihetleg, hogy az éjszak felé lakott szláv

volt

tör-

zseket meghódítsák s új hazájok határait kiszélesítsék. Ez
jó alkalom volt Simeonnak végrehajtani boszúterveit. Míg
tehát a

magyar hadak Árpád

alatt

nagy részben távol har-

Dunán átkelvén
pedig ugyanazon idben kelet fell

czolának, Simeon a

dél fell,

a

a

besenyk

honnmaradt magya-

rokra rohantak, tanyáikat elpusztították, sokakat leöltek, a

')

Const. Porphyr.

i.

h. 170.

l.

II. fejezet.

Honalkotás Pannon földön. Árpád.

Az

többieket éjszak felé szorították.

Liuntin

is,

Árpád

—

fia,

a múlt

elveszettek közt

évi bolgár
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volt

háború gyzedel-

nyoma az emlékekben.
mes vezére,
Almos
az
agg
is; mert bár t a
maga
Köztük volt hihetleg
névtelen jegyz Munkácsig hozza, más emlékek szerint ama
tájakon múlt ki ^). Némely írók mondják, hogy egy csapat
mert ezentúl semmi

az ellenségtl nyomattatván, Erdély hegyeibe menekült.
távollév harczosok liihetleg csak azon csapatok- Kivándorlás

A

melyek megmenthetett marÁrpád s a vajdák errl
futottak.
feléjök
háikkal együtt
értesülvén, lemondtak a reményrl, hogy tanyáikat a két
hatalmas ellenségtl visszafoglalhassák; mert a besenyk
tói vették a veszedelem

hírét,

állandók g megtelepedének ^). Nem volt tehát mi mást tenniök, mint tovább
költözniök éjszak felé, hogy a ruthenektl, kik orosz vezéreik alatt nem rég szabadították fel magokat a kozárok
azonnal felütötték sátraikat

ott

s

némi tartományokat elfoglaljanak.
veszedelmek által igen meggyöngült nemnem
nagy remények kecsegtethették e tekinazonban
zetet
tetben ; mert közeledtök hírére az oroszok a szomszéd Jókban
lakó kunokat segedelmökre hívták. De a büszke faj, mely

uralma

alól,

A kiállott

eddig semmi más nemzetet

nem

uralt,

most sem akart sem a

gyzedelmes besenyknek, sem az oroszoknak alattvalójáva

igy

ír

')

Thuróczi

^)

A

:

II,

róluk: gens scythica

magna et populosa,

Nem

Chron.

Cap. III.

egy "görög író (Cedrenus)
eorum scytharum, qui regü dicuntur,

besenyk nagy, ers nép voltak

csoda,

hogy

a

est,

et cui nulla alia

már kétszer

is

;

gens scythica resistere sola possit.

megoszlott,

meggyöngült magyarok
pannonföldi bazájokban,

sem mertek velk kikötni, s még utóbb is,
Leo császár követe Gábriel pap által felszólítá, vernék ki
lakoztak, azt válaszolták a
a besenyket hónukból, melyben elébb
követnek: ,,mi a besenykkel össze nem ütközünk, mert nem vagyunk
képesek ellenök harczolni, minthogy földjök nagy, népök sok, s fene
gyermekek." Const. Porph^r. Cap. 8. Szabó Károly fordítása szerint.

midn ket

Uj Magy. Muz. 18572. V.

k

füz. 309.1.

*®

"^ °

"
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egy új szabud hon szerzését tzte ki czéljául, s a
nagy czél elszánt bátorsággal tölte be kebleiket, edzé meg
lenni,

karjaikat.

Es így

HarczaikKiew
táján.

lon, liogy az

oroszokat és kun szövetségeseiket,

egy elhatározó ütközetben megverték. A
gyztes Árpád azonnal a hódoltatáshoz látott. Egy hét alatt
gyors lovaikon oly messze villogtatták fegyvereiket, hogy
j^-j,

^^jqJ^.j^ állták,

Kiew városán

vidékén kivül az egész tartományt mago-

s

kénak mondhatták.

A

A

második héten Árpád már Kiew

városba szorult orosz és kun vezérek

ostromához
azonban bátorságukat vesztvén, követeket küldenek a magyarok vezéreihez, kérvén ket, ne znék ki népöket lakfogott.

helyébl

;

kelnének inkább a havas hegyeken Pannonföl-

föld, mondák, igen szép és termékeny, a Duna,
más folyamok által öntöztetik, melyek halakban
bvelkednek e földet most szlávok, bolgárok, oláhok lakják, kiket könnyen magok alá vethetnek.
A hagyományok Pannonföldrl, mint Etelének a nagy
hún királynak országáról, még éltek a nép smondáiban, s

déré

e

:

Tisza

s

;

midn

most

e földet

említtetni

hallották, ellentállhatatlan

vágy ragadta meg kebleiket, oda vándorolniok
niok Etelének örökségül rajok

néz

s

szép országát.

elfoglal-

Árpád

s

a vajdák tehát hajlandóknak nyilatkozának békében hagyni
a rutheneket, ha tízezer gírát lefizetnek, s az atelközi veszély

következtében

ruhanemekben szkölköd népet a
A ruthenék, csakhogy tlök

szükségletekkel ellátni akarják.

szabaduljanak, teljesíteni Ígérkeztek minden kívánságukat

elbbkelik

fiait,

igéretök teljesítésének

biztosítására,

tú-

Árpád vezérnek. Majd átkülditek neki a
tízezer gíra ezüstöt, ezen felül ezer lovat, ruthen módon
felszerszámozva
más ajándékokat, mint a himmenyét,
szokul adván

;

nyest, czoboly-bröket,

s

ruházatul szolgálható egyéb anya-

gokat számos teve horda át a magyarok táborába.

E

nyeremény ln a
hogy a kunok vezérei s az oroszok

sarcznál azonban sokkal nagyobb

magyarokra nézve

az,

II. fejezet.
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több fnökei Árpáddal s a vajdákkal Diegismerkedvén,_
elhatározták magokat hozzájok csatlakozniok, velk együtt
harczolniok Etele hajdani országának birtokáért. Valának

pedig a kun vezérek nevei következk

Böngér, Acsád, Vojta és Ketel

;

Ede, Edömér, Ete,
mert a kun nép is szintúgy
:

mint a magyar hét törzsbl állott. Árpád s a vajdák örömmel fogadták az új szövetségeseket, különben is vérrokonaikat, akár kunok, akár mint a Biborban-született Constantin császár mondja,

barnak neveztek,

a kozárok

egy

voltak légyén azok

törzse,

melyet ka-

A

szövetséget

').

ünnepélyes eskü követte, melynek alkalmával a kun vezérek

fnökök

az orosz

s

hittel

kötelezték

masrokat,

hoo-v

Árpádot fejedelmökül ismerik, neki engedelmeskednek, s
az etelközi szerzdés egyéb pontjait is megtartandják 2).
Ezután nem sokáig késtek eleink Kiewnél. Ruthen
kalauzok vezetése mellett

nép Ladomér városához
fejedelme 'eleve

is

megindulván,
érkezett.

E

az összes

vándor

város és tartomány

lemondott a rejnényrl,

hogy fegvvérrel

állhasson ellen a magyaroknak, kik

már

sabb kiewi fejedelmet legyzték.

Fegyver helyett tehát

')

Mikor egjesült

a sokkal hatalma-

a kozároknak

nyelven bajtársat jelent. Ld. Cassel

:

Kabar [nev törzse (Kabar zsidó
Magy. Alterth. 1. 172) eleinkkel, bi-

zonytalan; a tény azonban a Biborban-született Const. tanúsága után
kétségtelen. Horvát I. után újabb iróink közöl többen ugy vélekednek, bogj' Const. kabarjai

szláv irók palóczaival.
új

ugyanazon nép a névt. jegy. kunjaival, s a
És valóban azon tájakon, melyeken e kunok az

hazában megtelepedtek, mint a

cserliáti

palóczságban

—

hol

Ede

és

Edömér,— valamint Baranyában is, hol Ete és Yojta szállottak meg,
a névtelen jegyz szerint, népeikkel, több oly nevú helység létezik, mely
a kozár kabarok és a kunok
ugyanis,

a Mátra vidékén,

több kozár ne\ü
^)

9.

vagy palóczok azonságára mutat: amott
kozár és kozárd, emitt Baranyában szint n

falu.

Béla névtelen jegyzje.

Cap, 8. Endlicher: Monum. Árpád. IKiew felé költöztet egyebek közt bizonj-ítja a XI.
a következ elején élt Nestor is. Schlötzernél II, 119.

— A magj'arok

század végén

s

III, 107 és 118.

^^^
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ajándékokkal ment népe elbbkelinek élén Árpád elébe
neki városát

három

vén,

is

megnyitotta.

A

magyarok

pihenték ki a hosszú út fáradalmait,

hétig

s

sátorokat üt-

itt

A

negyedik héten, miután a ladoméri vezér a maga két fiát,
fbb embereinek fiaival együtt Árpádnak túszul adta, s két

100 gíra finom aranyat, huszonöt tevét,
megrakva nagy mennyiség drága brökkél s ruhákkal, háezer gíra ezüstöt,

romszáz fölszerszámozott lovat

ezer teherhordó

s

ökröt

adott ajándokul, a vándor nép felszedvén sátrait, ismét útrakelt Halics, Galiczia felé.

A

megrémült

megkérlelje

:

hogy a jövevényeket

haliesi fejedelem,

mint emlékünk

mondja, meztelen lábbal

drága ajándékokkal ment Árpád elébe,
városát,
val,

t

és

s

Székely követseg.

drága

s

egyetlen fiával együtt

A

gul adta Árpádnak.
tott

s

megnyitván neki

népét három ezer ezüst, kétszáz arany gírá-

több száz loval

meg,

s

prém
fbb

pihenés

itt

ruhákkal ajándékozta

embereinek

fiait is

zálo-

egy egész hónapig tar-

1).

hogy a székelyek, kikrl Kézai króhogy
mondja,
Etele birodalmának szétoszlása után,
Chigle földén, az erdélyi havasok közt kerestek menedéket,
Itt történlietett,

iiili^.'ija

s

kik rabonbánjaik,

függetlenségöket,
fentartották,

Árpád

s

vagyis rovóbánjaik igazgatása

alatt

evvel együtt nemzetiségöket mind eddig

— hirét vévén,

hogy a rokon magyar nép,

vezérlete alatt, Etele birodalmának visszafoglalására

már a Havashegyeknél tanyázik: követeket
küldenek Árpád üdvözlésére, s t Zandirhám frovóbán s
útnak indult,

s

valamennyi nemzetségeik nevében szintén vezérökké, fejedelmökké fogadták. [Árpád nagy örömmel vette a testvér-

nép csatlakozását,

s

az etelközi szerzdés

kre

metszett hat

Zandirhám
bocsátá ket
vissza küldikhez.
vévén a szerzdést, melyet a krónika hat k-szernek nevez,
a nép valamennyi nemzetségeit összegyjtötte Bondvárra,

pontjával

')

Névtelen jegyz Cap.

11.

Endlicher

:

i.

h.

1.

12.

a nemzeti nagy áldozatok

azoknak

helyére,

A

felolvastatta.

a szerzdési

s

népnek határtalan

pontokat_

volt öröme,

s

vagyis áldozatot tartván, a magya-

ünnepélves áldomást,

rokkal kötött szövetség

esküvel pecsételte
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s

a

szerzdés megtartását véres

').

II.

H o n fo g

1

a

1

á

s.

Miután ekként a székely nép is
Árpád a megpihent

jává avattatott.

')

Kézai

:

Chron.

I.

dum Himgaros

sidui qui

Cap.
in

4. Isti

magyar nemzet tag-

a

s

mindennem

élelmi

enim Zaculi liunnorum sünt recognoverunt remeasse
iterato

Pannoniam

redeuntibus in Eutheniae finibus occurrerunt. Endlicher:

Mon.

100.

A

székely krónikának, melynek hitelességét Szabó Károly az 1854-ki Üj

Magyar Múzeum egy füzetében diadalmasan
kozó helyei következk:
in

bebizonyította, ide vonat-

székelyek, u. m. ejusdem originis ac

a scythico populo. Atilla nobili, a primo

gari Pannones...

gressu

A

Hun-

eorum

in-

Pannoniam propagati terramque alpestrem, proprio marté

acquisitam inter se per tribus distribuere, atque tribuum generationes...

usque ad tempóra Arpadii se submittebant Rabonbano supremo rectori
Hoc... tempore gens Hunnorum (sub) altero duce

—

unanimiter electo.

Árpad adveniens ..
pollentem gentem

Zandirham, eandemque nobilitate

missis legatis,

.

.

.

.

excepit. expositisque legibus sculptis in lapidibus

Hat-kószer, celebratoque

more Rabonbani

in

Bonda

arcé

sacrificio,

sequentes leges ex lapidibus perlegens adplicuit genti suae.

Itt követ-

egyezk

a névtelen

keznek a szerzdés

jegyz

öt pontjával.

radt, igy áll e

bani

(ez,

A

majdnem

szórul-szói'a

hatodik pont, mely a névtelen

krónikában

:

Si quis

ver ad

jegyzbl

aulici

média viscera

transfigatur.

impositis Rabonbani,

—

kima-

Rabornon com-

sacrificium supremi

mint egyebekbl kitetszik, a nemzeti gylést jelenti)

paruerit, per
catis

pontjai,

Quibus perlectis

profusisque caeteri

et adpli-

lacrimis

quasi

potum prae gaudio celebrantes sumpsere. — In cuius memóriám legum a Sieulis gentibus transacceptarum. Árpad ex tribu sua
genti siculorum offert pro Rabonbanobus filiis ornatum Uopoletum,
Uopour et Uogron, quibus gestis ascendit terram Munkács, celebratoque
sangvineis,

sacrificio,

nemzet

renovatis legibus, intrat terram Pannon."

constitutioi.

jegyzével!

1.

276. köt.

Mily szépen egyez

e

A

nemes székely

krónika a névtelen

889.

Elsö könyv.
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889.
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alatt.

szerekkel megrakodott népet a Kárpát hegység

A

indította.

lialicsi

kal ellátott

három

a hegyeken

s

vezér két ezer íjászt

s

felé

útnak

fejszékkel,

ásók-

ezer parasztot küldött elre, kik útjokat

erdkön

keresztül kiegyengetnék.

S igy

eresz-

vándor nép, még 889-ben '), a vereczkei
szoroson, a Latorcza folyam mentében, a mai Bereg vármegyébe, az els helyet, melyet annyi munka s fáradság
Megtelepedés után elfoglalt,
Munkácsnak nevezvén. Árpád e helyet
Munkácsnál.
" r...
.t
j
itt negyven
nyomban megersítette; s mig aztán a nép

kedék

le

aztán

a

,

•j.j.

t

napig részint pihent, részint a várépitéssel foglalkodott,
a

megijedt szláv

Árpádhoz

s

lakosság fbbjei hízelegve közeledtek
táborát bségesen

neki önként meghódolván,

ellátták élelmi szerekkel

^).

A mai Magyarország akkoron, miként Árpádot a halicsiak is tudósították, több kisebb nagyobb fejedelemségekre
volt felosztva, melyek az avarok birodalmának felbomlása
óta keletkeztek. Azon vidéken, hol a magyarok a szerzend
hazába léptek, a Kárpátoktól kezdve délnek, a Du na és
Tisza folyamok közt Szálán fejedelem uralkodott, kinek
atyja Keán, a görög császár felssége alatt alapítá meg
országát. Alattvalói a Kárpátok táján szlávok, dél felé a
Duna

s

Tisza közt jobbára bolgárok valának.

Azon

föld,

mely a Tiszától az Ingvány erdig, a Szamos mind a két
partján a Marosig terjedett, a kozár származású Marót
bihari fejedelmet

oláh népségbl

uralta; alattvalói részben kozár,

álltak.

A

részben

Marostól a Dunáig, a mai temesi

tartományban, a bodonyi származású bolgár Glad volt a
fejedelem. A mai Erdély, Gyalu oláh fejedelemnek hódola,
kivéve a délkeleti részekét a Marostól

')

Clironicon Reginonis.

ferocissima
in

...

immensum

ptores Vol.
^)

I,

„Anno

d.

inc.

a

Havashegységig,

889 gens Ungarorum

a scythicis regnis et a paludibus quas Tanais sua refusione
porrigit, egressa est. Pertz

:

Monum. Germ.

599.

Béla névtelen jegyzje 16

— 18.

fej.

i.

h.

Histor. Scri-

hol a magyarokkal
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már összeköttetésbe

lépett

székelyek

^9-

szabadon, függetlenül éltek frovóbánjaik alatt.

Árpád

s

Munkácstáji táborukban a bentalált

a vajdák

népség fbbjei és kémeik által tudósításokat vévén az ország
körülményeirl, mindenekeltt Ungvár alá szálltak, s azt

A

körltáborolták.

várkapitány, kit a magyarok Laborcz-

nak, honosai talán hivatala czimén,

Dukának

nevezték,

ki

s

ezen tájakon Szálán fejedelemnek volt helytartója, erej'ében

nem

bizván, a várból titkon megszökött

plén vára felé

sietett,-

s

az

ersebb Zem-

de az utána eredt gyors lovú magyar

vitézektl elfogatván, egy folyam partján felakasztatott,
mély róla máiglan Laborcza vizének neveztetik. Ungvár
ennek következtében rövid megszállás után feladta magát.
Az els vár megvétele, honnan ezentúl biztosabban
ln intézhet a honfoglalás, nagy öröm és vigasság tárgya
lett a magyar népnek. Osi szokás szerint nagy áldomást
tartottak az istennek s négy egész napig lakmározásokban
vigadának. Ungvártól Árpád külön irányokban küldé ki

Kelet

hóditó csapatait.

egész földet

felé az

Ugocsáig,

i^'ugvár

meg-

dél

a Bodrogközt foglalta el. A szláv lakosság jobbára
mindenütt ellentállás nélkül hódolt, kivált miután Laborcz
sorsának híre elterjedvén, meggyzdtek, hogy az ellentállás

felé

mitsem használ,

s

csak kegyetlenségre ingerli a

gyzket.

Szálán a történték hirét vévén, igen megfélemlett
mivel ellentállásra

nem

volt felkészülve,

akarta megijeszteni Árpádot,

görögök

s

csak fenyegetéssel

bolgárok hatalmát viszi

által

rája.

Árpád hallván

kevély üzenetet, akként válaszolt, hogy „bár a föld,

Tisza

s

Duna
s

a

mely a

közt Bolgárországig terjed, egykoron sének,

bolo-árok

hatalmától félve,

—

tartozott,
nem
hanem barátságból

a hatalmas Etele királynak birodalmához
a o-öröffök

de

mégintvén t,
terjeszkedni, különben a

követei

ne merészelne a Bodrogon tul

;

Szálán iránt, megelégszik avval, ha e vidéket a Sajó folyamig
neki békésen átengedi,

s

a

Dunából egy korsó vizet, Alpár
neki, hogy lássa, oly édés-e

mezejérl egy csomó füvet küld

^^^^^^^^ ^^*'
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f, mint elhagyott si honában, oly jó-e a Duna vize, mint
min a Doné". Árpád ugyanis, mieltt keményebb harczra
kelne az új hazáért, annak egy részében elbb kissé honosabb kivánt lenni, s a rémülést, mely a magyarok betörésé-

ott a

nek hirére a népet

s

hoo-y harcz nélkül

is

urait egyaránt elfogta,

arra használta,

nyerhessen némi birtokot. Követekül

Ondot és Ketélt
kémül hozzájok adván még a kun Tarczalt, ki a
földet megvizsgálván, hírmondásával a követeket megelzné.
Ajándokul Szalánnak tizenkét fehér nemes lovat, ugyanannyi tevét és szintannyi kungyermeket, Szálán nejének
tizenkét ruthen leányt és ugyanannyi aranyos szövet s
az említett válaszszal a vajdák kettejét,
választá,

drága prémezet ruhát vittek a követek.
Midn a követek Sátor-hegyénél egy patak mellett
lovagiának,

azok egyikét, Ketelt, megbotlott lova a meg-

t

társai csak bajjal
patakba buktatta, ugy hogy
tudták megszabadítani. A patak azontúl Ketel-patakának
neveztetett, mai nap Rettel-patakának nevezi azt a vidék

áradt

népe. Tarczaltól

meg azon hegy

világhir tokaji bor szretik.
versenyt futott a hegytetre,

A

A
s

melyen

vette nevét,

három

utas,

Tarczalé

látszik,

nem

igen tetszék,

a síkról jött,

a

jó kedvében,

gyzedelem.

lett a

hegyes vidék, mely eddig a magyarok birtokába

úgy

ma

síkon

jutott,

nevelt

magyaroknak. De midn a három férfiú e hegyrl azon roppant síkságon széttekintett, melynek határait a szem el nem
éri, örömükben, melyet a donti síkokhoz hasonló gyönyör,
gazdag földnek látásában éreztek, egy kövér lovat leölvén,

nagy áldomást készítenek istenöknek.
.Tarczal a jó hírrel

Ond

pedig és

nyomban

visszasietett

Árpádhoz.

Ketel utjokat folytatván, harmadnapon Al-

párra, Szálán székhelyére érkezének.

A

fejedelem elébe ve-

benyújtották neki a hozott ajándékokat s eladták Árpád kívánságát. Szálán, ki gonoszabb hirtl tartott,
igen megörült a békés követségnek átengedte a Sajóig kért
zettetvén,

;

földet,

s

a korsó dunavizet

s

a nyaláb

alpári

füvet drága

4ö
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ajándékok mellett adta át a követeknek Árpád számára. Es
midn Ond és Ketel visszatértek, ismét követeket küldött
Árpádlio-, kik vele békét kötnének. A magyar nép három

89o.

napi áldomással és vendégeskedéssel ünnepelte az örvendetes eseményt.

Árpád ezután

fbbjeivel maga

a nemzet

aljára lovagolt, liogy lássa a szép

nagyobbodott. Azt mindnyájan oly szép

zeménynek

találták,

hogy a

is

Hegy-

a

melylyel birtoka

földet,

és szerencsés szer-

melyrl szemeik az

helyet,

mérhetetlen síkjainak szemléletébe elmerültek, Szerencsnek nevezték. Nem is késett Árpád fegyveres csapato-

alföld

kat kiküldeni, melyek egy részrl
vezérlete alatt a

Sajó völgyét,

EdeésEdömérkun vajdák
egészen

le

a Mátráig,

más

völgyét, fel egészen a

részrl Bors vezérlete alatt a Hernád
Tátráig, meghódoltatták s a Havasok szorosait megersítették

^).

Mind ez 890-ben és
idre esik még egy másik

a

következ évben

történt.

EzenHadjáratMarót
ellen.

hadjárat

a tiszántúli

is

vidékre

Marót fejedelem ellen, kit soknejüsége miatt a magyarok
Mén-Marótnak neveztek el. Árpád, hagyományaink szerint,
követeket küldött Biharba, ^^követelvén tle,
engedné át szépszerével a Szamos folyam vidékét, s a Nyirséget a Meszes hegységig, mint Etele királynak a magyar
elébb ehhez

is

népre szállott örökségét.

De Marót

bizakodván a byzanczi

s a bolgárok segedelmében, kevélyen válaszolt, hogy
sem szeretetbl, sem félelembl egy talpalatnyi földet sem
hajlandó a magyaroknak átengedni. Miután a követék,
Öcsöb és Vélek, e válaszszal visszatértek. Árpád Tast, a
Lehel vagy Léi atyját, Szabolcsot, az Eld fiát és Töhötömöt küldötte ki törzseik fegyveres népével Marót ellen.
Ezek a Tiszán átkelvén, a mai Szabolcs vármegyében ütöt-

császár

tek tábort,

hol

Szabolcs- vajda

')

aztán a további
a

hadmködés

biztosítására

meghódolt lakosság segedelmével várat

Béla névtelen jegyzje
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fej.
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épített,

sereg

A

magyarok vezéreik

alatt.

A

melyet a maga nevérl Szabolcs- várnak nevezett.

itt

két részre oszolván, Szabolcs és Tas a Tisza

a

s

Nyirség közt fekv földet hódíták meg; azután Szatmár
vára alá száguldanak,
ték

;

és

azt

s

három napi vívás után megvet-

miután a vidék népe

itt is

meghódolt, a Meszes

Töhötöm ésfiaHorka,
más részével a Nyírségen haladt keresztül s az
Ermellékét egészen Zilahig elfoglalta. Marót, mondják emlékeink, nem mert velk harczra szállni, s csak a Körös
folyam védelmére szorítkozott. Zilahról Töhötöm szintén a
Meszes felé tartott, Szabolcscsal és Tassal ott egyesülend.
Hadjáratuk jó sükerét innen Árpádnak följelentvén, a
ravasz Töhötöm, ki mialatt a Meszes vidékén táborozának,
hegység vidékéig nyomultak. Ezalatt

a sereg

Töhötöm hadben.

nem mulasztá

ol

Erdély

földét,

Ogmánd

hatalmát a szemfüles

népének

fejedelmének

s

engedel-

által kikémleltetni,

met kére Árpádtól hadosztályával Erdélybe menni s azt is
meghódoltatni. Miután tehát a hírnök az engedelemmel
Árpádtól visszatért, Szabolcs és Tas a Körös és Szamos
folyamok közt fejezték be foglalásaikat

Töhötöm pedig

;

E

maga nemzetségével.

a

Erdélybe tört a

meszesi kapun, vagyis szoroson, átkelvén,

tartomány éjszaki

nyugoti ré-

s

Gyalu vezér uralkodott, jobbára oláh népség fölött,
melyet a besenyk, kik a magyarok etelközi tanyáin ezek

szein

kivándorlása után megtolepedének, becsapkodásaikban azóta

Gyalu mindazáltal értesülvén a magyarok betörésérl, seregeivel mindjárt elejökbe jve. Az
ellenséges hadak az Almás folyónál találkoztak, hol Gyalu
igen megtizedeltek.

íjászait

felállítván,

Da Töhötöm
kiküldötte,

az átmenetelt

hogy a tábor

vén, hátulról

meggátolni ügyekezett.

seregének egy osztályát a bekövetkezett

támadja

fölött gázlót keresvén

meg

az ellenséget,

rült

:

Gyalu, két

seregével együtt

zbe

tz

közé

szoríttatván,

A

harcz után

heves

magvaroktól utoléretett

s

a derék

csel jól sike-

futásban keresett menedéket

vett gvors lovú

azon átkel-

s

míg maga

haddal szemközt eröszakolandja az átkelést.

éjjel

;

de az

t

vitézül har-

-
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II. fejezet.

A

nép elkeli hírét vévén vezérök halálaönként meghódoltak s hséget esküdtek a gyztes

czolva esett
nak,

el.

Töhötömnek.

A

hol ez történt

hely,

890.

maiglan Esküllönek

Töhötöm itt a maga nemzetségét megtelepítvén,
ezentúl majdnem független vajdájává lett a tartománynak,
mígnem az utóbb, egy század múlva, szorosabban Magyarneveztetik.

országhoz kapcsoltatott

E gyzedelmek

').

Árpád újabb követséget kül- Elnyomulás a

hírével

dött Szalánhoz, kívánván tle,

engedné még

át a

Zagyváig

nyúló földet, melyre foglalásainak kikerekítése végett van
szüksége.

A követek,

Ete

vezért, ki a hír hallatára

ban, melyet megtagadni

örömest

és Vojta, Alpáron találták Szálán
nagy rémlésbe esvén, a kívánat-

elég ereje

még nem

volt,

ha nem

megegyezett. Mihelyt a követek visszatértek,

is,

Árpád a Sajón átkelvén, a Zagyváig nyomult elre táborával. Es így már azon egész föld, mely a Mátrától Mármarosig, a Tátrától a Körösig terjed, s ezen felül Erdély Árpádot ismerte el fejedelméül, A gyzedelmeket a kegyes és
igazságos Árpád mindig nagy áldomásokkal, s az elfoglalt
földnek a nemzetségek közti

Ede

felosztásával

ünnepelte.

A

Mátra

táján

pítette

meg, holott mai napig a palóczok laknak. Szintén

kún nemzetségek
kal a Sajó jobb

Borstól a Böngér

mint

és

Edömér kún vajdák nemzetségeit

szállottak

fiától

látszik, legelébb

hazában

szerzett

Mire

a

új

még

méltányos Árpád,
elégítette ki a

alattvalóit

-).

magyar nép

fáradalmak

kún

és Böngér vajdáikvármegyében, mely

A

nyerte nevét.
is

betöltötte, megelégedéssel
állott

meg Acsád

partján a mai Borsod

s

megtelepedésének második évét
tekinthetének

vissza eleink a ki

vívott harczokra, melynek

árán egy,

a baromtenyészt nép számához és szükségeihez

szk határú,

tele-

de szépen kikerekített hazára tettek

')

Béla névtelen jegyzje

*)

Névtelen jegyz

24. s köv. fej.

30. s köv. fej.

i.

i.

h. 28.

h.
s

1.

24.

köv.

1.

bár

képest

szert.

^^^y^^'^*
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Hadjárat Morvaországba.

EUö

könyv.

A

magyarok vezéreik

alatt.

Gyzedelmeik, honfoglalásuk liíre hamar elhatott Néjnetorszáffba, melynok ekkoron az erteljes Szvatopluk, Nagy,^
„^
n
/i
Morvaország lejedelme oUenében ]gen meggyúlt volt a baja.
,

,.

•

i

•

i

Az avarok birodalmának
Duna mind

a két partján,

^

szétbomlása

kisebb szláv

^

után a közép

fejedelemségek tá-

madtak volt, A 9-dik század második tizedében egy szláv
fnök, Privina, megkoresztolkedvén, II. Lajos német király
pártfogása alatt, a Duna bal partján, Morvaországnak vetette meg alapját. De o tartomány nem sokára egy más
fnök, IMoimir hatalmába esett, s a megfutott Privina ugyanazon Lajos király kegyelmébl a Duna jobb partján, AlsóPannoíiiábau alkotott ismét egy szláv fejedelemséget, mely a
Dunától a Dráváig terjedt.
Morvaország mindMoimir, mind utóda, Ratiszláv alatt
több ízben kísérletet tn, függetlenné tenni magát a német
királyoktól, de mindig süker nélkül, mígnem Szvatopluk
870-ben Katiszlávot megbuktatván, és Privina fiainak halála
után ezeknek birtokát, Alsó-Pannoniát is elfoglalván, a
Nagy-Morvaországot megalapította. A hatalmas férfiú, daczolva a német királyokkal, a cseh és lengyel határszélektl

egészen a Dráváig uralkodott;

lefelé

a Kyrill

')

és

Metlio-

dius testvérek apostolkodása által megtérített népének kebelében,
tott,

Rómától csaknem független nemzeti egyházat

— ha a szerencse

kedvez,

éjszakon a cseh

alakí-

és lengyel

megszakadozott tartományokat, délen az elsatnyult byzanczi
császárság fenhatósága alatt létez Horvát- és Dalmátországot

is

hatalma alá kerítend.

Ekként,

midn

a

magyar

tözvén, a Kárpátok déli lejtjén

nemzet, shazájából kikölleereszkedett

s

az új hazá-

ban megtelepedett, egy hatalmas szláv birodalom volt alakulásban, mely az éjszaki és déli törzseket, egy állammá,
egy nemzetté egyesíteni törekedett.

')

Ugyanaz,

ki ifjúságában

zárokat a keresztény bitre

térítse.

Krimbsn missióban

járt,

hogy a ko-

II. fejezett.

Mi
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i

volna Németországból, ha e nagy szláv biroda-_

lett

lom meggyökerezhetik, mieltt

német tartományokat

a szertedarabolt,

széthúzó

és törzseket a frank, szász s a

hohen-

egy szilárdabb egészszé egyesíthették?
történelme a lefolyt évezred alatt, ha
Európa
Mi lett volna
Dalmátia déli határaitól s a Balkántól fel egészen az El-

staufeni császárok

béig,

s

még

feljebb a Visztuláig,

az

egyesit szláv törzsek,

egy testben, egy nemzetté olvadva, akkoron megszilárdítják vala hatalmas birodalmukat ?
De a váratlanul megjelent magyar nemzet a készülben

lév nagy

szláv birodalom alakultát meggátolta;

és

midn,

mint látni fogjuk, Pannoniát
a Duna vidékérl elzvén, ék gyanánt fúródott be a szláv
elfoglalván, a szláv

törzsek közé,

s

lakosokat

azok egyesülését mindenkorra meggátolta,

a

gondviselés rejtélyes végzései szerint új irányt adott az európai nemzetcsalád történelmének.

Midn

II.

Lajos 876-ban meghalálozott,

jutott Bajorországban,

azaz

a keleti frank

fia

Karloman

királyságban

uralomra, ki aztán Karinthiát és Fels-Pannoniát törvénytelen ágyból született fiának,

Arnulfnak kormánya alá he-

Négy évvel késbb Karloman,

s 882-ben utóda, III.
fia,
legifjabb
Lajosnak
a tunyaLajos is meghalálozván, 11.
sága miatt Vastag melléknevet nyert Károly császárra ju-

lyezte.

tott a keleti Frankorszás;.

folyton

mark. a

Arnulf ennek fenhatósága

alatt

megmaradt fejedelemségében. Majd azonban Ostmai Ausztria miatt nagy viszályokba keveredett

egyr észrl nagybátyjával a császárral, kit tehetetlensége
miatt megvetett; más részrl a hatalmas morva fejedelemmel
Szvatoplukkal, kit ellene Aribo, Ostmark grófja segítségül

885-ben egy idre megsznt Arnulf

és Szvatopluk
mely azonban két év múlva, midn
Arnulf a gyáva császárt megbuktatván, magát Frankország
királyává kiáltatta, ismét megújult. De Arnulf ekkor sem
birta megtörni Szvatopluk hatalmát, s minhogy a normannokkal is háborúja támadt, vele 890-ben békét kötött.

hívott.

közt a háborúskodás,

890.

48
891.

Elsö könyv.

A magyarok

vezéreik

alatt.

Mihelyt azonban ezt a következ esztendben szerencsésen
bevégezte, ismét arra fordítá minden ügyekezetét, hogy a
birodalmára nézve oly veszedelmessé vált nagy morva fejedelmet megalázza.

Szvatopluk ekkoron hatalmának tetpontján állott, s
mitsem hajtott Arnulf parancsára, ki öt mint a birodalom

hbéresét, maga elébe idézte. Arnulf nem rég vette hírét
Árpád és népe megtelepedtének és gyzedelmeinek a Tisza

Minthogy tehát saját erejével nem reményié megtörhetni Szvatoplukot a magyarok fejedelmével kivánt szömaga nyugot felöl, ez
vetséget kötni oly módon, hogy míg
keletrl támadná meg a hatalmas szláv fejedelmet.
Árpád ez idben, midn hozzá Arnulf követsége megérkezett, épen az Eger folyamánál táborozék, a nemrég
nyert országrészt, a Zagyva torkától a Mátráig, hódoltatvidékein.

:

ván

s

osztván ki a nemzetségeknek telephelyi.

Az

alkalom

kedveznek mutatkozott az új haza határait nyugot felé is
kiszélesíteni, s Árpád örömmel fogadta a szövetséget. Foglalásait tehát dél felé késbbre halasztván, azonnal egy ers
hadat indított meg nyugot felé Huba vajdának és saját
nagybátyja Hülek fiainak, Szoárd és Kadocsának vezérlete

A vezérek ügyesen megfeleltek a fejedelem várakozásának. A sereg egy része a Mátra tövébl, Pásztoréi megalatt.

indulván,

Verczén

keresztül az

Ipolyig nyomult,

tábort ütvén, bevárta a másik hadosztályt,
át kerülve

s

azt birtokba véve, hatolt az Ipolyig.

eddig ellentállásra sehol sem találtak,
ként hÖdolának.
tak

De

a. lakossággal;

a vezérek
az

is

s

eszélyes

s

ott

mely Gömörön

A

vezérek

a föld lakosai

ön-

mérséklettel bán-

elkelket ajándékokkal édesgették

magokhoz s földjeik birtokában meghagyván, megelégedtek
avval, hogy hségök biztosítása végett fiaikat zálogul küldjék a táborba,

Ezután az Ipolyon átkelvén, a Garamig nyomultak
elre, s ott egy földvárat megvévén, bevárták Borsot, kit

Árpád egy újabb

hadosztálylyal

küldött ersítésökre.

A

II. fejezet.

négy úr
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tanácsot tartván,

s

a föld lakosainak

kikérdezvén, hasznosabbnak látta

49

elkelit is___i^

seregöket ismét kétfelé

úgy hogy annak harmadrészével Bors a Garan völgyén fölfelé, a többi hadakkal pedig Huba, Szoárd és Kadocsa a Vág felé nyomulna elre. Bors sehol sem talált
ellentállásra, s a föld népének segedelmével a folyam mentében két várat épített, Barst és Zólyomot. Ez alatt Huba,
Szoárd és Kadocsa a Xyitra folyamig nyomultak elre, hol
Zobor, a morva fejedelem nyitrai vezére, egy ers haddal
osztani,

A magyarok három napig ügy ekéztek, de
mind hasztalan, kierszakolni az átmenetet; de a negyedik
útjokat állotta.

sr

napon íjászaik oly
nyilzáport küldenek át a folyamon,
hogy a morvák azt tovább nem állhatván, a partoktól beljebb vonultak. Most tehát nyomban átkelt a magyar sereo-,
s

az ellenségre villámkint rácsapván, azt széjjelverte.
Zobor
is futásban keresett menedéket, de
Kadocsa gerelyétl

maga

utóiéretvén,

lováról

lefordult

s

fogoly lyá lett ;

seregének

maradványai pedig Nyitra várába zárkóztak. A magyar vezérek most azt kívánták Zobortól, hogy a várat ellentállás
nélkül szolgáltatná kezökre

mit midn ez tenni vonakodhogy eleve példát adjanak, miképen valamint a hódolók iránt kegyelmesek, úgy az ellentálÍók irányában
kegyelmet nem ismernek, t az ezóta róla nevezett hegyen
felakasztatták. A vár két napi kemény vívás után
hatalmukba
nék,

;

—

esett.

Nyitra elestének és Zobor halálának híre annyira megfélemlíté a vidék

lakosságát,

dolt ellentállásra,

táján,

s itt

is,

hogy azontúl

seiiki

mint elébb az Ipoly

sem gonés Garan

mindenki önként hódola. Még csak Galgócz, Sempte,
s némely más várak rségei
vonakodtak

Bolondócz, Trencsén
feladni váraikat

de ezek

is megvétettek,
s a gyztes vezérek egész a Morva folyamig hatoltak
a népet mindenütt
meghódoltatták, annak elbbkelit pedig foglyokká tették.
;

;

De

Árpád, miután a gyzedelemrl tudósíttatott, a
foglyokat, hogy ellenségbl
alattvalókká leo-venek, meo-a bölcs

h

Horváth M. Mapy.

tört.

A

5Ü
892.

A

Elsö könyv.

magyarok vezéreik

esküdtetvén, szabadon bocsátotta

alatt.

birtokaik élvezetében

s

is

meghagyta. Nyitra várát az újdon szerzett tartománynyal

Árpád,

Huba

A

vajda kormányára bízta

^).

—

legyzött, megalázott Szvatopluk,

mert más

—

a hagyomáis gyzedelmet nyert fölötte,
nyok szerint, nyomtalanul tnt le hatalma tetpontjáról.
A magyar hagyományok szerint, bújában a Dunába fullasztotta magát. Regényesebb véget adnak neki a szláv hagyományok. Látván hatalmának lesülyedtét, az elveszett ütközetbl egy
erdségbe futott, mely Zoborhegyét fedte.
Itt egy elrejtett barlangban, melyet minden oldalról magas szirtek öveztek, három remete lakott, kik életöket egy

részrl Arnulf

sr

általok épített kápolnában

gyümölcscsel

és

imádságokkal

gyökerekkel

menekült Szvatopluk

is

a szirtek

csak vad

töltve,

Ezek közé

táplálkozának.

A

egy nyilasán.

barlang

közelébe érvén, melyet talán vadászataiból ismert, gödröt
ásott, lovát leölte s királyi palástjával és

koronájával együtt

ruházaAztán
tát, koldus képében jelent meg a remeték eltt, kérvén ket,
engednék meg, hogy velk tölthesse hátralév napjait. A
remetéktl befogadva, még számos évig élt itt a megbukott
eltépvén és sírral

eltemette.

király,

s

csak halála óráján fedezte

Ezek tehát

t

eltemetvén, e

eléktelenítvén

fel kilétét a

szavakat

irták

remetéknek.
sírjára

fekszik Szvatopluk, eltemetvo országa közepén."

Szvatopluk 894-ben

telenebb

adatok

szerint,

Halála

fiainak

Moimirnak

s

dása az atyai örökség

felett,

'^).

:

„Itt

Kétség-

halt meg.

Szvatopluknak viszálkomegkönnyítette Árpádnak naés II.

megrzeni az e részben tett foglalásait s azokban megszilárdítani a magyar uralmat.
A német birodalomnak valamint e hadsegély, úgy e

gyobb erfeszités nélkül

is

foglalások állandósitása által megbecsülhetetlen szolgálatot
')

Névtelen jegyz 33

— 37.

fejezeti, h. 29

— 33.

1.

Cosmas Pragensis 894. évhez. Dubravius. Histor. Boem. 1. 4.
Timon.Imago Antiquae Hung. Lib. 3. Cap. 3. ki azonban ezt az ifjabb
^)

Szvatoplukról beszéli.

II. fejezet.
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id.

tön a magyar nemzet, a déli

és éjsz iki szláv népek egyesümeggátolván. És így már els föllépte, honfoo-lalása által is nagy hatást gyakorolt e vilégrész viszonyaira,
más irányt adván közép Európa alakulásának.

933.

lését örökre

Szvatopluk fiainak viszálkoiása nao-y szerencse volt a Hadjárat Szamagyarokra nézve. Szálán a magyar hadaknak e részeken '^" ^ ^°'
!•'

való elfoglaltatását hasznára fordítani sietvén,

a görög csá-

szártól és a bolgár fejedelemtl segítséget eszközölt

gáaak,

s

rodnék

ggösen
azonnal.

reáizent Árpádra, elfoglalt

Árpád,

ki ma-

földérl taka-

hagyományaink szerint, azon
hogy úgy tudja, mi-

válaszszal bocsátá vissza a követeket,

képen Szálán néhány évvel ezeltt,

midn

alpári füvet küldött, e jelkép alatt az egész

Dunavizet

neki

Duna

s

s

Tisza közti

tartományt átengedte a tizenkét fehér lóért. Seregét ezután
haladék nélkül összegyjtvén, a Tisza mentében, a Titelbl
kiindult Szálán elébe sietett. Az ellenséges hadak egy estve,
kevés nap múlva megközelítették

egymást Alpár homok-

pusztáin.

Az

válságos

napra,

rasztott.

Hajnal hasadtával Árpád hadrendéit

golván,

éjét

mind

a két fél készületekkel tölte a

s^cseles

jöv

megrohanástól tirtván, ébren virkörüllova-

lelkesít szavakkal felbuzdítván, az ütközetre jelt adott. Léi, ^) a Tas fia, megfúvá harsány kürtjét
s vitézeit

és Bulcs, a

Bogát

a nemzeti zászlót

fia,

megragadván, nem-

zetsége csapataival az ellenségre rohant. Követték

hadosztályok,

s

a harcz rövid

id múlva

mind a két részrl nagy elkeseredéssol

az

t

a többi

egész vonalon

folyt.

A

magyarok

etelközi hazájok elpusztítása, rokonaik leölése miatt bosszútól

égve rohantak a bolgárokra, kik a

fegyverekkel, hasonló
Léinek ekkoron

módon

^)

még nagyon

m igyarokéihoz hasonló

harczolva, Szálán seregének
lennie,

miután

vezérkedett a nevezetes, de mind reá, mind hadára
csétlen augsburgi ütközetben.

szeren-

955-ben

fiatalnak

kellett

is

Leo császár a magyarok harczmódjának leírásában többször
hogy a bolgárok fegyverzete s harczmodora egészen megegyezett

^)

említi,

a

magyarokéval.

4-

11

52
894.

Elsö könyv.

A magyarok

vezéreik

alatt.

fereiét képezték. Hosszú, véres harcz után a bolgárok mindinkább ritkuló sorai végre hanyatlani kezdenek. Szálán ezt
látván, minden reményt vesztve, futásban keres menekülést,

mi által egész hadát maga után vonja. De nagy részök az
üldöz magyaroktól a Tiszára szorítva, abban leli halálát.

Maga
gyuies.

Szálán Bolgár-Fehérvárba futott.
elhatározó ütközet, mely az egész

Duna

Az

A pusztaszeri

s

Tisza

jjözti tartományt a magyarok hatalmába ejté, rést nyitott
nekik az e folyamokon túl fekv tartományokkal is kikerekí-

teni a

már

is

szép terjedelm hazát.

annak czélszer

felosztása

A

hon

e növekedése,

megersítése, a minden tekin-

s

tetben több oldalúvá lett nemzeti viszonyok,

s

a

még

fejlet-

len kormány-rendszer hiányai arra birták a bölcs fejedelmet,

hogy míg népe magát a heves ütközet után kipihenné, a
törzsek s nemzetségek fejeivel mind ezen viszonyok elintéE
zésérl, mind e hiányok pótlásáról tanácskozzék.
nemzeti gylésrl, mely a Körtvélytó közelében, a Gyümölcsös erd árnyékában, a róla maiglan Pusztaszernek
nevezett vidéken, harmincznégy napig tartott, részletes
tudósítást nem adnak emlékeink. A névtelen jegyz, az
ezt említ egyetlen kútf, csak azt mondja, hogy ott a jogok
s kötelességek, a nép, a frendek s a fej edelem közti viszo-

—

nyok bvebben meghatároztattak, az igazság kiszolgáltatására bírák rendeltettek, a vétségekre büntetések szabattak,

szóval a közigazgatás szabályoztatott.
is

eléo" arra,

hogy

ország felosztásának, mind

megyei igazgatásnak már
azért nevezték

el e

Azonban

e

néhány szó

bizonyosnak tartsuk, miképen mind az
a honvédelemre alapított vár-

itt

vettettek

meg

alapjai.

Épen

mert az új haza
szervezést azonban, nagyobb össze-

gylés helyét

is

Szernek,

nyerte szervezetét. E
függés végett a többi belviszonyokkal együtt, alább adandjuk el. Térjünk most vissza a honfoglalás történetének
itt

elbeszélésére.

E
az

vidéket,

melyen a nevezetes ütközet

els nemzeti gylés

lefolyt,

Ond

vajdti

s

az új hazában

szállotta

meg

a

«

II. fejezet.

maga

5o

Honalkotás Pannonföldön. Árpád.

iiömzetségével,

nem

s

sokára

fia

Ete, a Tisza egy ka-,

895.

nvarúlatában földvárat hányatott fel a vidék védelmére,
mert a Tiszán túl még a kozár Marót vezér volt ura a tar-

tomán vnak. A szláv népség, melyet a munka végrehajtására
használt, CsernigraJnak nevezte a várat, mely alapja lett a
késbbi Csongrádnak.
Árpád a gylés bevégzése után seregével egészen Tir '1
T*
télig leszáguldott, s onnan a tábor egy részevei Lelt, a ias
fiát, Bulcsot, a Bogát fiát és Botondot a Kolpán fiát, Bolgár'

,

(késbb ]Síándor)-Fehérvár

ellen küldötte.

Dunán,

messze a várostól keltek át a
hadat

itt

1

'

A

vezérek

s

újabban megverték, a várat táborolták körül.

már kfalaiban sem

Simeon fejedelem

bízott

vezérektl békét kért. Ezek

attól

nem

miután a bolgár
a

s

De

magyar

nem valának idegenek, de

hogy Szalánt ezentúl -ne támogassa,
Simeon mindenben meg-

föltételül azt kivánták,

évi adót fizessen s fiát túszul adja.

egyezvén, a béke e föltételek alatt megköttetett.

ezután Ráczországra törtek

s

A

vezírek

azt dél felé egészen a

Vazul

mely a Balkán hegységben létezik, pusztítva és
zsákmányt szedve bekalandozták. Onnan az Adrlai-teageruek fordulva, megvették Spalatót, Zágrábot, Pozsegát, Vu-

szorosig,

meghódoltatták egész Horvát- és Tótországot, s az
élbbkelk fiait magokkal hozván, 896-ban gazdag zsákkovárt

;

mánynyal terhelve tértek

vissza

A

ÍArpádhoz.

lantosok

magyar had

utóbb még azt

is regélték énekeikben, hogy a
ekkoron egészen Konstantinápolyig kalandozott, s annak
aranyos kapuját Botond vezér buzogányával belyukasz-

totta

1).

Árpád

miután

e közijén,

közét meghódoltatta
szigetére hajózott

át,

s

a

*)

s

Duna folyamok
vette,

mely a kúa Csepeltl,

E

a

Csepel

fejedelem

szigetet annyira

megkedvelte

ott családjának palotát építtetett.

Ott gyltek

lovászmesterétl vette nevét.

Árpád, hogy

a Tisza

nemzet birtokába

Névtelen jegyz: 38

— 43.

fej. i. b.
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össze körülötte a nemzet fbbjei

is,

alatt.

szintén építtetvén házakat

családjaik számára.
Hadjárat G;ád

ki a Maros,

Glád fejedelem,

Duna

s

Erdély közt, oláh-

bolgár népség fölött, valószínleg a bolgár király

fenhatc-

sága alatt uralkodott, mind eddig békében maradt tartományában. Ezt most már az Erdélylyel való összeköttetés
végett

Árpád
is

nem
tehát,

lehetett

úgy

tovább

nélkülözni a haza

látszik, 896-ban,

testébl.

ennek meghódoltatására

kiküldé seregeit. Szoárd, Kadocsa és Vojta, kikre

e vál-

Tiszán átkelvén, a Temes folyamig semmi
ellentállásra nem találtak. De e folyam mögött egy nagy
sereggel ers állást foglalt el a tartomány fejedelme, s a
lalat bízatott, a

magvarokat az átkelésben egy ideig meggátolta. Szoárd tehát öcscsét Kadocsát a sereg egy részével a folyam mentében leküldé, hogy azon lopva átkelvén, az ellenség hátába
kerüljön, míg azt maga s Vojta szemben l'oglalkodtatja. A
csel teljesen sikerült; a két tüz közé szorított Glád nem
sokáig állhatott ellent a magyarok rohanásának, s megfutamodván, Kéve várába zárkózott. De ide

is

követte

ta

gy-

Glád
azonban minden bizalmát vesztvén, már harmadnapon kiüzente a magyaroknak, hogy megadja magát, ha t Árpád
fenssége alatt tartományában megtrik. Az elfoglalt nagy
térség a Duna s Tisza közt, s a Dunán túli vidék, melynek

zedelmes magyar sereg,

s

a várat azonnal körültáborolta.

meghódoltatását már a Csepel szigetre keltekor tervbe fogta
a fejedelem, több mint elég volt az aránylag kis számú ma-

gyar nép tanyájául,

nem

s ily

látszék veszélyesnek.

dött, s'népe

elbbkelinek

csekély hatalmú hbéres fnök
Miután tehát Glád hséget esküfiait

zálogba adta, ajánlatát a ve-

Árpád megegyeztével elfogadták. Glád a tartománys tle származott utóbb azon Ohtumnev fejedeki sz. István király alatt lázadt fel a magyar felsöség

zérek

ban maradt,
lem,

ellen.

—

E politika, mely szerint a föld régi urai javaik birtokában mind azon vidékeken meghagyattak, melyeket mint

II. fejezet.

fölöseket, a
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magyar nép meg nem

kívántattak beküldetni,

hségök

55

tlük csak fiaik
Árpád udvarába,

szállott, s

zálogául.

996.

igen eszélyes és hasznos volt az állam gyors megszilárdítása
tekintetében.

barátokká,

A

megmaradt urak ellenséo-bl
pedig a fejedelem udvarában, magyarok

birtokaikban

fiaik

közt nevekedvén,

magyar

kára magyarokká,

a

tagjaivá

ifjakkal

a

so-

nemzet

lnek.

Szoárd, Kadocsa és Vojta a tartomány
ztositvan,
M,
f,

nem

társalogván,

fejedelem hü alattvalóivá,

.

fi.
i
/^
lementek
Orsova varáig
1

hségét
r,

1

s

azt megvették.

ekként^^'^J^™^.^*'^"
-iT

gárorszáffba.

.

Vojta

innen a sereg harmadával visszament Árpádhoz; a két testvér pedig kalandvágytól ingereltetvén.

Árpád engedelmével
görög birodalomba intézett hadjáratot. Bolgárországon
keresztül lehatoltak Philippopolig;
innen bekalandozták
Macedóniát. A görögök, mivel hogy seregeik Ázsiában
a

a magyaroktól, s ket a
nyugtalankodó bolgárok megtámadására ösztönözték. Szoárd és Kadocsa tehát ismét a bolgárokra törtek,
s ket két véres ütközetben megverték. Egy harmadik ütkö-

voltak elfoglalva, békét vásároltak

különben

is

zetben mindazáltal, bár húszezer vitézt vesztettek, mégis a
bolgároké lett a gyzelem. Szoárd és Kadocsa e vereség

után az Adria

felé

ford'áltak

s

Durazzóig zsákmányoltak;

honnan ismét a ráczok földére száguldván, egy nagy tartományt szereztek magoknak, melyben hadi népökkel együtt
megtelepedének. „Azon nép, u. m. a névtelen jegyz, mely
most ostoba magyarnak neveztetik, onnan kapta nevét,
hogy urának Szoárdnak halála után sem ment vissza hazájába"

^).

e's 45. fej. i. h.
A külföldi évkönyvek köHerimannus Augiens. (Ld. Pertz Monum. Germ. Hist.
Script. I és V, 110. 89G. év alatt) e hadjáratról ekként emlékeznek
„Haec audientes.
Bulgari cum omni festinatione recurrunt, conser-

')

Névtelen jegyz 44.

zöl a fuldaiak és

:

.

toque

.

illico proelio, victi

sünt: iterum pari tenoré recumperare nitentes,

secundo earuere victoria.
lovas esett volna

el.

A

bolgárokból ezen évkönyv szerint 20 ezer
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Dunán,

A migyarok

vezéreik alatt

Árpád végre mogérkezettnek

897.

Átkelés a

küiiyv.

túl

is

t

az idt, a

látta

Dunán

megkezdeni hódításait; 'mert mióta Csepel szigetérl

annak elfoglalása

tartományt megpillantá,
vált lelkében.

mes

.

Miután tehát Vojta, Orsova

tájáról

a fejedelem a törzsek

sereo-ével visszatért:

o-ek fejeivel

e

határozattá

is

s

gyzedelnemzetsé-

több napig tanácskozván, Soroksár fölött a Rá-

majd a Dunán is átkelt a
Magyar-révnek nevezték
sereo-o-el. A
felett
maiglan létezik aneleink, s a Duna partján 0-Buda

kos patak mellett tábort

ütött

;

helyet, hol ez történt,

nak emléke Megyer faluban. A folhévvizeknél, melyeket ma
Császárfürdnek nevez a maradék, táborba szállván, bemenének Etele városába, melynek jobbára romokban fekv házai
s

0-Buda helyén
úgymond a krónika,

palotái a mai

lélgették,

léteztek.

a

,,

Bámulva szem-

nagy képületeket,

és

elteiének örömmel, mivelhogy harez nélkül jutottak Etele
városának birtokába, kinek nemzetségébl származott Árpád
vezér. Naponként nagy vígassággal lakmározának Etele

palotájában, dal és zene mellett

nek

és a

fembereknek arany,

;

a

az étel és ital a fejedelem-

vitézeknek ezüst edények-

mert az Isten az ö kezökbe adta a szomfiatalság naponként harczi játékoszéd országok kincseit.
Árpád jó kedvében
s
kat intézett a nemzet vezérei eltt
ben hordatott

fel,

A

;

különféle arany

nyozta

meg

s

azokat,

ezüst

edényekkel

Etele városától Százhalomig,
nak, a Csörsz

birtokokkal adomá-

s

A

vidéket

a hajdani Keveházáig,

Kond-

kik magokat kitüntették."

atyjának adománj^ozta

fekv

a rajta

együtt, mely aztán Csörsz-várának neveztetett.

mes jövevények
delméinek

s

is

jelentek

meg Árpád

várral

Számos ne-

gyze-

eltt, kiket

vendégszeretetének híre hozott a dics
nagy birtokokkal ado-

fejede-

delemhez. Ezek mindnyájan szintén

A

dunántúli

mányoztatván meg, a magyar nemzet tagjaivá esküdtek felHúsz uapi mulatás után Etelvárból kiindulván Árpád,

részek meghó- ei^gzöi- jg
doltatasa.

^.gg^^gj^

Százhalomnál, a

^^t

itt

három

Duna

mellett állapodott

részre osztván, egyiket

Ede

meg
és

se-

Vojta

vezérlete alatt Baranyavár, másikat öcsöb, Szabolcs atyja és

II. fejezet.

Ose

alatt

tartotta.
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Veszprém

küldötte,

felé

Amazok nem nagy

alá hódították.

Ose Veszprém

s

magánál

a har.uadikat

ellentállásra találván,

várt rövid napok alatt megvették,

Árpád uralma

57

a tartományt

Nagyobb

Baranj'^a-

a

Dráváig

ellentállásra talált

mely katonákkal jól el volt
látva. De másfél héti ostrom után e vár rsége is elveszte
bátorságát a további elleutállásra, s egy éjen megszökött. A
magyarok a várat birtokukba vévén s rséggel megrakván,
a futamlók után eredtek, s ket a Karantán földig zték, s a
tartományt a Lapincs folyamig, mely az országnak maiglan
Öcsöb

és

alatt,

határát képezi, meghódoltatták.

Ez

alatt

maga Árpád

ség alján nyomult

elre

a bodóháti (utóbb Vértes) hegy-

a sereg

harmadik osztályával

;

és

miután a morva szlávok egy seregét, mely Bánhidánál útját
egy eldönt ütközetben megsemmisité ^), a Sz. Márton hegyén, hol rég idk óta egy kápolna állott, ütötte fel

állotta,

E hegyrl Pannónia téréin széttekintvén, nagy
örömmel telt meg szivök az új szerzemény szépsége miatt.
Innen aztán tovább haladva, a Eába és Eábcza folyókig
értek, st azokon túl is kelvén, a Karantán föld egy részét
is beszáguldozták, s nagy martalékkal tértek vissza. A nagy

táborát.

részben elfutott lakosság helyét a sereg nyomában a

Dunán

magyar népség azonnal mindenfelé megszállotta. A
róna földrl származott nemzet nem kedvelte a hegyes, bérezés vidéket, s a bentalált népséget ott békében hagyta élni,
megelégedvén hódolatukkal. A Tisza partjain elnyúló nagy
síkságot azonban, valamint a Dunán túl fekv, szelíd dombokkal ékes, gazdag tartományt kizárólag magának tartá
meg. Itt, az új szerzeményben foglalt maga Árpád is Fehérátkelt

vár vidékén földeket a

Eld

vajdának

maga nemzetségének.

és fiának Szabolcsnak,

építette, jutott osztályrészül.

táján telepedett

')

II,

Vértesalja

Csákvárt

Bulcs vajda Szálában a Balaton

meg nemzetségével.

Kczai Chron.

A

ki aztán ott

Eudlicher

:

A Sárvíz

Monnm.

103.

vidékén Vojta,

897.
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Baranyában Ede

S97

a Sajó vidékén,

nemzetségét

Be

Zsolt szüktése.

A

meg

szállott

Kond

magyarok vezéreik

népt've],

alatt.

Örs vajda már elébb

pedig a Nyírségben telepítette

meg

').

lévén fejezve a

Dunán

túli

vidék meghódítása, Ár-

pád a nemzet fbbjeivel ismét a Dunához

tért vissza, s vité-

zeiket haza bocsátván, a Vértes erdejében tíz napig vadászattal mulatának. Midn ezután Árpád Csepel szigetére,

körébe visszatért, még az évben egy örvendetes
esemény boldogítá a honalkotó fejedelmet hitvese fiat szült,
kit Zsoltnak nevezett. Zsolt születése nagy öröm tárgya lett
az egész nemzetben, s azt több napi vendégséggel s harczi
családja

:

játékokkal ülték meg.

Constantin

született

épen négy

A byzanczi
'^),

elébbi

írók,

különösen a Biborban-

idkre nézve három vagy

említik Árpádnak, Tarkost, Jelest, Jutóczot,

fiát

ezeken felül egynek, miként a 888-diki bolgár háborúból
láttuk, még Liuntin nevet is adnak; mely nevet azonban

s

némely Íróink Levente melléknévül a három valamelyikére
ruházzák. De bár mint legyen ez, annyi bizonyos, hogy Árpád e fiai hihetleg a vívott harczokban elhullván, az új haza
megalkotásakor már nem voltak életben. S így az újdonszü-

ln

lött Zsolt

hivatva fentartani a halhatatlan dicsség feje-

delem nemzetségét.
Marót meghódoltatása.

Még

csak az egy Marót maradt az ország elébbi fejedelmei közöl, ki Árpádnak nem hódolt. Midn 891-ben Szoárd és Kadocsa a meszesi szorostól visszatérvén, a Tisza s

Körös közt hódoltatásaikat bevégezték, kísérletet tnek a
Körösön is általtörni. Marót akkoron vitézül ellentállott a
Körösnél; s Árpád, talán mivel a rokon kozár nemzetségbeli
fejedelmet még kímélte, talán mivel akkor már a morvák
elleni hadjáratra készült, békében hagyta t. Most azonban,

midn Marót

már mindenfell magyar birtok
Erdély lyel való kapcsolat végett sem

birtoka

környeztetett, az

Névtelen jegyz: 46
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tovább trni függetlenségét. Árpád tehát Vélek s Öcsöb
vajdákat küldé meghódoltatására; egyszersmind a székelye-

tett

ket

^^^

csatlakoznának egy haddal a magyar vezé-

is felszólítá,

rekhez, mit ezek készséggel teljesítettek

is.

A lefolyt 5 — 6

év

vergdni maga körül a magyzedelmes fegyvereikrl
magánál hatalmasabb fejedelmek fölött, hogy már ellentállni
sem volt többé bátorsága, s Bihar várából az Ingvány erdalatt

Marót oly hatalomra

rémít

gyarokat, annyi

látta

hírt vett

ségbe menekült. Vélek és Öcsöb Bihart körültáborolván, azt
már 13-ad napon vívák, s épen végrohamra készülének, mi-

dn

Marót

rcményöket a további ellentállhatásra

vezérei

Maga Marót is tanáNagy ajándékokkal hír-

vesztvén, a várat kegyelemre feladták.

csosnak látta követni Glád példáját.

nököt

küld

tehát a

magyar vezérekhez, kérvén ket, enged-

nék, hogy békeköveteket küldhessen Árpádhoz, kinek
akarja tudtára adni, hogy

ö, ki

elbb egy

azt

talpalattnyi földé-

rl sem akart lemondani, most egész országát Árpád kegyelmébe ajánlja. A vezérek ebben szívesen megegyeztek, s Marót követeit

Árpádhoz a Csepel

szigetére vezettették.

Ezek,

t, ne fosztaná meg urokat
míg él, tartományától. Neki egy kis leányán kivül ugy sincs
más Örököse; fogadja tehát ezt Árpád a maga fiának, Zsoltnak jegyesévé, s Marót halála után hadd örökölje az ifjú pár
békésen a tartományt. Árpádnak tetszett apövetség beszéde:
a fejedelem elébe járulván, kérték

Bihart a megalázott fejedelemnek azonnal visszaadatá, leányát pedig Zsoltnak eljegyezvén, a maga udvarába hozatta.
látó

Bár a jegyesek még kis korúak voltak, a bölcs, elre
Árpád fontos politikai okoknál ibgva nemsokára nász-

meg Csepel szigetére a törzsek s nemzetséAz összetartás még nagyon laza volt a külön tör-

ünnepélyre hívta

gek

fejeit.

zsek között; a fejedelmi méltóság, a nemzeti egységnek e

kapcsa

még

szentesítve.

id

f

hagyomány által még nem volt megúj,
Eddig ugyan az elfoglaltság, a honszerzés nagys

szer munkája, mely mindenkit

lelkesedéssel töltött

engedte felbomlani az egvetértést; a vajdák

s

el,

nem

nemzetség-fk

^^oit násza s
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engedelmességével
ténni, ha

maga,

is

A magyarok

meg

vezéreik

alatt.

lehetett elégedve.

Da mi

fog tör-

kormányával, eszélyes mérsék-

ki igazságos

minden viszályt el tudott liárítani, fiának még gyermekkorában találna kimúlni ? Nem fogják-e a büszke urak
letével

Nem

megvetni a gyermek-fejodelmet?

bomlik-e majd

még többen

nemzeti egység, kivált ha

is

fel

a

követnék unoka-

öcscseinek Szoárdnak és Kadocsának veszélyes példáját?

Mind

ezen okok arra birták a bölcs fejedelmet, hogy idején gondos-

kodjék utódáról, s általa a nemzeti egység megszilárdításáról.
Erre a gyermokpár násza legillöbb alkalmul szolgálhatott.

Miután tehát

lefolyt

nászünnepély

a

,

melyen áldomások,

lakomák, az ifjak harczjátékai egymást több napig váltogatták, fiának Zsoltnak, az

lemséget

is

etelközi

biztosítani kivánta.

szerzdés szerint

a fejede-

A

kiknek e

nemzet

fejei,

kívánságát eladá, hasznosnak látták az elrelátó fejedelem

gondoskodását,

s

ünnepélyes gyülekezetökben magokat Zsolt

iránt esküvel kötelezték,

s

t

si

szokás szerint paizson föl-

—

jövead fejedelmökké kiáltották.
Leányának
násza után Marót már a második évben meghalálozott, orszáemelvén,

gát a békeszerzdés szerint vejére hagyván örökségül

').

Árpád magát és nemzetét a közép Duna, az egész TiMaros és Dráva vidékeinek birtokában látván, s tapasztalván a külön nemzetségek megtelepedtébl azt is, hogy az
eddigelé elfoglalt új haza,
mely éjszak s kelet fell félkör
alakjában a Kárpát hegylánczban, délrl az Al-Duna, és a

sza,

—

Száva, nyugotról a Lapincs, Lajta

s

más kisebb folyamokban

és a Lajta hegységben mintegy a természettl kitzött határokkal bírván, szépen ki van kerekítve, nemzetének több mint

elegend: nehogy a tovább terjeszkedés
szofüggést meglazítsa,

megsznt

által a

nemzeti ösz-

a további foglalásoktól,

s

azontúl népe belügyeinek rendezésére fordítá gondjait. Ideje,

hogy mi

is vessünk egy pillanatot a nemzet belállapotaira,
miként azokról emlékeink által, elég szken tudósíttatunk.

')

ISTévtelen

jegyz 50 — 52.

i.

h.
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III.

Bels
Az
harcznak

7— 8

megalapított új haza, mintegy

elfoglalt,
s

állapotok.

diadalnak

ln

áldott gyümölcse.

Es mi

évi

^99

tette a

rokonaitól elszakadt, aránylag kicsiny

magyar nemzetet oly
erssé, hogy egy részrl a nagy számú szláv, másról a bolgároláh népek hatalmát néhány ütközetben szétporlasztván, magának a görög

és

német hatalmas birodalmak közölt állandó

hazát alapíthasson?

A külföldi, kivált

német Írók ennek okát kizárólao- azon
ellenséges viszonyban keresik, mely akkoron a német és az
alakulásban

lév

birodalom közt

szláv

létezett,

s

melytl

indíttatván Arnulf német király,

maga hívta meg Árpádot a
morva-szlávok ellen. Ez kétségtelenül egyik, de nem egyedüli, nem kielégít oka a nagy eseménynek. Mao-ában a magyar nemzetben

is

kellett rejleni

amannál még hatékonyabb

okoknak, hogy a honfoglalás, az államalapítás megfejthet
legyen. S ezen ok nem más, mint a nemzetnek, kis száma
mellett

is

nyilvánuló erhatalma, erkölcsi tulajdonságai, eré-

nyei, hadi s polgári szerkezete.

A

német íróknak különös kedvök telik benne, a bekölmagyarokat szilaj, vad csorda gyanánt ábrázolniuk.
De megfeledkeznek, hogy vad csordák, a szerencse kedvezvén, nyerhetnek ugyan egy pár ütközetet oly hatalmas két
tözött

:

birodalom közt azonban,

min

akkoron a görög

és a

német

nem alapíthatnak állandó hazát, független, hatalmas
államot, melybl a nemzet, mihelyt magát egy kissé rendbe

volt,

szedte, fél századon keresztül reraegésben tartá a két biro-

dalmat.

Az ert, melyet

a

magyar nemzet els fellépésében

nyilvánított, természeti érteimessége

— mi

s

életrevalósága mellett,

hatását mindenben öntudatossá tette, mindenekeltt

nemzeti egységökben, társadalmi szerkezetökben találjuk

fel.

E-köksi tuia>
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hova szerencséd

vezet,

vezéreik

alatt.

mi követni fogunk!" És

„veszszen a ki htlen a fejedelom iránt, a ki viszályt támaszt
közto

a nemzet közötti"

s

száz nyolcz nemzetség

fejei,

így eskiivének

midn

a hét

törzs és a

hoiiszerzésre iiidulandók,

Árpádot közös fejodelmökké választották. Es ezen esküt híven megtartották a vajdák s a nemzet többi fnökei. Ezen

hséges közremunkálás

egység,
s

Árpád

delemségre termett*'

I

z atás

a bölcs, erélyes, igazságos

mint a Biborban-.-zületett Constantin császár
vezérlete

írja

—

,,fpJG'

alatt ellenállhatat-

lanná tette a nagy czél öntudatában föllelkesült, vezérének
engedelmesked nemzet hatását.
Ezen összetartás, ezen engedelmesség a fejedelem iránt
annál nagyobb dicséretére válik a vajdáknak, minthogy társadalmi szerkezetök, még az új hon megalapítása után is
jóformán amaz etelközi szövetségen alapúit, s a fejedelemnek
a külön törzsek felett nem nagy lehetett közvetlen hatalma.

„A

törzsökök

— ínond

Constantin császár

—

külön-külön

folyamok partjain lakván, kölcsönös szerzdés által vannak
arra kötelezve, hogy ha valamely törzs megtámadtatnék, azt
közös ervel mindnyájan segítsék."

A

beligazgatást törzseik

nemzetségeikben a vajdák csaknem független hatalommal
kezelték ugyan: de úgy látjuk emlékeinkbl, hogy Árpád az
s

ország felosztásában

eleitl

fogva ügyolt arra, hogy a nem-

zetségfknek a fejedelemre nézve könnyen veszélyessé válható, a nemzeti egységet lazító hatalma korlátoltassék. Ez
volt eo-y részben oka, hogy nemcsak a bentalált lakosok fnökeit meghagyta birtokaikban, hanem idegen jövevényeknek
is

nagy földeket

adott.

Egyébiránt

a föld közös birtoka lett

a nemzetségnek, mely azon megszállott: egyéni birtok

nem létezett a magyar hazában.
Azon intézkedések, melyeket Árpád

sz.

Istvánig

lésen

s

a pusztaszeri

utóbb Csepel szigetén tett az ország

gy-

felosztására,

igazgatására nézve, tetemesen nevelték a fejedelem hatalmát,
korlátozták a nemzetségek fejeiét;
is

ert

kölcsönöztek.

A

másrészrl

az új államnak

társasági viszonyok egészen a honvé-

II. fejezet.

delem

s

már

a régi frigyrendszerben

A

alapjára építtettek.

névtelen
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volt hadszerkezet

késbbi kifejlés bizonyossá teszi, mit a
hogy Árpád az országban talált,

említ,

is

épített várakat azok vidékével és földnépével

együtt mint a hon védelmének fokhelyeit, nemzeti javak

gyanánt tartotta fenn; a nemzetségfknek azokban nem örökbirtoki, hanem csak kormányzói, igazgatói jogot adván ').

A

várak körül letelepült nép két harmada azoknak rizetére

rendeltetett

Ezek lnek

'').

védelmére mindig készen

annak
Ezek rzék váraik-

gajátlag az ország katonái,

állni kötelesek.

—

ban minden megtörténhet külberohanás ellen a hazát,
melynek védelmére az etelközi bolgár-besny pusztításból
merített szomorú tapasztalás után több gondot fordítanak, —

míg a többi szabad

nép, kaland- és martalék- vágytól ingerel-

utóbb a külföldön száguldozott. És ekként a várme-

tetve,

gyei szerkezetnek, melyet utóbb

már Árpád

meg

vetette

sz.

alapjait;

bani számáról különböznek a vélemények.
szer,

bvebben

István

kifejtett,

bár a vármegyéknek e kor-

E honvédelmi rend-

mely minden társadalmi viszonyok sarkkövét képezte,

ert

adott aztán oly
az épségben

és tartósságot az új

fennállott,

külellenség

államnak, hoo-y mío"

nem

igen törhetett be

büntetlenül az országba.
mondja a névtelen jegyz 37-ik fejezete'ben Et dux Árpád
Comitem Nitriensem et aliorum castrorum et dedit ei terram propriam iuxta fluvium Zitva. így mondja — hogy többet ne említsünk, Borsról: Borsum in eodem Castro Comitem constitult et totam
1)

Hubám

curam

lg}'

:

fecit

illius partis

hanem azokon
gatási

tiszte,

sibi

condonavit.

A

nép fbbjei tehát a várakra nem,

más javakra nyertek birtokjogot. A várak igazvagyis a várispánság azonban a vezérek korában még
kívül

apáról fiúra szállott,

s

ebben, mint látandjuk,

sz.

István alatt történt

csak változás.

castri

*) üluptulma filius Ketel castrum construxit ad servitium cuius
tam de populo secum adducto, quam a duce acquisito duas partes

condonavit. U.

o.

15

fej.

Még

világosabb erre nézve az 57-ik

ben ezt olvassuk: „Billa pedig
tanácsot tartván, a

és testvére Boksa

(ezek

fej.,

besenyk

mely-

voltak),

magokkal hozott nép két harmadát a mondott (Pest)
vár szolgálatára adták, egy hamuidat hagyván utódaikra."

'^^^
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vezéreid alatt.

új állam e hadi szervezetében a rendet szigorú fe-

tartotta fenn. „-^l^g

most

kemény nép

cseikrl, hogy

ezen állítását külírók

is

is

megismerhetitek gyümöl-

voltak."

A

névtelen

Már Leo

igazolják.

jegyznek

császár megírta

miként harczmodoruk leirásában fentebb láttuk, hogy
fnökök, hadnagyok kemény büntetéssel lakoltatják a vétkeseket. S hasonlót mondanak rólok még egy század múlva
is a német szemtanúk. A mily szigorúak voltak pedig a fnökök alárendeltjeik iránt, oly tisztelettel viseltettek felsbbrólok,
a

fejedelem irányában. ,,A fejedelemnek

jeik, kivált a

mond

püspök ') mindnyájan ugy engedelmeskednemcsak nyilt ellenmondásokkal haragítani, de

freisingeni Ottó

t

nek,

hogy

még

alattomos morgással sérteni

is

tilosnak tartják."

Es zen szigorú belfegyelem mellett meglep a szelíd
bánásmód a hódolt benszülöttek irányában. A kegyetlenségnek ezek iránt csak két példáját találjuk emlékeinkben Laaz ungi várnagy, és Zobor, Szvatopluk vezére iránt:

borcz,

mind a kettt

felakasztatták, de

úgy

látszik csak azért,

hogy

a bonszülötteket az ellentállástól elrettentvén, a vérontást
kevesbítsék. Azokat, kik önként hódolának, nemcsak birto-

kaik

élvezetében meghagyták,

nemzet tagjaivá fogadták.

ban maradt;

s

A

hanem

társaikká, a haza s

benszülött nép elébbi viszonyai-

a várak rizetében

is,

kivált a felvidéken, osz-

tályosává lett a magyar népnek. Ezen emberséges bánásmód,

Árpád

s

a nemzet fbbjeinek lovagias, vendégszeret magavi-

még számos jövevényeket is hozott nz országl)a, kik
hasonlókép mint magok a magyarok, birtokokkal láttattak el.
selete

Csakis ezen emberséges bánásmódnak és több tekintetben a
magyarok erkölcsi felsbbségénck tulajdonítható, hogy a benszülöttek nemsokára, habár nyelvre

nem

is,

de legalább érze-

lemre, hazafiságra nézve egygyé váltak a magyarokkal és

soha semmi kisérletet sem tettek ellenök fellázadni.

De Rebus gest. Friderici I. Imper. Lib. I. Cap. 31.
Herm. Histor. illust. Tomus unus Francofurti 1585. 1.

')

stisius

Christ. Ur-

424.
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Különösen említést érdemel, liogy a benszülöttek keresztény vallása irányában sem voltak türelmetlenek. A
magyar, még mint pogány sem volt soha ábrándosan buzgó
vallásosságában; a mennyire emlékeink hatnak, ö csak egyért

A

tudott lelkesedni: a hazáért.

vallás tekintetében bizonyos

higgadtság, bizonyos józan mérsékeltség volt e népnek mindig sajátja, melynél fogva, ha ragaszkodott
hoz, ha tiszteletben tartotta
iránta,

lemmel

is

si

vallását

:

is

hagyományai-

rajongó

volt

erszakkal azt soha sem akarta másra tukmálni, türeviseltetett a másként hivk iránt. E közöny, vagy

helyesebben, e józan, higgadt értelem, e türelem
iránt,

nem

valószínleg

még akkor

más

lett sajátjává eleinknek,

hite

midn

a nyelvre, származásra rokon kozárokkal, mint azok szövet').
De, bár mi volt
hogy a magyar térít vagy üldöz
soha sem volt, s közönyös szemmel né^te a keresztény vallás
gyakorlatát. Vallás és népiség különbsége nélkül minden
önként meghódoltat egyenjogúvá fogadott az új hazában.
Már maga azon társadalmi érettség, melynek oly fényes
bizonyítványát adták az etelközi vérszerzdésben azon még
egyszer, még fejletlen, de szabad, tágas alapú, majdnem
népuralmi alkotmány, mely e szerzdésnek lett eredménye;
azon hadi mesterségök, melynek leírását fentebb az egykorú

séges fegyvertársai, egy vidéken laktak

is

oka, annyi bizonyos,

;

Leo császár után
meglep taktikai
el, s

végre az

új

közlöttük,
és

s

melynélfogva a honfoglalásban

stratégiai ismereteket tanúsítva jártak

hazának rendezése, a honvédelmi rendszer,

melyet álladalmi szerkezetök alapjául elfogadtak; azon nemzeti gylések, melyeken, a névtelen jegyz szerint, ,, minden
szokásos törvényeket

fnökök

tetéseket
')

s

jogokat, a nemzetnek a fejedelem és

iránti viszonyait meghatározták, a vétségekre

szabtak;" az

A kozárok

si

eszélyes

bün-

bánásmód a benszülöttek

vallása hasonló volt a magyarokéhoz.

De

e

mel-

korán elterjedt köztök: egy fejedelmöket már 740 táján
mozlemmé tette az arab Mervan; utóbb, miként fentebb említettük, a

lett az

izlam

zsidó, sót

is

még

a keresztény hitvallás

Horváth M. Mngy.

tCrt.

is

elterjedt közöttök.
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irányában: mind megannyi világos tények, kézzel foghatólag
bizonvítók, liogy eleink mégsem voltak oly vad, barbár csordák,

minknek ket

a régi német évkönyvírók gylöletbl,

német tudósok könnyen megfejthet okokból

az újabb

szere-

tik ábrázolni.

És uo-yanezen eredményre jutunk
állapotaikat vizsgálván.

resztény, európai míveltség volt;

s

erkölcsi

szellemi,

Míveltségök, való igaz,

nem

a ke-

azért ennek mérlegét

alkalmazhatjuk reájuk: de valamint álladalmi életök

sem

érett,

egészséges értelmökrl, ugy erkölcsi viszonyaik míveltségök
bizonyos fokáról tesznek tanúságot. Egélyök, vallásuk a

nvers természetimádáson felülemelkedve, tiszta egyistenimádás (monotheismus) volt. Tisztelték ugyan, mint egy görög
iró tudósít

bennünket

'),

a tüzet, a léget, vagyis az eget és a

vizet, hymnusokat énekeltek a földnek; de csak azt imádták,

Istennek azt nevezték, ki a világ mindenséget alkotta, azt
fenntartja s igazgatja; ennek tiszteletére mutatták be áldozataikat.

Az

istenfogalom nálok már annyira tisztult,

s

emelke-

dett vala, hogy istenöket mint személyes istent, a teremt,
a o-ondos atya alakjában tüntette fel képzeletök ^). St miként
népök saját
ez maio"lan él a magyar nép öntudatában,

t

védurául, a magyarok nemzeti istenéül tekintek, ki a mennyég
közepén, a felhk fölött lakik. „A szivárvány képezte kczíjját,
a
s avval ltte el tüzes nyilát. Karja a villám volt, melyet
léo-ben villogtatott.

volt a dörgésnek s

Ö intézte a

fellegek és szelek járását, ura

villámlásnak.

Nyilai félelmesek voltak;

ha valaki ellene romlását kívánta, csak azt óhajtá:

})

veivjen

Theophilactus Simocatta: Corp. Script. Histor. Byzant. bonni

kiad. 286.

num

s

1.

Ignem

colunt,

aeremque

et

aquam venerantur,

concinunt; adorant autem tantummodo et

Deum

telluri

hym-

nuncupant, qui

hanf rerum univensitateni aedificavit.
') Ha a finnek isiinta-je és isii (se) egy eredet a magyar Istenmi valószínbb, mint a parz Izdan-nal való hasonlatosság, ugy az
Isten a magyaroknál is atyát, házigazdát jelent, ki a világegyetemnek

nel,

atyai szeretettel viseli gondját.

II. fejezet.
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mely átokforma málglaii él iivelvünkben." ') A mennyég istenén kívül, ugy látszik, az alvilágnak is tulajdonítottak egy furat, ki a sírokon s ezek lakói
a tüzes isten-nyila!

Ennek emléke

fölött uralkodott.

vigyen

él

manó!" „eredj

el a

még maiglan

a „manó"
manóba!" átokformák-

szóban,

,,

ban

Ezeken kivül különféle szellemekkel, tündérekkel

-).

a

is

megnépesítették a természetet.

A

mennyég személyes

istensége fogalmának tisztultsá-

gából, emelkedettségébl fejthetni

meg egyedül, miért

eleink oly türelmesek a keresztények iránt

magok

voltak

miért vették

;

fel

könnyen a kereszténységet, mely szintúgy mint
izlamvallás
és
némileg már akkor ismeretes volt elta zsidó
tök, midn a kozárok szomszédságában laktak, mirit azoknak
szövetséo'es fegvvertársai. Ezen érintkezés az OQ-yistenséois

oly

monotheismus más formáival kétségkívül már elébbi hazáikban fejlesztleg hatott vallásos öntudatokra.

A

fleg azon áldomelyeknek alkalmával állatokat öltek le, s

cultus, melylyel istenöket tisztelték,

másokból

állott,

áldoztak fel az istennek.

sebb áldozatuk

Az

^).

A ló, kivált a fehér

ló volt legbecse-

áldozatokat papok, úgynevezett tálto-

sok hajtották végre, kik a szó sértelme szerint
tudósai, bölcsei, jósai

%

^),

a nép

költi, dalnokai voltak, kik azt a

torok, vendégségek,

ben

hs

áldomások alkalmával kobzaik kíséretédalokkal dicsvágyra gerjesztek, kebleikbe ert, állha-

ket

tatosságot öntenek,

')

jegyz

:

^)

Mana,

')

Oeciso equo pingvissimo fecerunt

a finn

mythologiában földalatti istent

magnum

jelent.

U.

aldumás.

o.

Névtelen

16. fej.
*)

bölcs.

A

dics példáinak követésére

Az altáji népek ósvallása tekintettel a magyar
magy. academ. évk. IX. köt.

Csengeri Antal

ösvallásra.

eleik

Finnül taitaa: tudni stailaja: tato, tatos; tehát tátos: tudós,

Csengery Antal.
*)

i.

h.

Habentque Sacerdotes

arbitrantur. Theophilactus.

noldjeles müvét.

i.

h.

in

A

quibus inesse vaticinandi facultatem

magyar mythologiárdl

Id.

Ipolyi

Ar-

íj^ö-
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Ösztönözték, vagy szelídebb érzeményeket keltének föl bennök

népdalaikkal.

A táltosok különféle vallásos mtételeire mutat-

nak a nyelvünkben maiglan él bvölés, bájolás, igézés, iralás, rovalás szavak is. E papjai iránt a nép határtalan tisztelettel viseltetett; de ket külön cast-tá válniok, mint sok más
keleti népnél történt, általok szabadságát megsértetni, korlá-

toltatni

nem

engedte.

Hitték továbbá a lélek halhatatlanságát, egy túlvilági

melyben mind azok, kiket a csatatéren ölnek

le,

jobb

életet,

ket

szolo'álni fogják. Halottaikat leginkább folyamok, forrá-

sok mellé temették el ^), vagy máglyákon égették el 0, s emlékezetöket gyásztorral s énekekkel ülték meg. Különösen
szent volt elöttök az eskü, mit egyéb szertartások közt avval

hogy fölmetszett

ersítenek,

vért bocsátanak, jeléül

erkbl

egy közös edénybe

annak, hogy az esküszegnek vére

ontassék.

Házasulási szokásaikról alig tudunk egyebet, mint hogy
többnyire az apa választa menyet magának, feleséget fiának °).
Az eljegyzés, mint maga e szó is mutatja, némi küls jegyek

— némelyek szerint

A

''),

apró ezüst bálványok által történt.

többnejüségtl idegenkedett a magyar

sel,

meg

feleséggel osztá

szerelmét;

csak egy hitves-

^):

mi azt

bizonyítja,

hogy

az asszony (tápláló, szoptató, nevel, mandzsu nyelven) nagy

becsületben

Nem
')

fej.

állt

elttök

akarunk

^).

szóllani

nyelvökrl, „mely a régi raagya-

Mint például Tulmát, Névt. jegyz

Botondot U.

15. fej.

Árpádot U.

o.

52.

o. 56.foj.

Ezt tették például egy kalandjok alkalmával 925-ben, Schweitzban. Ekkhard, Pertznél Script. II, 104. köv.
') így Árpád Zsoltnak, ez Taksonynak. Névt. jegy. 51. 52. 57. fej.
^)

:

*)

Franc. Pariz. Pápai: Art. Herald. C. 12. 125.

*)

Azért nevezte a sok

^)

Míveltségi állapotaik

s

Párvonal az Európába költöz magyarok,
között. Pályamunka.

1.

Mén-Marótnak.
erkölcseikrl bvebben Id. Horváth M.

nej Marótot

s

is

az európai népek míveltsége

II. fejezet.
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—

—

úgymond Toldy Ferencz
moly
sformákban
legszólóbb emléke,
gazdagabb volt a
mainál
s oly becses alaptökéjét hozta magával a gyökereknek még lélektani képzetekre s elvont fogalmakra is, s
ezzol oly eleven képzékenységot párosított, hogy azon népnek, mely magának ily nyelvet teremtett, bármily név alatt,

rok értelmi derékségének
.

.

.

szükségkép jelent

st egy

geket,

.

.

.

és multat,

donítanunk: habár
azok hírét

is

nem közönséges

szellemi szüksé-

rég elsülyedt míveltségi idszakot kell tulaj-

hagyományait rég eltemette

a századokon

át

ellenséo-es

az

id,

s

csillao-zatok alatt

unokák emlékezetébl kitörlte."
Es míg nyelvök ily szellemi fejlettségnek tanúja: az írás bizonyos neme sem volt elttök ismeretlen. A bet szó srégi
jelentését feltaláljuk a mandzsu-nyelvben, molyben e szó hiti
Írásjegyet jelent. Az etelközi szerzdés is ktáblákra volt
régi virágzásukból alászállt

felróva, melyeket

St

még

a

Hatköszernek nevez a csíki székely krónika.

mvészetek némelyike, például

a szobrászat

is

ho-

nos volt nálok szintúgy, mint Etele hunjainál, kiknek száz-

halmi nemzeti necropolját szobor, bálvány ékesítette, vagy

mint a magyarok után Lebediába költözött kunoknál, kiknek

maradványai a Jerney János által Moldvában feltalált számos kbábok, síri szobrok. I. Endre és I. László királyaink
törvényei nem hagynak bennünket kétségben, hogy azon
helyeket, melyeken áldozataikat istenöknek bemutatták, pogány eleink is szobrokkal, bálványokkal, hihetleg, mint az
istenség jelképeivel, ékesítették.

De semmi sem

czáfolja

meg ersebben

azon külföldi

oly nagyon

szeretik hánytorgatni, hogy ilyen
amolyan barbár, vad csorda volt új hazájába költöztekor a
magyar nép, mint azon hatalom, melylyel a honfoglalás után
Írókat,

déli s

kik

nyugoti Európában felléptek

tonos remegésben tartották
által, és

s

ezt félszázadon át foly-

gyzedelmeik

és

zsákmánylásaik

mint maga e kalandos hadjáratok története.

899.
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HAKMADIK FEJEZET.
Hadjárataik

Hadj

A

Hadjárataik
indokni.

á ra

t

aik

külföldre.

a

Á rp á d

alatt.

magyaroknak valamint megtelepedésök, honfoglalá-

Pannonföldön oly európai esemény volt, melynek következményei egy évezreden keresztül érezhetk e világrészen
g^^jj

:

iigy a honfoglalás után végrehajtott tetteik, kalandos hadjá-

rataik

nagy hatást gyakoroltak Európa viszonyainak

is

áta-

lakulására.

A

harczok,

megszokott

csaták

nemzet

veszedelmeit

kedélyingerlö

zaját,

pezsg vér

fiatalsága

a

honszerzés

A

béke fbglalko-

dásai, a f'öldmivelés, mesterségek, kereskedés,

— miktl több

munkája után som akart
évig tartott vándor,

tétlen maradni.

nyugtalan életök alatt elszoktak, de

ztek

mit elébb kétségen túl
szerint való f'oglalkodás

a

vala

'),

harczias,

— nem

volt

már ínye

büszke népnek,

s

azt,

mint szolgai munkát jobbára a meghódolt népre bízván,
maga kalandos hadjj'^^ratokban koreste ujságvágyó, nyugtalan
kedélyének kielégítését. ,,A magyarok

jegyz

^)

')

— ez idben

semmi mást nem

Errl kételkednünk nem hagynak

melyek

a földmivelésre vonatkoznak,

vekben

i.s

gokkal,
*)

s

<i

—

mond

a névtelen

szerettek, mint föl-

nyelvünkben létez szavak,

melyeket mint más rokon nyel-

hasonló értelemmel létezket si hazájokból hoztak ki ma-

mink például

aratás, tarló stb.

44. fej. Endlicher:

Monum. U.

1.

III. fejezet.
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meghódítani s a harczok veszélymunkájával tölteni idejöket; mert ez idben annyira

deket foglalni, népeket
teljes

és ha így nem
örökölhettek volna oly sok szép földet

örültek a vérontásnak, mint a nadályok

tesznek vala,

nem

is

;

utódjaikra."

Hagyományaink

e végszavai

nyilván tanúsítják, hogy

az ujságvágyon, a kincsek után való sóvárgáson

felül egy
seinkben, mely okot külföldi hadjárataikra ösztönzé. Félelmessé kívánták tenni a magyar
nevet a szomszéd nemzetek eltt, egyszersmind meggyöngí-

magasabb eszmo

teni

is élt

akarták ezeket, hogy miután elébb, donti hazájokból

kiköltözésök után, már két új hazát elvesztettek, a
harmadiknak birtokát fegyverhatalmok híre s félelme által
való

is

biztosítsák.

E íölött, a gyzedolmek, melyeket a honfoglalás alkalmával vívott csatákban, a hadi mesterse'gekkel jobbára ismenem tudó népek

retlen, lovasságuk rohanásainak ellentállni

fölött nyertek vala,

ket egy részrl

más részrl azon hiedelemmel

elhízottakká

hogy

tették,

népek
gyávák, fegyverhatalmoknak ellentállni nem birok. Az els
szerencsés kalandok, melyeket még a honfoglalás szakában a
töltötték

el,

görög birodalom tartományaiba tnek, ket
ersítvén,

8

e

e

hitökben meg-

tömérdek kincsek birtokába juttatván,

mind messzebb

állhatatlan ingerül szolgáltak,

és

ellen-

srbben

intézniök kalandos hadjárataikat a külföldre.

Es

a mit óhajtanak, beteljesedett.

Nevök majdnem

fél-

századig félelem és rettegés tárgya lett a legtávolabb déli

nyugoti országokban; erejök, fegyverhatalmok
tetlonnek

tartatott.

Kcgyetlcnségökrl,

félelem nagyítá, a legmeséeebb
földön, melyek

szerint

')

Reí(ino Chron. Pertz:

Muratorinál: Script.

el

szomjokat

Monument.

rer. italicar.

melynek hírét

mondák keletkeztek

ellenségeik

leölt

gyanánt ették, verkkel olták

XII. köt.

szivét
').

— Script.

s

meggyzhea

a kül-

gyógyszer

„Leölik a né-

I,

CO(J.

Dandulo.

^^^-
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úgymond egy német krónikás

')

—

s

hogy annál

A

félelmesebbekké váljanak, a leöltek vérét iszszák."

hogy

goti frankok közt,

hogy a

az egész

(Hongre),

ték

szó, melylyel a magyarokat nevezközépkorban egy emberev óriást

jelentett, ki leginkább a
dik.

A

hit,

annyira meggyökerezett a nyu-

emberi hússal élnek,

gyermekek gyönge húsára vágyó-

szerzetesek, kik az ezen kori krónikákat, évkönyveket

írták, de a kik a pusztító, rettegett

csapatok közeledtére a

városokba futván, vagy várszer klastromjaikba zárkózván,
soha magyart talán nem is láttak, félelmök s gyülöletökben
iszonyú testalakot tulajdonítanak nekik. Fejk egy idomtalan hustömeg, melybl apró gyilkos szemek villognak ki.

Arnulfot

még

halála után

átkokkal halmozták

is

el,

hogy

e

szörnyeket, c vadállatokat mintegy lánczaikról felszabadítá,
8

ket

a morvák ellen megkíván,

dulásaik

csapását Euró-

A

lombard Luitprand a boszú vad gyönyörével
írja le, miként emésztek fel a féregnyavalyában haldokló
császárt e bne miatt, a tetvek százezrei A mit e krónikápára hozta.

!

sok a régi írókban gyalázót, átkost találtak följegyezve a
réo-i scythákról, pártusokról, hunokról s avarokról, króni-

—

káikban szórúl szóra lemásolva ruházzák a magyarokra.
Szerintök a magyar népnek származása is szintoly csodás

mint utálatos

mér

nk,

és

rémséges

o'óth királytól a

vala.

alirumnák

úo-ynevezott

Eleik

vérrokonaik a Fili-

s

pusztába zött vásott erkölcs tábori
s

ördögök

az

eredtek ^). És csodálatos! maiglan
szomszédaink^közt oly magyarfaló

is

ölel kezeseibl

találtatnak

írók,

külföldi

kik a krónikások

o-vlöletét örökölve, hitelt adnak azok
szülte meséinek,

az emberi

nem

s

harag és rettegés
azok nyomán egész tudós komolysággal

legaljasabb

fajához

tartozónak számítják a

beköltözött magyarokat. Es csak azon
csodálkozni, miként nemesedhetett

')

Conrad Urspergens. 901. évhez.

*)

Jornandes Cap.

24.

meg

nem gyznek eléggé
oly annyira,

s

pedig

in.

fejezet.
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vérkeverés nélkül, ezen szorintök fél-barom

kitn

csak erkölcsi tekintetben

hogy nem

íaj,

899.

helyet foglal el az európai

hanem

testalkatra a legszebb népek egyikének

Valóban,

ha félelemgerjesztés volt egyike az

népcsaládban,
ismertetik.
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indokoknak, melyek seinket

a honfoglalás

után messze

tartományokba, harczias kalandok keresésére vitték, teljesen
elérték czéljokat. Félszázadig iszonyat

tárgya

ln nevök

istonh3Z nyilvános könyörgések intéztettek, mentené

népet a magyarok nyilaitól,

hadak sem mertek
gyenérzet pedig

:

a

melyek eltt számra nagyobb

bírtak megállani

s

még hosszú

meg

;

az innen eredt szé-

kilencz század lefolyta után

is

ébren tartja e népek egynémely íróinak gylöletét!
Becsapásaikat, a német birodalom tartományaiba, kii-

Hadjárataik

lönösen a keleti határgrófságba, és a Karantán-földre márNémetországba.

akkor megkezdték a magyarok,
pincs folyamig,

midn

Árpád maga pedig

lesítette az új hazát.

A

Öcsöb

és

Ose a La-

a Lajta hegységéig kiszé-

szláv urak fels Pannoniában, kik a

morva birodalom szétbontása miatt a németekre még inkább
haragudtak mint a magyarokra, magok hívták ezeket a tartományba; st hajókat magyar szokás szerint lenyírván s

velk

szövetkezvén,

versenyt dúlták és

magyarokkal a német

földet.

s

zsákmányolták a

bajorok pedig azokat, kik a

ajándékokkal ügy ekéztek
eltávolítani tartományukból '). Egy kisebb

délkeleti határgrófságra

megkérlelni

A

törtek,

mintegy kémlelleg, ekkoron, vagy még 898-lmn
Friaul és Lombardia felé is kalandozott, mert ez ellen szántán mivel ket e tartomány gazdagságának
dékoztak,
csapat,

—

híre leginkább ingerelte
járatot.

De

Sacra

szavak

I,

A

intézni

nagyobb had-

Frigyes, aquileai patriarcha, a hegyek közt út-

jokat állván,

')

— legelször

ket

visszatérniök kényszerítette.

püspökök levele IX. János pápához. Hansiz: Germ.
Fehér: Codex Diplom. Hung. I. 229. A levél, mint e

Vjajor

177.

mutatják, juvenculus

rex noster,

Arnulf 8'J9-ki december 8-án halt meg.

90Ü-ra teend,

mert atyja
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le. A magyar sereg
mindenekeltt Bajorországba tört be, melynek akkoron Karantán és Kraina is tartományait képezték. Ha igaz, mivel
a fels pannóniai szláv püspökök a bajorokat vádolták, ezek
ismét ajándékokat adtak a magyaroknak, s hogy tlök szabaduljanak, még magok is ösztönözték ket, mennének inErre egyébiránt nem
Olaszországba, kább Olaszországba zsákmányolni.
a
gazdag
magoknak
is
Lombardia lévén czélvolt szükség,

A

899^

tervezett hadjárat 899-ben folyt

jok a hadjáratban.

Még

tavasz ideje volt,

midn

seregökkel

Brentán áthatolván, Padua és Verona táján megjelentek;
de mivel e városokat igen megersítve találták, nem bajlód-

a

mezvárosokat dúlták
egészen Páviáig, mindenfelé zsákmányt és foglyokat gyjtvén, a tartományban. Ekkor történhetett, liogy Luitvard vercellei püspök, egykoron Károly császár tanácsosa, ki a matak

ostromukkal,

hanem

a

kisebb

gyarok ell kincseivel futni akart, elfogatott

s

megöletett,

zsákmánynyá lettek ^). Tavasztól a nyár végéig
már a gazdag tartományt, midn végre Berengár, a magyarokénál háromszorta nagyobb sereggel átjött a
Pó folyamon és ket úgy bekerítette, hogy monekü'ésökre
alig találhatának rést. A magyarok látván az ellenség nagy
kincsei

pusztították

sokaságát

s

tották vele

helyzetök veszélyességét,

megütközni

hadától messzebb

rencséjökre Berengár,
kéjelgett,

8

használva a

s

vakmerségnek

tar-

utat kerestek a szabadulásra. Sze-

egy kis városban

ket megtámadni. A magyarok tehát felkedvez körülmény t, az Adda folyam felé kezde-

késett

nek hátrálni; de a pihentebb lovaikon utánok eredt olaszoktól
utóiéretnek.

A

futamlók, az ellenségtl szorongattatván, bár

lovaik fáradtak, tolongva ugratnak a folyóba, hol aztán so-

kan vésztket

De

találják.

azok sem menekültek

szélytl, kik a vizon átjutottak, mert az ellenség

mukban
')

fej.

;

lovaik pedig

Kc'zay II, Cap.

már nem gyzik
I.

Eiidlicher:

Annál. Aleman. Pertznél

:

i.

h.

Scrip. 1,53.

a futást.

meg

a ve-

itt is

nyo-

A

104. Névtelen

vezérek

jegyz

Ann. Fuldens. U.

o. I,

e

53.

415.
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körülmények közt, rövid tanácskozás után követeket küldenek Berengár királyhoz, és minden zsákmányt visszaadni

ket

Ígérnek, ha

bántatlanul hazatérniök engedi. Berengár

azonban gúnynyal válaszol,

s

béklyókat készíttet

ol

az elfo-

gandók számára. A magyaroknak e visszautasítás után nem
volt más választásuk, mint kissé megpihent lovaikon ismét
folytatni a futást.

Midn

a veronai síkra érkeztek,

a helyet

lovasságuk kifejtésére alkalmasnak látván, harczrendbe sorakoztak, s az olaszoknak utánok eredt lovas hadosztályát

megverték

visszanyomták.

s

meg ket

a veszélytl

De

a szerenesés csata

sem men-

mert alig volt idejök lovaikat
kissé megpihentetniök, az ellenség derék hada máris közeledett. Ismét tovább álltak tehát, és szerencsésen eljutottak
tette

;

a Brentához. Itt azonban az átkelés után megint utóiéretvén,

lovaik

nagy fáradtsága miatt lehetetlennek látták a további

szabadulást

;

a tetemes veszteségek után pedig az annyiszorta

számosabb ellenséggel megütközni nem egyéb lett volna,
mint a megsommíttetés veszélyének tenni ki a sereget. A
vezérek tehát még egyszer meg akarták kisérteni a békealkudozást, s követeket küldvén az ellenség táborába, most

már nem csak minden foglyot s martalékot visszaoreszteni,
hanem fegyvereiket s minden fölösleg lovaikat is átadni
ígérték s fogadást tnek, hogy soha sem mennek többé

ket most békében hazatérni engedik. De
Berengár mennél közelebb hitte mag-át a télies srvzedelemhez, annál kevesbbé hajlott az ajánlatra;
nem csak zsákOlaszországba, ha

mányukat

s

lovaikat,

hanem

a kalandorokat

magukat

is

ugy

már, mint bizonyos foglyokat, kiket semmi sem
menthet meg kezeibl. De másként történt.
szégyen e
másodszori elutasítás miatt, a boszú e moggyaláztatásuk értekinti-tte

A

zetében, a kétségbeesés o végveszély perczeiben visszaadja

bátorságát az üldözött seregnek.

Halni vagy gyzni! kiálhogy az ellenséges had pihenni
s étkezni telepedett meg, mieltt rajok mérné a végcsapást,
elhatározták ezt megelzni s meglepni a gyzedelem biztostanak egy hangon;

s

látván,

899.

76
899.

Eliö köoyv.

A

magyarok vezéreik

alatt.

ságában gondatlan ellenséget. Azonnal harczrendbe sorakoz-

nak

táboruktól jobbra s balra egy-egy csapatot külmelyek észrevétlenül átkelvén, az ellenséget oldalba fognák, míg a derék had a homloktámadást intézendi.
Es mind ez, mind a csel a szárnyakon teljesen sikerit. Az
teliát, s

denek

ki,

elbizottan

gondatlanul lakmározó olaszok alig vették észre

s

midn

els
nyilzápor sokaknak torkukba szegzi falatjokat. Mindenfell
meglepetve s körülrajongva csak ekkor kapkodnak fegyvereikhez de sorakozásra, harczrendre gondolniok sem lehet
többé a második nyílzáporral magok a nyilazók is köztök
a villámsebességgel rajok csapott magyarokat,

az

;

:

teremnek,
tett,

s

iszonyú mészárlást visznek végbe a fejket vesz-

magokon segítni nem tudó olaszok közt.
hogy Lajos burgundi gróf, Berengárnak az

a zavarban

Ehhez

járult,

olasz királyságban vetélytársa ezt a legválságosabb perczek-

ben cserbon hagyta,
teheti vala,

a

nem

csatamezn, a

s

bár helyzeténél fogva alkalmasan

segítette
többi,

meg t. Húsz

ki

ezer olasz hullott el

merre tudott, futásban keresett

szabadulást az öldöklk dühétl

').

A gyzedelmes magyarok most már nem gondolkodtak
egyhamar a hazamenetelrl; hanem miután magok s lovaik
oszolva

kalandozták be az

hol többé az

érsebb városokon

megpihentek, több csapatokra
egész fels Olaszországot,

kivül sehol sem találtak ellentállásra.
Pávia, Brescia számtalan más
gekkel, dúsgazdag

klastromokkal

kizsákmányoltatott

s

A

városokkal,

feldúlatott.

s

gazdag Milano,
virágzó helysé-

templomokkal együtt

A gyzk még

a telet

is

Egy

csapat egész Turinig s a savoyi hegységig
másik a Po folyamon átkelvén, Párma tartományban, Nonantuláig zsákmányolt; egy harmadik az Adriai
bentöltötték.

pusztított; egy

)

Luitprand

Antopodosis.

Script. III, 290. köv. Annál.
I,

U.

76.
o.

Pertznél:

Sangallenses

Ezen évkönyv agare-nek nevezi
68.

Monuin.

Germ.

Hist.

Majores. Pertznél. Script.

a magyarokat. Annál. Augiens.
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tenger partvidékét járta be,
is

intézett

támadó

kisérletet

s
;
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még Velencze

^^-

ellen

de a velenczei jól felkészült

hajóktól visszaüzetett. Berengár végre nagy összeg pénzzel
bírta reá a dúlókat,

hogy országából kitakarodjanak. S így

aztán zsákmánynyal rakottan, számos foglyot bilincsben
hozva mao-okkal, a 900-dik év derekán tértek vissza hazajókba, eo-y részök

a

Száva melletti Pannóniát, más részök

Bajorországot pusztítván útközben

^).

A tömérdek zsákmány, melyet magokkal hoztak, csakBajorországba.
újabb ingerül szolgált más törzseknek is, követni amazok
példáját. Az alkalom erre Németországban most annál kedminthogy Arnulf császár 899 végén meghalálozván, utóda, a gyermek Lajos, alatt viszályok támadtak.
Miután tehát Bajorországot kikémleltették, 900-dik év nyarán egy ers haddal a keleti-hntárgrófságba törtek, majd az

vezbb

volt,

Ens folyón

is

keresztülhatván, ár gyanánt özönlék

el

az or-

szágot. Sebességök, melylyel aztbeszáguldák, oly rendkívüli
volt,

hogy, mint egy német évkönyv említi, egy nap alatt
el széltében hosszában;

ötven mértföldnyi tért pusztítottak
feldúlták

egyebek közt Sz. Flórián gazdag kolostorát

és

A bajorok, kik magok
egy dúló hadjáratot Morvaország ellen, látván országuk
pusztítását, rögtön egy nagy sereget gyjtenek a magyarok

Kegensburgot.

ellen.

De

is

nem

ezek zsákmányukat már elégelve,

rég intéztek

mihelyt a bajor

had közeledtérl értesültek, oly sebesen mint jöttek volt,
kitakarodtak az országból. Csak egy kisebb, pár ezernyi
csapatnak jött még kedve a Duna bal partján is folytatnia
barangolását. De vesztére; mert Luitpold keleti határgróf s
Lajos kiskorúsága alatt a bajor hadaknak is vezére, Kichard
passaui püspökkel

s

több bajor urakkal a

Dunán

átkelvén, a

pusztító csapat után eredt, részöket levágta, részöket a

Du-

V Chron. Nonantulan. ]\Iuratorinál I, 195. Dandulus. U. o.
XII, 197. Regino: Pertznél, hibásan 901 évhez 1,609. Annales Fitldenses

900

évhez

Script. III, 174.

Pertz

:

I,

415.

Annál.

Beneventani

szintén

Pertz

:

V8

^ij

Elsö könyv.

_nába

.

A magyarok

magyar

kergette. 1200

vezéreik

alatt.

német
évkönyvek ^). Luitpold további becsapásaiknak gátat vetend, ezután építette fel Ensburgot, mely aztán tulajdonképen határává lett a birodalomnak.
De e kis csapat veresége korántsem rettente el a töbelvesztet jegyezték föl a

bieket hasonló kalandoktól. Ellenben a birodalom viszályai,
s

még könnyebbé

az ezek következtében

lett

martalékazerzés

hatalmas ingerül szolgáltak a kalandra és zsákmányra egyaránt vágyóknak.

A

következ 901-ki év tavaszán ismét egy

nagyobb had indult

el

nyugot

felé,

tárgrófságba, a Karantán-földet
lyéül.

De

alig haladtak túl

ezúttal a délkeleti ha-

tzvén

ki dúlásaik színhe-

midn

Laibach várán,

határgróf, Gottfrid meráni herczeggel,

chával szövetkezve, útjokat állotta.

s

Az

Eberhard

az aquileai patriar-

ütközet, mely húsvét

elestéjén, nagyszombaton vívatott, igen véres volt.

évkönyvek szerint

a birodalmi

'-)

hadaké

lett

Német

volna a

gy-

magyar kútfk tanúsága szerint azonban, bár a
magyar sereg nagy veszteséget szenvedett, de végre mégis
diadalt aratott. Eberhard és Grottfrid vezérek halva maradtak a csatatéren az aquileai patriarchát gyors lova mentette meg. A gyzedelmes hadKarinthiát, Karnioliát és Stiriát
bejárván, nagy zsákmánynyal tért vissza Magyarországba ^).
zedelem

;

a

;

E

becsapások a birodalomba, kibékülésre indíták a ba-

jorokat és morvákat, kik egymással

már több évek

borúskodának. Ez bírhatta reá Csörszöt,

hogy 902-ben a morvák
fentebb elbeszéltük,

')

*)

maguk

is

vezesse ki

o.

54 Sangallenses U-

hadait,

fiát,

kik, mint

segítették elébb ellenségeik, a

Annales Fuldens. Pertznél: Script.

Laubiens. U.

nál.

ellen

óta há-

Kond vajda

o.

I,

415. Annál.

Aleman.

et

76.

I, 77. Szintigy AnHerimannus Augiensis (Hermannus Contractus)

Annál. Sangall. hibásan 900 évre Pertzne'l:

Aleman. U.

o.

54.

Pertznél: Script. V., 111.
') Turóczy Chrou. II, Cap. 23. Hasonlókép a Budai Krónika, mely
Eberhardot Bernardnak nevezi, - és Kézay Chron. II, Cap. 1. Endlicheruél, i. h. 104. Megegyez a honiakkal Dandiilo Muratorinál: XII. 198.
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bajorok ellen, a határszéleken kalandozó magyar csapatokat.

A

morvák saját erejökben nem bízván, a kötött béke értelmében, a bajorokat hívják meg segedelmökre. Ezek tehát
gyorsan felkészülvén, a zsákmányló magyar had közelébe
sietnek; de ellenséges támadás helyett barátságot színlelve,

mintha a morváknak még folyton ellenségei volnának, követséget küldenek a magyar táborba, és a vezéreket, szövetség
kötésének ürügye alatt magokhoz vendégségbe hívják.

A

gyanútlan Csörsz azt hivén, hogy a vendégi jog a németeknél is oly szent és sérthetlen, mint a magyaroknál, elfogadja
a meghívást,

Ezek egy

midn

a

s

hadnagyaival átmegy

bajorok

táborába.

ideig barátságosan társalognak vendégeikkel; de

kupák legvigabban forognak,

ket egy

hanván,

a

szálig

a

gyanútlanokra ro-

felkonczoljáic. Ezalatt seregök is

megtámadja a táborukban heverész, harczra
magyarokat.

A vezéreitl megfosztott

szenvedhetett, bár a

kútfk

fel

nem

készült

sereg nagv vesztesécret

csak röviden értesítenek, hoo-v

megveretvén, hazájába futamodott

^).

Ezen

aljas

tettöket,

melyhez hasonlót a német évköuyvíróknak, bár különben
gylöletöknél fogva mindenben gyalázzák a magyarokat,
ezekrl soha sem volt alkalmok följegyezni, nehánv év múlva

okuk lett a bajoroknak megbánniok.
Most azonban egy ideig kerülték eleink ezen országot,
hol ily szószegleg bántak társaikkal, s nem is tudunk egvebet rólok, mint a mit némely külföldi évkönyvek pár szóval,
szárazon említenek egyik, hogy 904-ben Olaszországban
kalandoztak -); másik, hogy 906-bau Szászországot pusztították
harmadik, hogy a bolgárokat és a görögöket szintelég

:

'"")

:

^)

Annales Sangal. Pertznél

:

I,

77.

Aleman. U.

o.

54.

Herimann.

Augiens. Pertznél: V, 112.
*)

Luitprand

Beuevent.
')

An topod.

Lib. II Cap. II. Pertznél;

i.

h.

Annales

Pert/i. III, 175.

Annales Hildesheiin. Quedlinburgens, Weisenburg. et Lamberti

Pertznél: Script. IIj, 52. köv. Annál. O.-tembiirani, Pertz. V,

1.

4,

^^-

80
907-

Elsö könyv.

A

magyarok vezéreik

ezen évben

meggyzvén, ket adózóikká

évkönyvek

e hallgatása

alatt.

tették légyen

').

Az

oda mutat, hogy eleink ez évek alatt

gyérebben intéztek hadjáratot a külföldre. Igen valószín,
hogy a bölcs fejedelem, meggyzödvén, miképen az eddig
hadjáratok elegendk arra, hogy a külföld a magyar

viselt

nemzet fegyverhatalmát megismerje; tartván talán attól is,
hogy az ilyféle pusztító becsapások, ha igen sokszor ismételtetnének, a nyugoti népeket egységesebb támadásra bírhatnák az új haza ellen

látván végre azt

;

is,

hogy

e hadjá-

ratok, bár többnyire diadallal végzdtek, tetemesen fogyaszt-

ják a harcznépet

s

módfelett felingerlik annak kincsszomját:

a nemzetségek fnökeinek megogyeztével maga vetett határt
e

kalandos kirándulásoknak.

A

Árpáfi halála.

907-dik évben nagy gyász érte a nemzetet: a hon-

alkotó fejedelem, ki
erélylyel,

majdnem húsz

annyi kormányzói

s

évig oly bölcseséggel és

hadvezéri dicsséggel intézte,

életének egyik legválságosabb korszakában a nemzet sorsát,

megsznt

élni.

Tetemei, si szokás szerint, megégettetvén

^),

hamvai egy patak fejénél temettettek el, mely akkoron kmederbon folyt le Etele városába, Ó-Budára. A hálás utódok
helyén utóbb a kereszténység felvétele után templomot,

sírja

Szz

mely a

Mária Fehéregyházának neveztetett

tek a halhatatlan fejedelem emlékéül.

zad zivatarjai,
tanyázott

különösen az

nagy fejedelem

fen a

járat

s

törökök pusztító dühe
sírját

e

A

^),

építet-

lefolyt kilencz szá-

helyen másfél századig
romjait sem hagyta

még

jelöl templomnak.

') Sigebert. Gemblac. Chron. Pertznél: VI, 345. De ezen hadhihetleg ugyanaz, melyrl az elbbi évek alatt emlékeztünk.

kásáról

Errl ugyan, valamint általában a halottak megégetési szonem emlékeznek hagyományaink; de e szokást kétségtelenné

teszi a

925-ben elfordult,

^)

*)

Névtelen

jegyz

s

52.

alább említend
fej.

eset.

Endlichernél

1.

49.

.
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II.

Zsolt
Zsolt

„O

—

br,

10— 11

úgymond

I

ej

éves vala,

a névtelen

puha sárgás hajú;

s

edelem.

midn

meghalálozott.

atyja

jegyz

—

midn

felntt: közép termet,

kissé kancsal, feliér

harczias, bátor lelk, alattvalói iránt kegyes,

de uralkodni

vágyó fejedelem vala, kit a magyarok, ugy a
mint a vitézek fölötte szerétének."

fbb rendek,

Gyönge kora
a

miatt a kormányra

még

elégtelen lévén,

nemzet fnökei Árpád halála után gylést

a

tartottak,

—

Mindenek eltt kornemzet belügyeirl intézkedendk.
mányzókat s fhadvezéreket választottak, kik a nemzetet
Zsolt felnttéig békében, hadban igazgatnák.

lom Léit, Bulcsot

és

Botondot

Azután pedig, mivel

az

jelölte ki a

A

közbizoda-

magas méltóságra.

érdekek súrlódása a gyarapodó

államban természetszerleg növekedett, az ország tanácsa

egy birót

is

választott, „ki ... a seregnek

törvényt szolgál-

megnyugtassa a gonosztevket
megbüntesse, olyképen, hogy ha a fbiró méltánytalan Íté-

tasson, a

pörleked

letet hozna, azt a

vezért és fbírót

^)

A

névtelen

. .

közgylés megsemmisíthesse,
is

éves korában, tehát

feleket

kénye szerint letehesse

s

ez a hibás

*)."

jegyz szerint ezen intézkedés Zsolt tizenhárom
nem mindjárt történt volna Árpád halála után bár
;

másrészrl valószinú, hogy a nemzet fejei mindjárt gondoskodtak hadvezérrl, miután Xémetország felöl veszély fenyegette a hazát. 53. fejezet. Emlékezik róla Kézai is II, Cap. 2. Endlichernél: 89. Erre vonatConstantin is, midn mondja „Habent
autem primum ducem exercitus principem e prosapia Arpadae, cum
quo duoalii Gylas et Carchan, qui judicum vicém obtinent." És másutt:
kozik a Biboi'ban-született

:

Estque Carchas dignitas, quemadmodum
est

quam

Kárkán

Carchas.

A

görög

et Gylas,

író e szavaiban

quae tamen major

kétségkivül a

Gylés

rejlik.

Horváth M. Mapy.

'ört.

()

és

-^

belügy ren-
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Árpád halálának liíre nagy mozgalmat oitozott a néközt. Azt hitték, a magyarok eddigi hndi szerencséje
Háboru a né- metek
metekkei.
Árpád nevéliez van kötve, s gyermek-utóda alatt könnyebb
lesz a gyzedelem. Luitpold bajor berezeg, Ditmár salzburgi
90'^-

érsek és számos gróf és püspök 907 nyarán jelentékeny ha-

Ens vidékén, mely, miután maga Lajos
Ensburgba érkezett zászlóaljaival, roppant sereggé

dat egyesített az

király

is

növekedett.

A

vezérek június 17-én tanácsot tartván, azt

hogy a magyarokat Pannoniából, Bajorország
szomszédságából el kell zni. Mint egykoron Nagy-Károly
az avarok ellen intézett hadjáratában, a sereget három

végezték,

részre osztották.

A

Duna

balpartján

Luitpold berezeg, a

jobb parton Ditmár érsek számos más püspökkel nyomult
elre, míg Sieghard herczeg, a király rokona, Rathold,
Meinhard, Eisengrin s más bajor nagyokkal a Dunán egy
hajóhadon ereszkedtek az országba. Lajos király maga
Ensburgban maradt hátra.
De a magyarok fvezérei. Léi, Bulcs és Botond készen
foo-adták az ellenséget, ki

második hetében
tokat a

Duna

érte el

német lassúsággal csak augusztus
a határokat.

Némely

lovas csapa-

balpartjára küldvén, kik ott Luitpold hercze-

get foglalkodtatnák, aug. 9-én egész erejökkel Ditmár érsek

püspökök soregére rohannak. Mindenekeltt, szokásuk
szerint, a nyilak záporával köszöntik az ellenséget, majd
s

a

o-erelyeket

ldöznek kemény

szaru-íjjaikról.

Es mialatt

a

vet fegyverek az ellenséget megzavarják, rajok rohanván,
közelrl, kézviadalban kezdik azt fogyasztani; majd, midn
észreveszik, hogy magát rendbeszedte, ismét visszavonúlnnk
hogy újra nyilzáport küldjenek reája. De
nem sokára megint az ellenség nyakán teremnek, ugyanazon gyorsasággal intézvén rohamaikat és színlelt futamlásaikat, úgyannyira, hogy midn magát már gyznek hitte»
legnagyobb veszélybe ejtetett az ellenség. Gyorsaságuk oly

gyors lovaikon,

—

mond az évnagy, hadi fordulataik oly cselesek voltak,
közelrl-o
vagy
hogy nelvéz meghatározni, vájjon
jí5nyv

—
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megrohanva-e vagy visszavonulva ártottak többet
az ellenségaok.
Es miután ekként nyilaikat és gerelyeiket
távolról,

—

záporként röpítve, majd homlokban, majd a szárayakon,

majd

hátba kerülve,

ismét

az

ellenséget

kifárasztották,

végre minden oldalról egyszerre rohanást intézve vágták,
ölték azt,

míg nem rendetlen futamlá«nak
püspökkel

érsek, a vezér számos

eredt. Dltmár
nagyobb részé-

és a sereg

maradt halva.
A magyarok ez alkalommal nem messze zték a sereg
futamló romjait, mert még azon éjjel átkeltek a Dunán.
vel a harcztéren

Luitpold herczeg a folyam balpartján, alig vette hírét társai

midn

veszedelmének,

eltt termett,

és

a

a

gyztes magyar sereg már tábora

meglepett herczeget, mieltt seregét

f

harczrendbe állíthatná, Eisengrln

étekfogóval

s

tizenöt

más elkel úrral és hadaik nagy részével együtt felkonczolta. De a két napi véres munka sem fárasztá még el karjalkat. Augusztus 11-kén hasonló ervel rohannak a hajóhadra,

hol a megfélemlett

A

legyzniök.

három napi

már nem volt nehéz
ütközetben, mond a krónika, a
ellenséget

bajor nemesség nagy része elveszett,

számlálhatatlan sokasága öletett

s

a

köznépnek meg-

le ').

német had romjai a gyzk által zetvén, a tartalékhadakkal az Ens folyam partjain maradt Lajos király
védelme alá üitottak, ki azonban, mihelyt a veszedelem
hírét vette, sietve visszavonult. A gyzedelmes magyarok

A

ezután pusztító árkéat özönlötték

el

Xémetországot.

Midn

Szászországban és Thüringiában zsákmányiának, Burghard
thüringeni herczeg, Egino gróf, Rudolf püspök s több más

urak

még

egyszer megkisérlék a hadi szerencsét

megveretett,

magok megölettek.

A

•)

siedlens.

Annál. Alcman. et Laubaopus. Pertznél

U.

o.

A

de seregök

gyztes hadak ezután

egész éjszaki Németországot bekalandozták

Reg. Trevir. U.

;

:

s

egyebek közt

Script. I, 54. Contin.

U. o. III. 1. 4. Annál. Ein""^^
'
részleteket közli Aventinus Lib. IV, 480.
6*
o.

614. Annál. Corbelens.

907.

84
908—91.',.
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elébb oly elbizakodott Lajop

király most kérelemhez folyamodott. Követei által a

"vezéreknek nagy összeg pénzt küldött,

ket

csakhogy

még

s

magyar

többet igért,

A

a pusztítás folytatásában megállítsa.

vezé-

még egy
hogy ket

rek az ajándékokat elfogadván, vitézeik számára
összeget,

s

eltávolítsa,

A

ezenfelül évi adót kivántak.
a pénzt

is

megküldötte,

király,

az adót

is

megígérte

mire azonban, mihelyt a dúló hadak foglyaikkal és zsákmá-

Rabló kaian-

dok Német-

nyukkal hazamentek, nem gondolt többé ^).
A következ években nem volt, ki határt bírt volna
yg^aii a pusztító szilaj csapatoknak
és a bajor, alemann és
;

frank föld egyaránt szenvedett becsapásaik

rl tömérdek foglyokkal
910-ben

— mert

a

és

alatt,

melyek-

zsákmánynyal tértek vissza

'^).

gazdag martalék a nyert gyzedelmek
egy sereg

után már minden évben becsalta a magyarokat

—

ismét Karinthiába törvén, miután azt elpusztította, Bajor-

országba beljebb, a Lech folyam

felé

Az

kalandozott.

ifjú

Lajos király, a birodalom nagyjaitól ösztönöztetvén, betörésök els hírére Augsburg mellett ismét egy nagy sereget

gyjtött össze, hogy boszút álljon a három évvel elébb a
Dunánál szenvedett vereségért. Serege számában bizakodva,
alig várhatá, hogy szemben lehessen a magyarokkal, s mihelyt

ezek a Lech folyamhoz

értek,

ket haladék

nélkül

meo'támadta. Amao-varok meo-pillantván az ellenséo-et, azonnal csatarendbe

sorakoznak; szokásuk szerint afeonban a

egy berkes lapályba küldik, hogy
hányjon az ellenségnek. Az ütközet egy ideig mind a

sereg egy részét oldalt,
cselt

két részen

keményen

folyt; a

magyarok azonban, bár egyre

harczolva, lassanként hátrálnak,

fegyverét tovább ki

nem

majd,

mintha a németek

állhatnák, megfutamodnak,

mígnem

') Annál. Aleman. 908 évhez. i. h. Conrad. ürspergens. hibásan
901 évhez. Annál. Ortemburani U. o. V, 1. 4.

*)

Annál. Aleman. 909 évhez,

Annál. Augiens.

XJ.

o. 68.

i.

h.

1.

35. Annál. Sangall.

U.

o.
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magok után vonták, hogy
csapatok annak hátába jutottak. Ekkor

az ellenséget annyira

kiküldött

jelre a hátrálok

is

rohamot intéznek.

már bizonyosnak

megfordulnak,

A

s elöl

és

a

cselbe

az adott

hátul egyszerre

meglepett németek, kik gyözedelmöket

most veszik észre a cselt, s
mindinkább megzavarodva, ki merre
futásban kereste menekvését ').
A gyzedelmes magyar sereg ezután apróbb csapatoktartották, csak

rövid védelem után,
bírt,

ban kényére kedvére zsákmányolta

és sarczolta Bajororszá-

Majd megint összegylvén, nyugoti Frankország felé
vették irányukat. A két tartomány határain azonban Gebhard herczeg, Gozpert s Luitfred grófok több más urakkal
de magok megölettek, seregök szétismét útjokat állották
szóratott
A ketts diadal ut ín a Rajnán is átk^t a magyar sereg, hol többé ellenállásra nem talált; s miután
nyugoti Frankország nagy részét is pusztítva bejárta,
got.

;

'"^).

hónába ^).
A felelem és rettegés mind nagyobb lett a német birodalomban a szilaj lovas csapatoktól, melyek miután a
lassú, gyalog német hadakon annyiszor gyzedelmet nyertek, már szinte gyzhetetleneknek kezdenek tekintetni. S
így ln, hogy a német és frank tartományok majd egyike,
majd másika csaknem évenként keblében látta a kelletlen
vendégeket. A folytonos szerencse, a német hadaknak, hol
tán ellenállni kísérletet tnek, bizalmatlansága önmagukban, minek következtében kevés kitartással harczoltak, a
magyarokat mind elbizottabbakká s oly vigyázatlanokká
tette, hogy nemcsak apróbb csapataik nagy távolságra mezsákmánynyal terhelve

részeltek kalandozni,

tért vissza

hanem hadi fegvelmök

Annál. Hildesheim. Quedliaburg-,

Luitprand Antopod. U.
^)

o.

*)TJ. o. 911 évhez

lazult, o-on-

Pertzuél:

III,

53-

—

288.

Contin. Reginonis Pertznél:

910 évhez.

stb.

is

I.

614.

Annál. Aleman. U.

o.

55.

^^^

86
915—916.

EJsö könyv.

A magyarok

vezéreik

ülatt.

datlanok lettek. így történt aztán, hogy Arnulf bajor berezeg, Erchanger és Berthold, testvér grófokkal egy zsák-

mányló csapatot 913-ban az
annyira megvert, bogy
ba

—

Inn folyamnál meglepett,
igaz, mit a

s

német évkönyvek

—

mondanak
csak barminczan szabadultak volna meg belle. Honi kútfink szerint bárom ezer magyar veszett el
de a gyzedelem mégis az övék lett ').

De

korántsem rettente vissza a merész
s a következ években ismét bol egy, bol más
német és frank tartományban találjuk ket. Elsegítette e
becsapásaikat ez idben különösen azon pártütés is, melyet
Arnulf berezeg, Ercbanger és Bertbold grófok, a Gyermeke

veszteség

kalandorokat,

A pártütk
magok hívták meg ket a király ellen. A magyarok tebát
ez idben ismét évenként vendégei lettek a németeknek-

Lajos utóda, Konrád király ellen támasztottak.

915-ben egész Alemanniát, Tbüringent és Szászországot

fel-

egyebek közt a fuldai monostort is kifosztották '^).
Behatottak Frankországba is ^). A következ évben ismét
Alemanniában száguldoztak, azt tzzel vassal, mint az évdúlták,

s

könyv mondja, nyomorúságosan pusztítván ^).
E közben Konrád király a pártütket legyzvén, Erchangert és Bertholdot elfogatta s lefejeztette. Arnulf berezeg e szigortól megrettenvén, nstül, gyermekestül a magyaroknál keresett menedéket.

Annál. Aleman,

')

Régin. U.

o.

614.

a honiak: Névtelen

Turóczy

II,

:

*)

o

jegyz

h. 55,

— Annál.

Ein.siedl.

55. fej.

U.

(de

Sangall. U.

o.

az

fejedelem,

III, 41.

o.

77.

ekkoron

—

Contin.

Megegyeznek velök
összezavarva)

eseményeket

Cap. 24. a magyarok veszteségét három ezerre

gyzedelmet nekik
XT.

i.

— Annál.

Zsolt

teszi

;

de a

tulajdonítja.

Contin. Reginon.

Pertznél:

III, 53. Annál. EInsiedl. ü.

o.

614.

I,

141.

Anual. Quedlinburgens.

Herimau. Augiens. U.

o.

V,

112. Turóczy: II, Cap. 25.
')

Annales Ortemburani Pertznél

beiens. U. o. III,
*)

:

Scriptores V,

4.

Herimann. Augiens. Chron. U.

o.

V, 112.

4.

Aunal. Cor-
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veridégszeretleg fogadta t, ki aztán Konrád

917—921.

haláláig folyton

Magyarországban maradt '). Hihetleoennek ösztönzéseire történt, hogy a magyarok 917-ben
ismét nagy sereggel törtek Alemanniára. Ez úttal a telet is

künn

töltötték, s

megvették

s

kalandoztak
pusztítani

918-ban Baselt megszállván, január 21-én
^), és miután azon tájon több hónapig

feldúlták

Elsasson keresztül

^),

Lothringcnt mentek

'*).

•Konrád király 918 végén meghalálozott, s ajánlatára
a szász Henrik, ki Madarász melléknevet viselt, választatott

De a híres Ruidger vitéz is vágyott a királyvalószinleg általa meghivatva, törtek a magyarok
919-ben Szászországra, melyet aztán, mivel a készületlen
Henrik védelmezni képtelen volt, mint az évkönyv mondja,
királylyá.

ságra

;

s

kegyetlenül elpusztítván, tömérdek martalékkal, s mind a
foglyoknak nagy sokaságával tértek vissza hazá-

nem

két

jokba

^). Arnulf bnjor berezeg, Zsolt vendége, mihelyt
Konrád király haláláról értesült, azonnal hazament.
vendég--

A

szeretet oly szent volt a magyaroknál,

hogy

a kit egyszer

vendégül befogadtak, azt mindenkor barátjoknak tekintették míg Arnulf élt, tartománya, Bajorország, ment maradt
;

a

magyarok

becsapásaitól.

De nem

csak Bajorország, egy ideig a német birodalom

többi tartományai

gyarok most dél

is

felé,

kipihenhették magokat

;

mert a ma-

Olaszországra fordították fegyvereiket.oiaszors^gba

Miként elébb Arnulf Németországba, ugy most Berengár,
Lombardia királya, az olasz földre önmaga hívta meg a
magyarokat segítségül. Berengárnak ellensége volt Kudolf
';

")

')

*)

Luitpraud

Autopodosis, Pertznél: III, 290.
Annál. Wirziburgens. U. o. II, 241.
Chron. Mediani Monast. U. o. IV, 89.
Annál. Augieus U. o. I, 68. - Contin. Reginon.
:

Herimann. Augiens.
6)

Annál.

Lib. II, Cap.

8.

TJ. o.

U.

o.

615.

V, 112.

Corbeiens. U.

o. III, 4.

-

Luitprand Antopod. U. o

88
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fels- vagy Jurántúli-Burgundia királya,

annál veszélye-

sebb Berengárra nézve, minthogy ennek alattvalói közöl
többen, maga Lambert, milanói érsek, Gislebert gróf, Olderik palotagróf, st még Adalbert határgróf, Berengár veje
is

király pártjához szegdtek.

a burgundi

Ketten a magyar urak közöl, úgymond a krónika '),
Bogát és Tas (Dursac), kik 921-ben épen Verona táján kalandozának, jó barátságban voltak Berengárral velk tehát
szövetségre lépett s megkérte ket, támadnák meg ellenségeit. A magyar vezérek szívesen megtették, mi tlök ki;

emberétl kalauzoltatva, mellék utakon az ellenség táborának hátába kerültek. Kudolf tábora
még álomban szunnyadozott, midn a magyarok egy nap
hajnalán reátörtek. A meglepés oly nagy volt, hogy az
ellenség alig nyerhetett idt fegyvert fognia. Sokan közölök
megölettek, sokan elfogattak. Az elsk közt volt Olderik palotagróf; az utóbbiak közt Adalbert határgróf, Berengár
veje, és Gislebert. Adalbert azonban, midn látá, hogy a
fogságot el nem kerülheti, drága ruháját gyorsan eldobá, s
vántatott, s Berengár

egy közvitéz ruháját
így fogatván

el,

ölté

magára, hogy

meg

ne ismertessék,

kére a magyarokat, kiknek hatalmába ke-

t

egy közel kastélyhoz, ott úgymond rokonai
vannak, kik
jó pénzen kiváltandják. A magyarok jobban
örülvén a váltságdíjnak, mint a közvitéznek hitt fogolynak,

rült,

vezetnék

t

kérelmét

teljesítik; s

tatta magát.

De

elébe vezettetett.

Adalbert

ott

ogy katonája

által kivál-

Gislebert gróf megismertetvén, Berengár

A

magyarok

e

segedelmök

díját Olaszor-

szág kizsákmányolásában nyerték; az egész évet, st a következnek nagyrészét is ott töltötték. 922-ki február 4-én

III, 290. Lupus Protospastade ez
volna Olaszországba
mentek
920-ban

Luitprand Antopod. Pertznél

:

V, 53.) szerint
hibás idszámítás, vagy más betörés, mint a 921-ki.

rius (U.

o.

;
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vonultak be Apuliába, honnan azután zsákmánynyal terhelve_

hazájokba visszatértek

Míg

^).

más csapatok isHenrik király látván, hogy

ezek Olaszországban történtek,

mét
a magyarokat Olaszország foglalkodtatja, a Szászországgal
Szászországot pusztították.

határos, engedetlen daleminczi szlávok ellen fordítá fegyve-

Ezek, ellentállni ertlenek, a Morvaország nagy részének meghódoltatása és Csehország adózóvá tétele után csak-

reit.

magyarokat hívták segítségül. Ezek
s annak egy részét pusztítván,
nagy martalékot vittek ki magokkal. Visszatértében még a
szövetséges dalemincziek földén volt a magyar had, midn

nem szomszédaikká

lett

tehát Szászországra törtek,

újabb kalandvágyó csapatok

jöttek

is

volt ki a hazából.

hogy társaik nagy zsákmányukkal már hazaEzek
menben vannak, üres kézzel magok sem akartak visszatérni,
látván,

s

a szövetsésres dalemincziek földét akarták feldúlni, kikre

különben

boszankodtak,

is

törzset hívtak

meg

segítségül

tértek azonban ezt ellenzettek,

k

nem ket, hanem más

mivel
-).

s

A

Szászországból vissza-

tanácsiák társaiknak, men-

még számokra

is van elég
megmenekültek
a puszmartalék. A dalemincziek ekként
títástól; nehogy azonban amaz ellenséges indulatú csapat
visszatértében töltse rajtok boszuját, kérelmökre az els
had is mindaddig földükön tanyázott, mígnem amazok ig
visszajöttek Szászországból. S így aztán mind a két had

jenek

is

Szászországba,

Chron.
neventani U.

o.

S.

hol

Bened. in Monté Casino. Pertzuél

175. Annál. Flodoardi

U.

o.

:

III.

Aunal. Be-

370,

arra mutat, hogy e rabló kalandokat a nemzet külön töre miatt szenvedett tólök néha
s épen
zsei külön szokták volt zni
*)

Ez

;

Midn egy törzs valahonnan gazdag
zsákmánynyal tért meg, szerencséje fölingerié más törzs vagy nemzetismételve ugyanazon tartomány.

ség kincsvágvát,

s

ez aztán

amannak nyomán újabb hadjáratot

intézett.

mutatja ez egyszersmind azt is, hogy az erélyes Árpád halála után
kevés egység létezett az országban, s a vajdák s nemzetségfók keveset

De

függtek a magok törzsére, nemzetségére nézve a fejedelemtl.

921.

"0
924.

Els

egyesülve

hozta

könyv.

A magyarok

hazájába

be

az

vezéreik

alatt.

marta-

összeharácsolt

lékot 0Kalandjaik

Berengár

Olaszor-

szagban.

,.

,

.

r

924-ben orgyilkosok keze

ki

halála,
t t -i

•

••

.^

>

rí

^

^

által

•

ismét Itáliába vitte a szövetségesük halalat meg-

Dt^ult KI,

bszülni kivánó magyarokat. Vezérökül Szalárdot, vagyis
Szoárdot említi a krónika

magyar

'"^),

ellentétben névtelen

jegyznk-

miután a görög birodalom nagyrészét bekalandozta, a Ráczföldön házasodott s halt volna
meg. Némely íróink Pray után magát Zsoltot vélik rejleni
a név alatt. De bár ki volt is e vezér, annyi bizonyos, hogy

kel, ki szerint e

úr,

924-ben már kora tavaszon körültáborlá a népes, gazdag
A város ers, magas falai miatt a roham nem sike-

Páviát.

rivén, azt kiéheztetni szándékozott,

szorosan elzárta

és

seregével. De nem sokára más eszköz is esett kczök ügyére,
mely ket a kiéheztetésnél gyorsabban uraivá tette a vá-

rosnak

sikerit ugyanis a várost tüzes nyilaikkal több helyt

;

felgyújtani.

rommá

A

pusztító elem kevés nap alatt az egész várost

Megmérhetetlen kincs veszett itt el,
az évkönyv;
leégett negyvennégy templom.
tette.

—

püspöke, a verczellei püspökkel, ki szintén
nedéket,

és

sok ezer lakossal együtt a

A

város

keresett me-

itt

tz

— mond

és füst miatt

el. Mondják, hogy midn az égés szüntével a magyarok a városba hatoltak, annak lakosai közöl csak egy
pár százan voltak még életben, kik aztán nyolcz véka ezüs-

veszett

tön,

melyet

tották

meg

ép falait

a

hamu

életöket

romok közt szedegettek

s
s

az

üressé lett városnak

össze, vál-

még mindig

^).

Ezután Olaszország egy
keresztül

részét pusztítván, az

Alpokon

Galliába hatoltak. Kudolf kis-burgundi király,

ugyanaz, kit pár év eltt, mint Berengár ellenségét, megvertek,

és

Ilugo provencei gróf a hegyek szorosaiban út-

V Vidukind Lib.
*)

')

I.

Pertznél: Script, III. 426.

Luitprand, Pertznél: 111,304.
Annál. Fludoardi. U. o. 370.
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jókat állták.

helyeken ki
ilyféle

miért

91

alatt.

A

magyarok lovas csapatait, mivel a szoros
nem fejldhettek, nagy veszély környezte az

925.

hegyi csatákban gyakorlottabb ellenség gyalogságától;

amazok minden módon

is

utakat fedeztek

föl,

akarták kerülni az ütkö-

el

kémkedésre

Szerencsére a

zetet.

Hadjárataik Zsolt

melyeken,

kijuthatván, Gothiába, a

kiküldött csapatok

oly

bár kerülve, e szorosokból

késbbi Languedocba, érkezének.

Rudolf király, ki már bizonyosnak tartá gyzedelmet, késn
votte észre eltntöket, s bár utánok eredt, csak az utócsapat

De Gothiában

maradozóiból sikerült néhányat elejtenie.
ellenség fegyvereinél

még

ártóbb baj érte eleinket.

az

Midn

a

tartományt pusztítanák, a nyár rendkívüli hsége miatt a

egy neme, mely fejgyúladással kezddött,

halál

hirtelen

másokat a meg
gyümölcsök bségesebb étkezésébl támadt

tehát hihetleg orbáncz, tizedelte soraikat

nem

szokott déli

vérhas ölt meg.

Kik még

;

életben maradtak, a piemonti ha-

vasokon és Lombardián keresztül siettek hazájokba a dögvész ell ').

De

e természeti csapás

sem

ket

volt képes

visszatar-

már rendes foglalkozásként zött kalandoktól. A következ 925-ki évben két sereg indult meg nyugotra, egyik
éjszak, másik délfelé tartván. Amaz Szászországot tzte ki

tani a

kalandjai czéljává.
ván, több várost

már évek

Az

óta készült,

nyilt harczban

szorítkozott.

országot széltében, hosszában bejár-

kirablottak.

Henrik

még gyöngének

szembeszállni,

király,

érzé

csak várainak

s

Maga Werlaon várába

bár éllenök

magát,

velk

védelmére

zárki'izván,

tétlenül

nézte országa pusztítását, melyen „hogy mily csapást ejtettek,

hány monostort gyújtottak

elhallgatni",

mond

a krónikás

magyaroknak valamely elkel
nak Zsolt fejedelemnek

')

')

Annál. Flodoard.

Vidukiod

:

fel
'^).

vezére, kit

i.

némelyek magá-

elfogatván,

373. Luitprand

Res. gest. Saxou.

csapatok, jobb

Történt azonban, hogy a

tartanak,

u. o.

a szilaj

h.

434.

i.

h.

a királyhoz

Szasz-

92
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EIsö könyv.

vitetnék.

A

A magyarok

vezéreik

alatt.

magyarok roppant váltságdíjt Ígértek követeik

De

Henriknek, ha a foglyot szabadon bocsátja.

által

javát minden kincsnél többre

st

becsül derék király

a népe

az aján-

szabadon bocsátása mellett
maga igért évenként adót fizetni, ha a magyarok vele békét
megvetette;

latot

kötnek,

megfogadják, hogy országát kileucz évig megkí-

s

— A béke

mélik.

a fogoly

eresztetvén,

megköttetett,

tehát

a sereg

is

A másik had kalandjairól

bséges

oly

minket egy

tanak az évkönyvek,

s

a vezér szabadon

visszatért hazájába.

részleteket nyúj-

hadjáratról

sem találunk

bennök. És minthogy e részletekbl láthatjuk, tulajdonkép
mit míveltek, miként éltek
rabló-csapatok,

s

kalandjaik

e

láthatjuk azt

is,

alatt

általában e

mennyire túlzottak, valót-

lanok azon többnyire igen rövid tudósítások, melyeket a

magyarok
ték",

adnak az évkönyvek, midn pár
hogy „az egész népet, nagyát apraját leöl-

e becsapásairól

szóval odavetik,

hogy „mindent

fölégettek,

a virágzó városok romjai

s

nyomaikat" stb.: érdekesnek véljük e had kalandaz évkönyv naiv elbeszélése szerint egészen közölni. A

jelölték
jait

magyarok életmódján, napi szokásain, dévaj kedvcsapongásain kívül, láthatjuk ezen elbeszélésbl, hogy jobbára
csak a krónikákat
liírek

után rótta

író

melyeket

eleinkre,

e

kalandvágy, kedv- és
pusztítási

E

szerzetesek

azon

lel

képzeldésfí

hajborzasztó

nagyított

kegyetlenségeket

hogy inkább
idtöltés meg zsákmány gyjtés, mint
krónikák említenek,

düh és vérszomj

vitte

ket

s

a messze külföldre.

s míg egy része
más része Agosta városát tartá
körültáborolva; de miután azt elég hosszú vívás után sem
bírták megvenni, végre hajlottak Uldarik püspök kérel-

sereg elébb Alemanníába tÖrt,

szerteszét

meire

s

száguldozott,

ajánlataira,

összeg pénzt
Schweitzban.

fizetett.

ki

tartván, a Felsü-Rajnán

Gál monostorát tzvén

íme

nekik

Innen

a

város

a Boden-tó

keresztül
ki rabló

váltságául
keleti

egy

oldalának

Schweitzba törtek, Sz.

kalandjok egyik czéljáid.

a krónika elbeszélése egész terjedelmeiben.

III. fejezet.
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alatt.

,,Engilbert, a monostor apátja, hallván betörésöket,

látván,

s

hogy fegyveres népe csak menekülésrl gondoskodik,

a szerzetesek izmosabbjait
alá pánczélt öltvén, nekik

ván, eddig,

az Istenben

fölfegyverzé,
is

s

azt parancsolá

bízva,

maga

a

csuklya

tenniük,

mond-

szellemmel küzdöttünk az

ellen, most ugyanazt kézzel is cselekedjük. Azonnal
nagy sürgés kezddik a kolostorban, lándzsákat, gerelyeket

ördög

gyártanak, vastag posztóból és
tenek, parittyákat

s

nemezbl pánczélokat

készí-

fzágakból paizsokat fonnak, nyársakat,

dárdákat hegyeznek".

„A

szerzetesek közöl néhányan

adván, a monostort odahagyni

kiválasztanak egy alkalmas helyet,
látszott

kijelölni

védelmökre,

a

hírnek

vonakodtak
(ez

;

hitelt

nem

majd azonban

melyet maga az Isten

hihetleg Meldegg) a

Gál a sz. háromság
három egymásba szakadó ágáról.
A szk hegyorom árkokkal s földmvekkel kastélylyá ersíttetik, s oda hordatnak fel nagy sietséggel a szükségletek...
A monostort környez helységbl a vének s gyermekek
Wazzirburgba (a Boden-tó túlpartján megersített félszige-

Szitera-patak táján, melyet hajdan
tiszteletére nevezett el

sz.

'),

fekv Lindauba) küldetnek".
„Ezután kémek küldetnek ki az ellenség mozgalmait
szemmel tartani, bár még sokan nem hitték a magyarok jöttérl szárnyaló híreket. E miatt maga Engilbert apát is

ten

csaknem elkésett a legértékesebb tárgyakat a kastélyba szállíttatni, így maradt ott az ezüst-lemezzel borított szentségtart(')-szekrény

sz.

Otmár kápolnájában. Az

ellenség

nem

egy testben, hanem kisebb csapatokban járt, mert senki sem
állott ellenök; csapatonként támadták meg, fosztották ki s
gyújtották fel a városokat s falukat. (Majd meglátjuk, igazoltatott-e ezen állítás, késbbi eljárások által sz. Gál monostoránál.) Xem járván nagy tömegekben, könnyebber
meglephették a vigyázatlanokat. Az erdbl százanként,
')

Sitera=sint— tria unum.

^^^-
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vagy még kisebb számban rohantak el
mindazáltal a
füst nappal, a tzktl veresl ég éjjel elárulá a csapatok
;

hollétét.

,,Vala pedig akkoron a mieink közt egy Heribald

hóbortos,

együgy

szerzetes, kinek beszédei

nevetség tárgyául szolgálának.

Midn

s

nev

tettei sokszor

ezt a kastélyba

barátok egyike nagy ijedten futásra szóllítaná:

„ám

siet

fusson,

monda , én ugyan nem futok, mert a klastrom
gazdája az idén még nem adott brt, hogy magamnak sarut
csináljak." Midn pedig t a végs perczben a többiek
ellentállva
kényszeríteni akarnák, hogy velk menjen,
megesküdött, hogy mindaddig nem megyén, míg neki a sarubr ki nem adatik. így tehát , a magyarokat félelem néla ki akar,

kül bevárva,

Az

.

.

.

ott maradt,

henyén

fel s

alá sétálgatván.

fölfegyverkezve megjelent;

ellenség végre félelmesen

s

minthogy minden szöget lyukat gondosan ki szokott kutatni,
ugy látszék, semmi kor- vagy nembelinek nem fog kegyelmezni. De csak magát lelik ott félelem nélkül állva a klastrom közepén. Csodálják, mit akar, miért nem futott
de

nem

bántják,

hanem midn

a

fbbek

t

is el;

tolmácsaik által

mindnyájan nevetségre
fakadnak, s neki megkegyelmeznek. Sz. Gál oltárához nem
többször csalatkozva tapasztalták,
is nyúlnak, mert már
hogy ilyenekben csontokon s hamun kivl semmi nincs.
Kérdezik aztán a hóbortos baráttól, hol van elrejtve a klaskikérdezvén, hóbortosságát látnák,

trom kincse. Ez tétova nélkül elvezeti ket a kincstár rejtett ajtajához, melyet nyomban fel is törnek; de midn ott
megaranyozott gyertyatartók s viliároknál egyebet nem
találnak, melyeket a szerzetesek futni sletésök miatt hagytanak ott, a barátot pofoncsapással fenyegetik. Ketten közölök felmennek a toronyba,

lév

kakas, melyet

s

azt

vélvén,

a hely istenének

hogy a hegyén

neveztek,

bizonyosan

értékesebb érczbl, aranyból van öntve, azt egyikök lefeszíteni ügyekezik; de

a magasb(')l

midn

e végett

a pitvar1)a zuhan

és

ersebben nyújtózkodnék,
szörnyet hal.

Ez

alatt a

Ill.,fejezet.
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másik, hogy az egyházat magának a hely istenének színe eltt

meggyalázza, a templom keleti részének legfelsöb b ormára
de hányat esvén,
lépvén, onnan lecsunyítani szándékozik
;

ö

is

magát. Miként Heribald

összetöri

késbb

elbeszélte,

mind a két hullát a templom pitvarában máglyára tették s
megégették '). A lángok, melyeket mindnyájan vetélkedve
de azért
élesztgetének, ersen csapkodtak a boltozatokhoz
(mert
birták
valamint
Magnusét
sem
templomát,
sz.
sz. Gál
nem aJcarták) felgyújtani. Vala pedig a pinczében két borral
;

teli

hordó,

melyek,

mivel a gyors futás
j

alkalmával senki

sem mert ökröket befogni, ott maradtak. Ezeket, nem tudom,
mi más szerencsének tulajdonítható, minthogy zsákmányos
szekereiken ilyenekkel bvelkedtek, közölök senki sem nyitá
fel. Mert midn cgyikök baltájával egy abroncsot ketté vágott, Heribald, ki
kiált
ti

:

magát köztök már otthonosnak

érzé, rá-

„mit mívelsz jó ember, hát ími aztán mit igyunk, ha

egyszer elmentetek?" Megértvén ezt a tolmácstól a ma-

gyar, hahotára fakadt,

lsük

hordáit

.

.

s

kére társait

is,

ne bántanák esze-

.

„Ezután kémeket küldenek mindenfelé, kik az erdket
és rejtekhelyeket megvizsgálnák, s nyugodtan bevárák azoknak tudósításait. Végre ... az udvaron s a mezkön mindenfelé elszélednek, s lakmározni kezdenek. Némelyek sz. Otmár
kápolnájának szentségtartójáról, melyet a sietve
el

nem

vihettek, fejtik le az ezüst borítékot.

mezn

menekülk

Néhány fbbek

bségesen lakmároztak. Heribald velk, mint utól)b maga monda, jobban
ellakott, mint bármikor életében. És midn amazok szokások
szerint zöld szénán telepedének lo az étkezéshez,
magának
fogoly-papnak
széket
vitt.
és egy
Ok pedig, midn a féla klastrom eltti

telepedtek

le,

s

nyers húsdarabokat kések nélkül, egyedül fogaikkal szak-

')

Ebbl

látjuk,

ez kivételes szokásuk

hogy seink megégettek halottjaikat,

nem

volt a hadjáratok alatt.

vetélkedve élesztgették a máglya

tüze't.

—

Jellemz az

ha csak
is,

hogy

925^

Els
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vezéreik

alatt.

gatva szét, felfalták volna, a csontokkal egymást pajzánkodva hajigálták. A borból is, mely teli kupákban állt
elöttök, mindenki a mennyit akart, tetszése szerint ivott,
miután pedig az italtól neki hevültek, mindnyájan iszonyúan
kiabáltak

isteneikhez,

rítvén ugyanazt

a papot

tenniök.

eszelsüket

és

A pap,

is

kénysze-

ki nyelvüket jól érté,

s

ki

épen ennek köszönhette életben maradását, velk együtt
hatalmasan kiabált; miután pedig nyelvökön már elég bolond dolgokat mondott, a sz. keresztrl, melynek feltaláltatása épen

a

következ napon (május 3-án) ünnepeltetett,

szóló antiphonát: „sanctifica nos",

Vele tartott ebben Heribald

is,

könnyezve kezdé énekelni.

bár

eléo-

rekedt

foglyok szokatlan énekét hallván, mindnyájan
tozának,

s

(tánczolni)
•

hangcjn.

A

összecsopor-

csapongó jó kedvökben a fbbek eltt toborzani
és birkózni kezdenek. Némelyek fegyverrel is

mutogatva jártasságukat a hadi mesterségben. A
pap azt vélvén, hogy e közvígságban legalkalmasabb az
id szabadon bocsáttatásáért esedezni, miután a sz. kereszt
segedelméért könyörg ött, zokogva a fbbek lábaihoz borúit.
De ezek szilaj kedvökben füttyökkel s rémséges morgással
adják tudtára katonáiknak akaratjukat. Azok tehát dühödve
oda futnak, a szegény embert gyorsan megragadják, s elvívtak,

veszik késeiket,

hogy tonsurájából

azt a csúfságot csinálják,

mit teuton nyelven p icchinnek neveznek, mieltt fejét vennék ^). De e közbon a kastély felé fekv erdbl hirtelen

megriadnak a kürtök, s a kémek elfutva hírül hozzák, hogy
közelükben fekszik egy várda, mely tele van fegyveresekkel.

A papot és Heribaldot

tehát a klastromba

magokra hagy-

ván, mindnyájan kisietnek, és szokásuk szerint, gyorsabban

mint hinni lehetne, harczrendbe állanak. Megértvén pedig,
hogy kastély oly fekvés, hogy azt megrohanni nem lehet,
:i

')

E

fejvétel

szándokát csak a krónikás fogja rajok, mint az

egész jelenet mutatja,

pappal jó kedvökben.

s

a következés

is

bizonyítá, csak tréfát

ztek

a

fejezet.

III.
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aJatt.

védhet ormon

nagy veszélyJyel lehetne azt megközelíteni; minélfogva rei, ha eleségök
van, azt feladni nem fognák: a monostort, mint melynek
istene, Gál, a tzön uralkodik, végre elhagyták; s minthogy
már sötét kezde lenni, a falu néhány házát, hogy lássanak,
felgyújtván, a Konstancz felé vezet úton zaj és kürtszó

s

át,

nagy csöndben eltávoztak. A kastélybeliek azt vélhogy a monostor ég, miután távoztukról értesültek,
rövidebb utakon utánok eredtek, s az röket, kik a csapatot
távolról követték, megtámadván, közölök néhányat leöltek,
egy megsebesültet pedig magokkal foglyul vittek. A töbnélkül,

vén,

biek elfutván,

kürtszóval

Ezek tehát gyorsan

a róna

intették

mezre

a csapatot

vigyázatra.

száguldanak,

Utóbb

hogy, ha

s egyéb
poggyászukat körösköri elhelyezvén, s az röket felosztván, a fre heveredve iddoo-áltak és aludtak. Korán reo-o-el

szükség,

harcizrendbe álljanak.

pedig a közel

fekv

falukat befutván,

ott hagyott, elrablák,

„Az apát

s

szekereiket

a mit az elfutott nép

az épületeket útjokban felgyujták

—

').

—

mond befejezleg a krónika
a klastromba visszatérvén, csodálkozva látá, hogy sem Heribaldnak baja, sem boros hordainak sérelme nem történt. Az elfogott sebes
dott

a

magyar utóbb megkeresztelkedvén, megházaso-

gyermekeket nemzett.

zetesek tréfálva kérdezték
tetszettek neki
leié ez,

A kastélyból

az eszels

visszatért szer-

Heribaldot,

hogyan

Gál oly számos vendégei ? „Igen jól, fehigyétek, sohasem láttam kkstromunkban vígabb
sz.

') Ez is hihetleg csak a krónikás ráfogása. Míg szemtauú vallomása nyomán írt, megkímélteti velk a klastromot, templomot, helységet, 8 ebben csak néhány házat, hogy a sötétben lássanak, gyújtat fel

általok az

erd

szélén.

De

hogy minden útjokban

mihelyt

es

ket

szem

]elól veszti,

épületet felgyújtanak.

Nem

rajok fogja,

azért teszszük

ezen észrevételt, mintha védelmére akarnánk ebben kelni a rabló kalandjaik alatt kétségkivül elég kárt s kegyetlenséget elkövetett eleink-

nek; csak figyelmeztetni kívántuk az olvasót, hogy mi hitelt érdemelnek a jobbára nagyított kósza hírek s hagyományok után írt krónikákHorváth M. Magy.

t5rt.

7
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embereket ételt, italt bségesen nyújtanak; a mit én fösvény pinczemesterünktöl hasztalan kérnék, hogy nekem
azt önként bséggel adának."
szomjazónak italt adjon,
;

—

k

,,Söt

nem

még

pofoncsapással

akartál",

—

is

kényszerítenek innod,

midn

veté utána a fogságból megszabadult pap.

„Az ugyan nem

monda

tetszett,

féktelenek voltak

;

mert

Heribald,

erre

mondom

hogy oly

nektek, sohasem

láttam

Gál klastromában oly fegyelmetlen embereket, kik csak
ugy mulattak, dévajkodtak a templomban és a klastromban,
mintha mezn voltak volna. És midn egy, ízben kezemmel
intek nékik, hogy megemlékezvén az Istenrl, legalább a
sz.

templomban lennének ^csöndesebbek, jól nyakszirten ütötde tüstént megbánták, hogy ellenem így vétettek, s
tek
mit közletek senki sem tenne, tették
borral kinálva,
jóvá hibájokat." Heribald annyira megkedvelte a magyaro;

—

hogy midn visszatértökrl késbb némi hírek szárnyaIának, rimánkodva kére az apátot, bocsátaná le t a kastélyból, hova t is felvitték volt, ,, kedves magyarjaikat,

hoz

')".

—

És nincs okunk kétségbe vonni, hogy mindenütt ily
magyarok ka-

víg kedvcsapongással mutatkoztak légyen a
landjaik alatt,
kintettek.
is

s

melyeket már szinte rendes idtöltésül

Hol ellentállásra nem

szintúgy

nem

megelégedvén

találtak, bizonyosan

kegyetlenkedtek,
azzal,

mint

sz.

te-

másutt

Gallenben nem

;

ha mi értékesebb martalékot szerez-

rombolásban nem igen találták kedvÖket
úgyhogy mit a krónikák, nagyított hírek után, tzzel vassal

tek, a czéltalan

elkövetett

pusztításaikról

rövid kifejezésekben

általános

följegyeztek, tán legtöbb esetben hasonló volt ahhoz, mit a
gáli monostorban cselekedtek. És ezt annál bizonyosabbnak tarthatjuk, minthogy másutt e sz. gáli kalandjokról is a
legvalótlanabb tudósitásokat olvassuk. „Ezen tartományt is,
sz.

')

Ekkhardi IV. Casus

St. Galli,

Pcrtz

:

Script. II, 104. köv.
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a Boden-tó mellett, körülfogta

a

barbár nép, és megszámlálhatatlanokat leöldösött, és a hely„Már akkoron
ségeket környös-körül mind leégette."

—

—

mondja egy
nemcsak híre futott a magyarok jöttének
gáli
barát
-)
hanem
sz.
dühök
a klastrokésbbi
másik,
mot is mindenfelül körülfogta. Majd az egész had zsákmánylásra oszlik széjjel, s telhetetlen kincsszomjjal üríti ki
a kincstárt; a templomokban máglyák rakatnak, az oltárok

—

felgyújtatnak,

s

tzbe

a szentek ereklyéi

lyek a lángokon gyzedelmeskednek
épületek,
tási

mások

a lángok

dühhel mentek

sz.

^).

martalékai

vettetnek, de me-

Leromboltatnak az
lesznek. Ily

Magnus templomába

lyákat rakva akarták felgyújtani."

De

mennyire eltérnek

elbeszélések,

núk

e képzelet-szülte

elég,

pusztí-

és azt,

is,

hogy

mág-

lássuk,

a szemta-

tudósitásaitól.

A kalandorok
száguldanak
ros le

is

s

égett.

sz.

Gallenböl távozván, Konstancz alá

a várost ostromolni kezdték, mialatt a külvá-

De

látván,

hogy az ers falaknak mitsem

árthatnak, a várost odahagyták,

s

Alsatiát és Galliát befut-

ván, Alemannián keresztül tértek vissza hazájokba. Némely
évkönyvek *) a következ évben újra pusztíttatják általok
a nevezett tartományokat de ezek tévednek az évben, mert
miután a Szászországban járt másik had vezérei Henrik
királyival 925-ben kilencz évre békét kötöttek, a magyarok
megelégedve az évi adóval, és szavokat, mint szokták, híven
beváltva, az egész kilencz év alatt nem háborgatták Német;

St

egy kiránduláson kivül 927-ben Bblgárországba, melyet azonban m inden részletek nélkül említ egy
országot.

')

St. Galli,
»)

')

nyúltak,

hetnek

Acta Sanctor. Mens. Maji Tom.

I,

máj. 2-ka alatt.

Codex Ms.

Goldastnál.

U. o
Heribald szemtanú szerint láttuk, hogy az oltárokhoz nem
tapasztalásból

tudván, hogy azokban

mi zsákmányra sem

szert.
*)

Cont. Reg. Pertz:

I,

615.

Herimann. Aug. U.

o.

V, 113.

i.s

te-

934.
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934.

görö^' író

^),

más országokba

tudósítanak ez

Míg

idrl

vezéreik

alatt.

hadjáratokról

intézett

sem

az évkönyvek.

magyarok ezen éveket hazájokban nyugodalmasan tölték, Henrik király ügyesen felhasználta a béke
idejét a birodalom hadi hatalmának nevelésére. Nagy buzgalommal épített várakat, öveztette falakkal a mezvárosokat, melyekben a netalán ismétlend becsapások alatt a
a

nép védelemre találjon ; hadi népét a fegyverforgatásban, s
és, mi fleg említend, nagy számú lovas sereget alakított, miben
eddig a nyugoti népek hiányt szenvedtek ^).
hadi mozdulatokban szorgalmasan gyakoroltatá,

Miután az így begyakorolt hadsereg a daleminczi s
más szláv törzsek ellen gyzedelmesen viselt háborúkban
tzhöz szokott, önmagában bízni tanult Henrik király megérkezettnek látta az idt, midn már a gyzedelem reményével szállhat szembe a magyar hadakkal. Az adót tehát
:

933-ban megsznt

Görögországban.

fizetni, s azt,

midn

érette Zsolt

fejede-

lem követeket küldött, egyenesen megtagadta.
A magyarok ezért boszút akarván állni, 934-beu háborúra készültek. Mieltt azonban Németországba megindulnának, Görögországba kivántak tenni hadjáratot, hogy azt,
.,1,,
i'^
i/
mivel a beké ott is letelt volt, ujabban adófizetésre kényszerítsék. Tavasz nyiltával tehát Thraciara rontván, aprilban már Konstantinápoly körül száguldozának. Romanus
Lacapenus császár ellentállásra felkészülve nem lévén,
Theophanes patríciust küldé követül hozzájok ki aztán
ket az adó megújításának ígéretével nemcsak békére,
hanem a foglyok szabadon bocsátására is könnyen reá-

-ii

i

'

•

^

^

/

;

bírta '^).

rít,

')

Cont. Theophanis. Párisi kiad. 255.

*)

Annalista Saxo Pertz: Script. VI, 596

Vidukind. U.
*)

e

o. III,

;

s

a

kibl jobbára me-

434.

Cont. Theophanis Párisi kiad. 262. Cedrenus 629. Orosz írók

hadjáratot 933.

teszi.

Ld. Pray. Diss. X.

in.

Annál.

vet.

1.

239.

:
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Görögországból hazatérvén, Henrik királyijai is hasonló módon kivántak elbánni. De régi szerencséjök itt

htlen

lett irántok.

Még

az év nyarán egy

nagy

sereggcl^ík'Jyö^^.®""

Thüringenbe törtek, hol két részre oszolván, egy rész nyuhol kevesebb vár létezett, a másik délkelet fell
támadta meg Szászországot. E megoszlás veszedelmére lön
a magyaroknak. A nyugot felé kalandozó had, midn apróbb

got fell,

csapatokban zsákmánylaná a tartományt,

liol most is oly
mint hajdan, a thüringeni
grófoktól meglepetvén, megveretett. A másik hadosztály
értesülvén, hogy ?Henrik nvére, a thüringeni Vido neje,
roppant kincseivel Merseburgba zárkózott, e város ostromához fogott. S már kevésbe is mult, hogy azt be nem vette,

kevés ellentállásra vélt találni

midn

Henrik a város alatt termett jól felkészült hadaival,
s azon helyen, mely Riede nevet viselt, tábort ütött. Errl
s a nyugoti csapatok vereségérl egyszerre érkezett a hír
a magyarok táborába. Felhagyván tehát az ostrommal,
másnapra ütközetre készülének, s hogy a szerte kalandozó

csapatokat összegyjtsék, nagy tüzeket rakva adának jelt.
Henrik másnap reggel támadásra vezérlé seregeit. Régóta
betanította volt katonáit, miként kelljen a magyarokkal

megütközniök. Egyebek közt jól tudván, hogy ezek nyilaikkal a távolból szoktak legtöbbet ártani az ellenségnek, a
kézviadalt pedig

nem

szeretik, s e miatt arra törekednek,

hogy harczrendjeikhez igen közel ne is jusson az ellenség
meghagyta katonáinak, hogy ütközetre menendk, harczsoraikban szorosan együtt maradjanak, s egyik a másikat
lovának sebessége, vagy saját harczvágya miatt meg ne
elzze; s ekként magukat 'pajzsaikkal az els nyilzápor
ellen fedve, közeledjenek feléjök; midn pedig látják, hogy
az ellenség nyilait elször elltte, sebes vágtatva rohanjanak
reá, s kényszerítsék

t kézviadalra, mieltt

másodszor
németek pontosan teljesítették a vett parancsot, 8 az els nyilzápor után Kyrie szót kiabálva, nagy
sebességgel csaptak a magyarokra, kik viszont hajrá-t (Iniiellhetne.

A

nyilait

'^^'

'í«''ne.
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mondanak

hui-t

Az

séget.

vezéreik
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a külföldiek) hangoztatva fogadták az ellen-

nem tartott sokáig. A magyarok
nem kevésbé nagyszámú lovas-

ütközet azonban

meglepetve az ellenségnek

ságától, mint eddigelé szokatlan, új harczmodorától, hihe-

tleg, hogy ellene a távolból nyilaikat ismét használhassák,
lovaikat gyorsan megfordíták. Ilyféle színlett futamlásnak
elébb,

midn

jobbára gyalog ellenséggel harczoltanak, min-

dig jó sikerét tapasztalták

lovasság a futamlóknak

;

is

de most csalatkoztak

:

a német

nyomában maradt. Tervökben

német
lovassággal nem nagy kedvet érezvén, újra sarkantyú közé
fogták lovaikat. A németek egészen az Elbéig zték a fuekként megzavartatván,

s

a kézviadalra a pánczélos

tamlókat, kik egyébiránt holtakban

Kalandjai >
Oceánig.

is,

foglyokban

Táboruk azonban

is

csak

gyztes Henrik martalékává lett, ki aztán a számos német foglyot megszabadítván, a csatamezn térdre esve adott hálát az Istennek
az els jelentékenyebb gyzedelemért, melyet a németek az
oly sokáig gyzhetetlennek tartott ellenségen kivívtak -).
-'^íö Henrik király élt, nem is háborgatták eleink Néaz
kevés embert vesztettek

metországot.

De

^).

a

mihelyt halálának hírét vették,

azonnal

bennök a kalandvágy; Henrik után nem
sokára meghalt régi szövetségesök, Arnulf bajor herczeg
is; és igy sem félelem, sem barátság nem gátlá többé ket e
vágyuk kielégítésében. 937-ben tehát egy sereg útra kelt, s
megkezdé azon bámulatos rablókalandot, melynél sem táismét fölébredt

sem

volság,

id

tekintetében hosszabbat eddigelé

még nem

tettek a szilaj lovagok. Keresztül haladván Bajorországon,

bejárták Alemanniát
')

s

az egész keleti Frankországot, azu-

„Videntes exercitum arraatum fugerunt, ut peracto milliario,
mond az egykorú, s erre
coederentur vei caperentur"

—

vix pauci

nézve minden más forrásnál hitelesebb szász Vidukind.

^)Vidukind, Pertz
293. köv,
biens.

U.

Quedl. U.

A
o.
0.

:

líl,

i3i.

köv.

Luitprand Antapod. U. o

többi évkönyv mind csak röviden említi. így Annál. Cor4.

Einsiedlens. U.

III,

56 stb.

o. 141.

Centin. Régin. U.

o,

I,

617.

Ann.

;
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Wormsnál átkelvén, az Óceánig száguldoztak,
zsálimányt gyjtve mindenütt '). Éjenként

tán a Rajnán,

—

pusztítva,

mond

az

irányát. Itt

is

—

a tüzeiktöl veresl ég jelölte útjok
leginkább a gazdag monostorok és templo-

évkönyv

mok vonták ket maguk felé, ezekben találván legtöbb
martalékot. Egy csapat sz. Vazul (S. Basoli) monostorát
látogatta meg,

de a szerzetesek jöttökrl eleve értesülve

lévén, értékesebb

városba futottak.
ütötték

fel

vagyonukkal a legközelebb fekv kulcsos

A

tágas

lakot

benne

üresen találván,

tanyájokat a kalandorok; innen száguldozták be

az egész környéket.

A

krónikák számos csodákat regélnek, melyekre a
e kalandja nyújtott alkalmat. Több templomot
föl akartak volna gyújtani
de minden erködésök sükeret-

magyarok

;

len maradt.

Azt

hitte ugyanis az

együgy

kalandozásaikban néhány templomot

s

nép,

hogy miután

házat akár történe-

tesen, akár
s

szándékosan felgyújtottak, mindazon templomok
monostorok és városok, melyeket föl nem égettek, csak

maradtak épségben, mivel azokat felgyújtani nem birsem tehetvén rólok, hogy valamit szándékosan
hagytak volna épségben. Nem sokára, miután az említett
monostorban ütötték fel táborukat, egyikök a sz. Márton
azért

ták; föl

oltárára akart fölkapaszkodni,

hogy

megfoszsza.

De

rajta maradt,

mígnem egész keze

azt valamely ékszerétl

tette kezét az oltárra, tenyere a

márványnyal összeforrott; miszerint aztán t csak ugy szabadíthatták meg társai, hogy a követ tenyere körül kivésték
a kdarab azonban ekkor sem akart elválni tenyerétl, s
közöl

alig

elszáradt.

A

fogoly papok

többen csodásan szabadultuk meg. Egyiknek menynyei jelenés oldá meg
mint hajdan sz. Péternek
biis

—

lincseit, és vezette ki

nyilazásuk czéljául

')

VI. 348.

t

Herimann. Augiens. U.

Amaz

—

börtönbl. Másiknak, kit versenykötöttek ki, testérl a nvilak, mint a
a

o.

V, 113. Sigebert Gemblacens. U. o

937, t-mez 988 évhez.

^

104
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__inárványról pattantak le a nélkül,

czolták volna

hogy

viszálkodásai miatt

azt csak

Francziaországot,.

hol

semmi ellentállásra nem

mentek. Itt

még gazdagabb martalék
Beneventben. Egyebek

is

kar-

várta

sorban számlálja

el

az arany-

^).

Kis-

Olaszországba

ket Capuában,

közt tizenkét napig
s

annak több

monostor krónikája hosszú
s

ezüst-szereket, posztó- és

melyekkel a monostor a foglyokat ki-

selyem-ruhaféléket,

Kaland-

A

fejedelmek

a

a moute-casinoi klastrom közelében,

emberét tették foglyaikká.

váltotta.

meg

találtak

kincsekkel rakodva,

keresztül,

Libnríában,

idztek

alatt.

^).

Bekalandozván

Burgundián

vezéreik

zsákmányvágyuk egyaránt

és

ki lévén

elégítve, a marsok földén harmadévben tértek vissza hazafelé. Utjokban mindazáltal a vigyázatlanul szerte kalandozók közöl többeket megölt a hegyek szorosainál lesben álló

olasz nép,

mely nagy zsákmányuk hírét hallván,

elragadni ügyekezett

ezt

tlök

^).

s déli országokban zsákmáegy másik értesülvén, hogy Henrik utóda, Ottó

Mialatt e sereg a nyugati

nyol vala,

király több herczeggel

súlyos

viszályba bonyolódott, 938-

ban „hogy az új király haderejét próbakre tegye" éjszakThüringent, Szászornyugotra csapott be
s megjárván
szágban is zsákmáoylani kezdett. Értesülvén, hogy Ottó
;

király az öcscse, Henrik herczeg, ellen fellázadt urak meg-

büntetése végett Bajorországban van hadaival, a Bode folyam partján tábort ütvén,1egyes, apróbb csapatokban barangoltak az országban. De Szászországban, melynek népét

Henrik a hadakozásra oly

•)

Flodoardi Annál. U.

o.

jól' betanította volt,

III, 384. ós

már megtört

ugyanannak: Histor. Rem.

Lib. II. Cap. 3.

jegyz

III, 589.

*)

Richeri Histor. U.

')

Chron. Comit. Capuae 939.

66.

Pertz:VII.

fejezet.

—

o.

évhez

U

o, III,

209.

Leo Ostiens. Chron. Monté- Casino

Névtelen

Cap. 55.
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magyar fegyverek varázsa. Egy

a

105

alatt.

csapatot,

mely a sok

es

^^^-

utak miatt fáradtan érkezett Stadierburg tájára, a
futamlókat
azután a mindenfelé feltámadt lakosság nagyobb részben
és rósz

neki bátorodott polgárok megszalasztották.

Egy más

loöldöste.

mining —

csapatot egy

htlen

A

szláv kalauz Thir-

—

Drömling
erd táján mocsáros helyekre
miután a süppedez vidékrl könnyedén el nem
futhattak, a mindenfell reájok rohant fegyveresekkel hara mai

vezetett, hol

nagy részben elhulltak; maga vezérök is elfogatott,
de utóbb tetemes összegen kiváltatott. A többiek a Bode
melletti táborukban e szerencsétlenségekrl értesülvén, s
hírét vévén annak is, hogy a Bajorországban gyztes Ottó
király nagy napi utakban siet haza ellenök, táborukat fölczolva,

szedték
s

s

hazatakarodtak.

Az

utóhadat Ottó mégis utói érte,

egészen Mettls városáig üldöztette

De

^).

a szenvedett veszteségek, bár a hadi népet teteme-

sen fogyasztották,

még sem

szegték kedvét más törzseknek

Olasz- és Spa
"^°'''"''^^^*

újabb kalandoktól. Csak a tért változtatták, hol zsákmány-

már

lásaikat folytassák. 940-ben

ban száguldoztak
találjuk

'^).

ket. Hugó

Két

évvol

király,

ápril

késbb

havában Olaszországismét Lombardiában

hogy országát pusztításaiktól

A szerzdés
véka ezüst-pénzt adott a békeért, melynek

megmentse, vezéreikkel alkudozásba ereszkedett.
szerint

Hugó

tíz

megtartásáról
vel azonban

t a magyarok

hol

kezesekkel

is

biztosították.

kalandvágyuk még nem nyert

lauzt kértek a királytól,
Itt,

ket

ki

gazdag, mivolt tartománya ingerié
is

Cordova

Mi-

kielégítést, ka-

Spanyolországba vezetné.

magyar csapatok még soha sem

vágyát; miért

fel

jártak, az

arabok

a kalandorok rablás-

fele vezettették

magukat. Miután

Gallián keresztül hatoltak, útjok egy víztelen köves sivata-

gon

—

U.

56 Annál

*)

o.

*)

min

Spanyolországban több találtatik

Vidukind.
S.

— húzódott

i. h. 442. 1. Annál.
HUdesheim. Quedllnburg.
Maximini Trevirens. U. o. II, 213. s több mások,

Lupus Protospat. Pertz

:

^^-

Script. V, 53.

stb.

^^^-
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_?á?L__keresztül.

madnapon
zok

Két napig csak trték
elfogyott türelmök,

kirl

ellen,

azt hivék,

akarja elveszteni,

s

vezéreik

alatt.

az út fáradalmait

;

de har-

annyira felbszültek kalau-

hogy magokat

t agyonverték,

hogy

gyorsan hazatértek

és lovaikat

szomjan

a kietlen

földrl

s

').

Sokkal mostohább

944.

A magyarok

sors

érte^ket 944-ben Bajorország-

semmi szerencsétlenséget nem szen-

ban, hol, mivel 913 óta

vedtek, kevés óvatossággal barangoltak szerteszéjjel. Berthold

„

,

...

Weisnéi.

herczeg ezalatt egy
nokból,

ket

s

ers hadat gyjtött bajorok

aug. 11-én Welsnél, a Trauu

s

karanthá-

folyam közelé-

ben megtámadván, oly vereséggel zte ki az országból,
mint, mond a krónika, még sohasem szenvedtek Németországban

E

^).

magoknak

tek

idtájban Görögországban szerez-

ez

veszteségért

kárpótlást.

Hogy

ezt

annyi

évek óta nem

háborgatták, az okozta, mivel a görög császár, miként fen-

934-ban pénzen vásárlott tlök békét,

tebb elbeszéltük,
évi adóval tartá

ket

távol birodalmától.

—

s

Most azonban,

vagy mivel németországi
veszte- egeik által ket annyira meggyöngültöknek tartotta
a byzanczi kormány, hogy az adót szintén megtagadhatni

vagy mivel a béke

véle

a

:

értesült

ideje

magyarok újabban betörtek Thraciába. De alig
errl a görög császár, sictett ket követei által

ismét megengesztelni,

A
P"

görögök
'

J^
'

s

újabb öt évre megkötni.

Qgj
rit,

letelt,

évi

A

adófizetés

ígéretével

görög politika e béke

titkos terven munkálódott, mely, bár teljesen

még sem maradt

vallási

hatás nélkül

állapotának átalakítására.

A

a békét

ideje alatt

nem

sike-

a magyarok erkölcsi

s

görög kormány a béke

hogy egy elkel magyar
vezér menjen túszul a byzanczi udvarba. A magyarok ráálltak, s Bulcs vajda, liihetleg nagy kisérettel, moly méltóbiztosítása végett

azt kivánta,

Luitprand U. o. III, 332.
Contin. Régin. U. o. I, 619. Az Annál'. Sangallens (U. o.
és Herimann. Augiens. (U. o. V, 114) e hadjáratot 943-ra teszik.
')

')

I,

78)
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A

ságát megillette, ment Byzanczba.

nem más

görög udvarnak ebben

minthogy ezen, egymást idnkint

volt a terve,

váltandó magyar urakat
általuk a népben

107

alatt.

fel-

a keresztény vallásra édesgesse,

s

utat nyisson a kereszténység fölvételére.

is

hogy a görög udvar mind Bulcsot, mind Gyula
hihetleg az öt év
vajdát, ki t néhány évvel késbb
felvál'totta, nemcsak kinmúlva letelt béke megújításakor

Ez

volt oka,

—

—

csekkel halmozta

A

hanem

el,

dolgot valóban

is

patriciusi méltóságra

által

nem

Bulcs ugyan, miután

Gyula mindazmavallásához, hanem

sokat gondolt az új vallással

nev

hazatérvén, egy Hyerotheus

;

szerzetest hozott

nemcsak maga hü maradt új
családját is megkereszteltette. Gyula leánya
gával,

emelte

annyira vitte a görög udvar, hogy mind

a két vajda fölvette a kereszténységet.

hazatért,

is

s

Géza fejedelem hitvesévé

lett,

utat a kereszténység fölvételére

s

férjénél

is

:

Sarolta,

utóbb

elkészítette az

').

Miután a kalandorok eltt a béke Görögországot elzárta, Xémetországba pedig a szenvedett veszteségek után
betörni nem igen vágytak a nemzet több évig nyugalomban
töltötte idejét. S ezt nemcsak a vett csapások s a harczfiaknak azok alatt történt tetemes megfogyása, hanem I. Ottó
:

egyaránt javasolták. Ugy
békének örvendországában
király, miután
hetett, megbszülni kivánja Németország hosszú szenvedékirály

ellenséges szándokai

látszék, a

seit, s a

is

német

magyarokat

saját

földjükön szándékozik fölkeresni.

Zsolt e miatt az ország nyugoti

határszéleinek megersíté-

sérl komolyan kezdett gondoskodni. Vas megyében ugyanis,
hol a még Árpáddal bejött magyar fajú oroszok telepedtek
volt meg, általok egy várat építtetett, mely Kszeg nevet
nyert. Kissé feljebb, a Fert tava táján, a nem rég bevánu.
dorlott harczias besenyket telepítette meg, „nehogy
a szenvedett csapások miatt dühös némem. emlékünk -)

—

—

636. Párisi kiad.

')

Cedrenus.

')

Névtelen jegyzó

1.

57. Enlicher.

1.

53.

944.

l()8
^^^-

Elsö könyv.

A

magyarok vezéreik

alatt.

tek Magyarország határain áttörjenek." Éjszak

felé,

a szlá-

vok szomszédságában, a Morva folyamot tzte ki határul,
oly feltétel alatt engedvén át az azontúl elébb magyar birtokban lév földet a csehek vezérének, hogy azért neki s
utódainak évi adót fizessen.
Zsolt halála.

még férfiú korának javát élte, belefáradván
még a kormány gondjaitól is ment nyugalom-

Zsolt, bár

kalandjaiba,

ban kivánta tölteni hátralév napjait; miért is 947-ben fiára,
Taksonyra ruházta át si szokás szerint a fejedelmi hatalmat, egyszersmind feleséget

is

adván neki a kunok nemzetélte túl e lemondását a ha-

ségébl. Zsolt csak három évig
talomról.

III.

Taksony fejedelem.
Taksonynak, ki 931-ben Marót bihari fejedelem leá-

947.

nyától született, hagyományaink szerint, szép nagy szemei,
fekete haja, mely dús

növés volt mint

harczias tekintetet adott. Tizenhét
a fejedelmi

atyjától

kalandok

hatalmat,

az oroszlán sörénye

éves korában

eldei példája szerint hadi

vágyott magának hírnevet szerezni,

által

ként hol egy,

hol

zsákmányló hadait.

'),

vévén át
s

éven-

más tartományban találjuk barangoló,
Uralkodásának mindjárt kezdetén, Lom-

bardiára csapott seregeivel, mert a béke, melyet

Hugó

ki-

rály e tartomány számára 943-ban tiz véka ezüstön vásárlott,

már

az elmúlt évben, 946-ban

Hugó

letelt.

Hugó

halálával II. Be-

véka
ezüsttel sietett megváltani tartományát, mert ez jó alkalom
volt,, egyszersmind magát is meggazdagítani a nép verejtékébl. A krónikás ugyanis megjegyzi, hogy a sarczot nom a
magáéból adta, hanem az egyháztól és a szegény néptl
rengár,

zsarolta ki,

utóda, ennek példája szerint

minden

fejre,

még

a

szintén tiz

csecsem gyermekére

egy pénzt vetvén. Azután még a magyarokat
')

U. o 55.

fej.

is

is

rászedte, az

III. fejezet.
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alatt.

néhány vékából

ezüst közé rezet kevertetvén,

tizet csinált;

magának tartván meg ').
A németek ellen azonban Taksonynak sem kedvezett
1'/
11. szerencse, rkjoi
/i
II
yáö-ban s ket év múlva ismét érzékeny
hadi

'-^^8.

a többi ezüstöt

•

a

t

Vereségök Né-

metországban

csapást szenvedett Bajorországban, mint némely évkönyvek

pár szóval tudósítanak
az új bajor herczeg,

Ez utóbbi alkalommal Henrik,

'),

még

a határokon

is

átcsapott,

fbbek

gyar föld egy részét pusztítván, néhány
gyermekeit magával foglyokul

E

ugy

s

a

ma-

nejeit

s

vitte.

meghtötte Taksony ifjú tüzét,
s pár évig hon maradt, mígnem az atyja, Ottó király ellen
föllázadt Liudolf herczog öt 954-ben maga be nem hívta
vereség,

látszik,

Németországba ^). Ottó errl értesülvén, azonnal megindult
ellcnök de a magyaroknak^ kiket e hadjáratban Bulcs vajda
vezérlett, nem volt kedvök vele megütközni, s miután Liu;

dolf hcrczegtl

Kajna

felé

nagy összeg pénzt,

vették útjokat.

dolfnak sógora,

s

19-én vendégelte

e

és

kalauzokat nyertek, a

Wormsban Konrád

lázadásban társa,

meg

herczeg, Liu=

virágvasárnap mart.

a kalandorokat, és segedelmöket nagy

összeg aranyon

s ezüstön megvásárolván, a maga ellenséUtóbb aztán Francziaországba csaptak át, s
april második hetében már Cambray alatt táboroztak. A város püspöke, Fulbert, már elébb megersítette volt a várost,
minél fogva a roham, melyet ellene intéztek, nem sikerült.
Látván, orködésök hasztalauságát, az ostrommal felhagytak, s a várostól nem messze terül síkságon egy folyó
mellett ütöttek tábort. Történt pedig, hogy a városbeliek,
kik a külvárosban barangoló magyarok ellen lesben álltak,

geire vezette.

')

Luitprand Antapod. Pertz. III,

63. Szerinte

Gemblac. U.
*)

Lupus Protosp. U.

o.

o.

V,

VI, 348. e hadjáratot 949. évre helyezi.

Annales Quedlinburgens. 9jO évhez. Pertz

Ortenaburani U.
^)

'óoti.

Olaszországban lehatoltak egészen Otrantóig, SIgebert.

o.

V,

4.

Contin. Régin. Pertz

:

I,

623.

:

III, 58.

—

Aunal.

Kalandjaik
országban,
954,
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A magyarok

könyv.

vezéreik

alatt.

Bulcs vezér unokáját, kinek nevét azonban a krónikás

^^^-

elfe-

midn

néhányad magával a város körül lovagolna,
megtámadták s agyonverték, s fejét egy lándzsán a falakra
tzték. Bulcs errl értesülvén, szörny haragra gyúlad, és
hadát rögtön fegyverbe szólítván, a várost ismét megtá-

ledte,

A

madja.

harcz hosszan tartott

de ostromgépek hijában a

;

A

magas falaknak mitsem árthattak.

sükeretlen erködésbe

beizennek a városba,

elfáradván, végre

csak elvonulnak a vidékrl, hanem az
és foglyokat

is

visszaadják.

A

várbeliek azonban

A

el.

itt

hogy nemszedett zsákmányt
Ígérik,

ha nekik a meggyilkolt

visszaeresztik,

nem fogadták

ajánlatot

s

fejét

tartván, az

ezt cselnek

még inkább

tagadó válasz által

magyarok most tüzes nyilakat kezdenek egy a
falakhoz közel fekv templomra ldözni s azt nem sokára
fel is gyújtották. De midn látnák, hogy a tz a benlevk

fölingerlett

által

mindjárt eloltatott, a külváros egy részének felpörkö-

Némelyek

lésével töltötték bosszújokat.

plomát

is fel

akarták égetni

leltetvén, távozni

;

Gaukerig tem-

Sz.

de a kanonokok által megkér-

kezdenek. Ekkor történt, hogy egy pap a

toronyból nyilat

E

ltt közéjök.

visszatérnek, a templomot

miatt megharagudván,

feldúlják

a ben-

porráégetik,

s

levket felkonczolják '). Bosszújokat ekként kielégitvén, a
vidékrl eltávoztak, s miután még Francziaország déli részeit

is

Hadjárat Németországba.

^

Olaszországon keresztül

bejárták,

hazájokba

-i
következ 955-dik
évben
i

,.

,

/i

.

ujra liivatumul

""Németországba. Számosabban,

mint

— özönlék

el

^)

Widukind Pertznél
Widukind
o.

^

i

sz.

i

III, 455.

—

gáli

VI,

és Ileriinan.
.'549.

Aug.

i.

h.

i

százezerre

évkönyvek,

Heriman. Aug. U.
o.

•

becsalta eleinket

Bulcs, Botond és Léi vezérek alatt

Gesta Episcop. Camerac. Lib. I C. 75. U.

955 évhez. U.

•

is

valaha

számítják ket, bizonyosan nagyítva, a

')

vissza

j^g zsákmány, melyet e hadjárat eredményezett, a

.

,

955

tértek

^).

Bajoror-

o.

V, 114.

VII, 428.

Sigebcrt.

Gemblac. hibásan

Hadjárataik Taksony alatt.

III. tejezet.

szagot;

s itt

111

két táborra szakadván, egyik Bulcs és Léi alatt

Ágostát fogta ostrom

alá,

a másikat

Botond a Majna

felé

De ekkoron Ottó király már kibéLiudolffal s vejével Konrád herczeggel;

vezette zsákmánylásra.

kült volt fiával

többi ellenségeit pedig legyzvén,

birodalmában.

rl

a

békét helyreállította

Ottó csak az imént tért vissza a bajor

Szászországba,

midn

testvére,

E

gyarok betörésérl értesítette.

Henrik berezeg
hír annál

föld-

ta

ma-

váratlanabbul

minthogy csak kevés nap eltt járt nála egy
magyar követség, mely semmi ellenséges szándokot nem
látszék elárulni '). Mindazáltal vévén öcscsének tudósítását,
érte a királyt,

hadait összeszedte

A
a

nem

nyomban

s

magyar hadaktól

a

visszaindula Bajorországba*

múlt években szenvedett csapások,

s

rég megkötött béke most összetartókká tette a német

fejedelmeket.

A

svábok Burghard herczeg

alatt

nagy szám-

mal gyltek a táborba. Oda érkezett a királylyal nem rég
megbékült Konrád herczeg is nagyszámú frank lovas hadával, mi az egész német táborban nagy lelkesedést ébresztett.
A németek böjttel, imádsággal készültek az ütközetre.
Különösen Konrád herczeg, mint mondják, azért imádkozott,
engedné isten, azon bnének bocsánatáért, hogy a magyarokat elébb

hazájára

most magyar

hozta,

fegyver által

A magyar sereg, mely eddigelé az Udalrik
püspök által vitézül védett Ágostát ostromlá, s abban egyebek közt Sz. Afra egyházát is felgyújtotta, értesülvén, hogy
a német had a várostól nem messze szállott táborba, az
ostrommal felhagyott s ütközetre készült. Bulcs seregének
lelnie halálát

-).

éjjel a Lech folyamon átküldötte, hogy
Léi szemben, amaz hátulról támadná meg az

egy részét a beállott

míg maga

és

ellenséget.

')

')

évhez.

Widukind Pertznél

IIÍ, 457.

Sigebert Gemblacens. U.

o.

VI, 349. de hibásan

a

957-dik

'J^s.
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A magyarok

Alig hajnallott augusztus 10-én, midn Ottó király
s nehogy
megindítá
a szemközt álló

955.

—

nyolcz dandárban
Az

ágostai

-vezéreik alatt.

sokat szenvedjenek,
ma^g-yar sereg;
ö nyilaitól

csalitos, cserjés
*'

*'

Ütközet

földön vezette — hadait
•'

a magyarokra, nem kételkedvén,
hogy tudósitásai szerint velk rövid idn szemben találkozik.
De másként történt, mint a német vezérek gyanították.

Mert míg seregök óvatosan halad elre s minden pillanatban
várja a magyar had feltüntet, ennek a múlt éjjel kiküldött
része a tábor

hátába került,

s

melyet

dandárt,

az utolsó

csehek képezének, véletlenül megrohanja,

szétveri s az

zetére bízott egész poggyászt elfoglalja. Ezután

ri-

nyomban

hetedik és utóbb a hatodilc dandárt támadja meg,

s

a

bennök

sokakat leölvén, azokat is megfutamítja. Midn Ottó király
ennek hírét veszi, egyszersmind, de még jó távolban, feltnni
látja

Konrád her4-dik dandárral rögtön kiküldi, hogy magá-

maga eltt

czeget tehát a

a

magyarok derékhadát

hoz vévén az ötödik dandárt

is,

ban megfutott dandárokat,

s

ha

is.

állítaná

meg

a sereg hátá-

lehet,

zné

vissza az ott

már gyztes magyarokat; maga addig megállapodván, csöndesen vára be a magyarok közeled táborát. Konrád herczeg
gyorsan megfelelt a megbizásnak. A prédára esett magyar
hadosztályt vértes lovasságával megrohanja, foglyait
talékát jobbára elveszi,

magát futamlásra

kényszeríti,

mieltt a derékhadak megütköztek, gyztesen

s
s

mar-

még

tér vissza a

királyhoz.

Ottó ekkoron

lelkesít szavakat intézett az eddigi jó

süker által különben is felvillanyozott hadaihoz, s megragadván paizsát s a szent lándzsát, az idközben teljesen kifejlett magyar derékhadat egész erejével megrohanja. És
most egy véres harcz fejldik ki a mind két részrl nagy
harczvágygyal összecsapott ellenséges hadak között. A támadást és védelmet mind a két fél jó ideig egyenl tzzel

makacssággal folytatja; mind a két részen százanként
hullanak a harczsorokban. Ekkor érkeznek vissza a magyar
és

táborba némely csapatok azok közöl, melyek az ellenség

III. fejezet.

Hadjárataik Taksony

113

alatt.

megkerülésére kiküldettek, s Konrád által megverettek. A
magyar vezérek ebbl meglepetve látják, hogy a támadással
elkéstek. A szerencsétlenség híre hamar elterjed a seregben
s közlehangoltságot idéz el, minek következtében míg egy
részök a németekkel már heves kézviadalba ereszkedett, a
többség hátat

fordít,

s

részint a Lech folyam

kat

is

fekv helységekbe,
futamodik. De ezeket is, amazo-

részint
felé

egyaránt veszély várja

rifogatnak

s

:

közel

amazok a helységekben kö-

lovaik fáradtsága miatt

harczolva hullanak

rében vesznek

a

el

;

meg nem

futhatván,

vagy a felgyújtott házak lángteno-eemezek a folyamon átúszván, hasztalan
el,

ügyek eznek annak túlpartjára felkapaszkodni: a part mindenütt meredek,

a feltörekv

fáradt lovak

visszabuknak,
uraikkal együtt a hullámokban találják halálukat. Bulcs
kit a német évkönyv ') Pulszinak nevez
L éllel s méos

s

—

egy más vezérrel

A

került.

számos közvitézzel együtt foo-sáo-ba
foglyok egy része a helyszínén különféleképen
és

Többeket Eberhard, a bajor had vezére, Ebersperg
várába vitt. Ott elszedé tlök az arany lánczokat, melyek
nyakaikon a a többi arany s ezüst ékszereket, melyek
ruházatok alján függenek. Egy részöket ezután elevenen
leöletett.

temetteté

el

egy nagy árokban,

kínoztatva ölette meg.

A

a többit különféle

módon

három fogoly vezér Ottó paran-

csára Kegensburgban felakasztatott.

De a németek sem nyerték olcsón a nagy gyzedelmet,
melyhez kevés hasonlót említhetnek évkönyveik. Konrád
berezeg,

midn

a nap

s

ütközet hevében, hogy

fris

léget

egy magyar nyil torkába fúródott, s
óhajtása szerint halva rogyott le a csatamezn. Vele együtt
estek el az augsburgi püspök testvére, Dietpold gróf, s
huga-fia Keginbald gróf, két Kyburg s több más grófok és
szíjon, sisakját leoldá,

vitézek. Ottó király

nagy magasztalás tárgya

Annál. S.angallens. Pertziiél
Kor»áth

V!.. M!Be;>-. (cr.

í, 79.

lett népénél.

9^5.
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mert „kétszáz év óta egy királyuk sem nyert ily nagy gyzedelmet", u. m. a krónika ').
A nemzeti hagyományok szerint a megvert magyar
hadból, melynek romjait az útja közben mindenütt föltámadt íoldnépeis egyre fogyasztotta, csak heten érkeznek vala
is
vissza haza jókba, kiket aztán a büszke nemzet, hogy
hsi
a
halált
a gyáva megfutásnál,
inkább nem választották
gyász-magyarohnak, magyarháknak gúnyolt s nevezett el, és

k

javaiktól megfosztva, szolgaságra kárhoztatott.

mény

e

kemény

Ítélete

még

utódaikra

is

A

kiterjedt

:

közvéle-

gyerme-

unokáik megvetett koldusokként bolyongtak a hazában,
Sz. István király az esztergami Sz. Lázár
klastromának adományozta, mely idtl fogva Sz. Lázár
keik,

mígnem ket

szegényeinek neveztettek

-).

Botond, a másik had vezére, hírét vévén társai vesze-

delmének

s

a kegyetlenségnek,

melylyel a németek magyar

minden német foglyait szinte
leölette, és miután a gyzedelmétl elbizakodva hazatér
német had szerte barangoló csapataitól a magyarok augsburgi táborában szerzett zsákmányuk nagy részét elszedte,
foglyaikat

hah'sílra

kínozták,

hadát szerencsésen visszavezette hazájába

A

német

írók,

^).

azoknak kivált egy újabb

iskolája, büsz-

kén szokta emlegetni a Lech-parti ütközetet, mint a német

^)

gest.

F

forrás ezen nevezetes ütközetre az

egykorú Widukind

Saxon. Pertznél III, 457. köv. Emh'ti azonban

minden más évkönyv

is

Pertz

:

Res

rövidebben majd

gyjteményében. Thietmár krónikája

(U o. VI, 612) úgy írják le az
Konrád berezegnek az utóhadat megtámadt magyar
csapatok felett nyert gyzedelme aug. 9-kéa, a fütközetet megelz
napon történt, s így két nap egymás után folyt volna a barcz; mit
azonban Widukind tanulmányozása hibának mutat.
') Chron. Budense 1838-ki Podhradczky-féle kiad. 1. 45.
') A sangalleni évkönyvek (Pertznél I, 79) mondják ugyan: „et
(Pertznél III, 746) és Annalista Saxo

ütközetet, mintha

aliud bellum

illorum

cum

eis gei-ebatur

a Poemanis,

nomine Lele, exstincto exercitu

ubi comprehensus est rex

eius",

—

de míg egy részrl
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eredményét

;

és

valamint

a

németek eddig szenvedett vereségeinek okait egyedül a birodalom fejedelmeinek viszályaiban keresik úgy az augsburgi ütközetrl szóló elbeszéléseikben jobbára ilyféle következtetésekkel állnak el: irae, mihelyt Henrik s Ottó
alatt a birodalom nagyjai egyesültek, a német vitézséggel,
szellemi s erkölcsi fensbbséggel nem mérkzhetett többé a
barbár magyarság. Egy-kett elismeri azt is, mit forrásaik
tanúsága után tagadniok nem is lehet, hogy Henrik had:

rendszerét megjavította

s

különösen lovasságát tetemesen

megszaporította.

A

hogy

magyarok, kik félszázadig annyi dias rettegés tárgyává tették
Európában, azontúl a németekkel szemben többnyire vere-

dalt

tény,

aratva,

a

nevöket félelem

séget szenvedtek,
a magyarokra

s

De

következményeiben a
németekre egyaránt nevezetes, nagy esekétségtelen.

e

ményt soha sem fogjuk eléggé indokolhatni, ha egyoldalúlag
mindig csak a németekre tekintünk s a magyarokat számba
sem vesszük. Mind a két nemzet állapotát szükség mérlegelni, hogy az eseményt megfejthessük. És ezt téve, ugy
látjuk, hogy míg a német nemzet számtalan veszteségeibl
merített tapasztalásain okulva, a magyarok példája szerint
lovasságát megszaporította, hadszerkezetét javította, harcz-

modorát tökélyesbítette, szóval, egy
szernek vetette

meg

alapjait, s

ségét és összetartását

is

megszilárdította

den tekintetben haladt,

ugyanezen

id

ben hanyatlás

mind

alatt
állott

be.

új

fejlett,

;

és

ekképen min-

ersbödött, a magyarnál

erkölcsi

A

honvédelmi rend-

egyszersmind politikai egy-

mind

politikai

tekintet-

külföldön gyjtött tömérdek

teszi, hogy mind Bulcs, mind Léi elfogatott;
más részrl kétségtelennek tarthatjuk, honi kútfink szerint azt is,
hogy a másik had vezére Botond vala, s uom az ö hada, mely szerencsésen haza érkezett, s nagyobb is volt, mintsem hogy a cseheknek megfelelni képes ne lett volna, hanem az augsburgi ütközetbl megfutott

ezen tudósítás bizonyossá

kisebb csapatok ölettek

le

a lesben álló cseh herczegtl.

8*
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martalék az erkölcsöket megvesztegette
sokaknál pénzszomj

foglalta el;

melyeket az elttök járó félelem
tett, albizottságot,

a
s

alatt.

;

dicsvágy helyét

a

gyzedelmek,
rettegés mind könnyebbé
folytonos

hanyagságot szült

;

a hajdan oly szigorú

fegyelem megtágult, óvatosságuk, mindenre kiterjed figyel-

mök, mit még VI. Leo császár annyira dicsért, gondatlansággá fajult a kalandokban, melyek lefolyta alatt a zsák-

mánylás végett kisebb, könnyen legyzhet csapatokra széledének. S e mellett politikai egységök is majdnem egészen
megsemmisült. A külön törzsek alig függtek össze többé;
az államegység annyira meggyöngült, hogy hadjárataikat,
melyeket elébb, helyes tapintattal, nevök s fegyver hatalmok
tekintélye s új hazájoknak a számra sokkal nagyobb népek,
a hatalmas két császári birodalom közt annál gyorsabb
szilárdítása végett,

nemzetileg

már külön, mindenik csak
dül

zsákmánylás

rablás,

Augsburgnál

is

a

intéztek,

a

meg-

külön törzsek

maga kezére mködve, egye-

végett

hajtották

Még

végre.

Szóval

csak két törzs fiatalsága volt jelen.

a fegyelmében, hadi szerkezetében, erkölcseiben és politikai

egységében egy idre hanyatlásnak indult magyar azon
ert, melylyel Európát elébb félszázadig remegésben tartá,
annál kevésbbé
is

ln

képes azontúl kifejteni,

mivel számban

tetemesen megfogyott félszázadig zött kalandjai alatt.
Az augsburgi ütközet következményei jelentékenyek

a német, mind a belföldre. Csak
mellékesen említve az erkölcsi következményeket, a németek

voltak mind a kül-, kivált

nemzeti érzetének, önbizalmának hatalmasabb fölébredését;
ellenben a magyarok kedélyének szükségkép annál kínzóbb
hangulatát,

minthogy

e vereséget

szükségtelen háborúban,

jobbára

annyiszor elkövetett hibájok miatt
zet

kétségtelenül

mind

nevezetes társadalmi

A magyarokra

megoszlottságuk,

szenvedték —

magyar, mind

a

német

:

ezen

az ütkö-

nemzetre

politikai átalakulásnak lön kútfejévé.

s

nézve

a

igazságtalanul támadó,

:

ez

ln

felhagyván a rabló kalandokkal,

egyik

fbb

indokává, hogy

mindinkább békés

foglal-
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kodá sokhoz, földraíveléshez, raüiparhoz szokjanak, melyek
nélkül államintézmények a szó szorosabb értelmében alig
képzelhetk: ez hatott, habár közvetve, siettetöleg a
kereszténység fölvételére

miután, tekintvén a magyarok

is,

összes erkölcsi állapotát, igen valószín, hogy e rablókalan-

dok nélkül a kereszténység már eddig is utat tört volna
a nemzetben. A német birodalomra nézve pedig
egyebek közt legnevezetesebb következménye lett ezen
ütközetnek az, hogy a határgrófságok, melyek a magyarok

magának

megszntek, mind éjszak- mind délMagyarország egész hosszában helyreállíttattak, s
a birodalom politikai felosztása mindinkább azon alakot
betörései miatt régóta

keleten,

nyerte, melyet

aztán

korban vetette meg
told

LuitjDold

és

II.

több századon keresztül

Ottó császár pártfogása

testvérpár

az

éjszak- keleti

bírt.

alatt

Ezen
Berch-

grófságban

(Ostmark), melyet utóbb Ausztriának neveztek, a két száza-

don keresztül virágzott Babenberg fejedelmi ház alapját.
Ekkoron emelte föl hatalmát Piligrin püspök is a passaui
egyháznak, mely aztán szintén befolyást gyakorlott a magyar
nemzet megtérítésére.
E nevezetes következmények mindazáltal nem mutatkoztak rögtön a magyar nemzetben. Nem egy könnyen tudtak leszokni eleink a félszázadnál tovább zött rablókalandokról, melyek egy részrl
azt szolgai

a földmíveléstl

munkának tekint

harczias

rég elszokott,

népnek foglalkodást

szereztek, kandi ságukat, kaland- és ujságvágyukat kielégít-

hették más részrl ket nagy kincsek birtokába juttatták.
Miután tehát Németországot az ágostai ütközet után hábor;

gatni
ott is

nem látták tanácsosnak, s legfelebb a határszéleken,
már nem martalékért, hanem a haza határainak védel-

mében, harczoltak néha-néha a kelet felé terjeszked határgrófok ellen ')
a bolgár és görög tartományokba tettek
:

kirándulásokat.
')

E

Thietmár

kevés tudomásunk van. Egyet említ
melyben araagyarok lnek gyztesek. De minthogy

határszéli harczokról

(II, 17.)

^55.
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Ha honi kútfinket hallgatjuk, az ágostai ütközet után
némely olasz tartományokat zsákmányoltak ki, azután pedig

eleink.
GörögoMzáeba ^^ ^^'^o pihentek

Ezen évek

elteltével

Bolgárországon

keresztül barangolván, Drinápolyig hatoltak, s onnan, minthogy ellentállásra nem találtak, egészen Konstantinápolyig

E

kalandoztak.
nyaink.
szári

vívni,

hadjáratról több mondát regélnek hagyomá-

Egy napon

itt

egy óriási

fvárosból,

mondván, hogy ha mind

a

kettt

ki a csá-

nem gyzi, Görög-

le

ország évi adót fizessen a magyaroknak

magyarok

j

termet görög

ki egyszerre két magyarral kivánt meg-

A

távozzanak a birodalomból.

ha legyzi, a

de

;

magyarok közöl

egy ideig senki sem állott ki a görög ellen a fövényre de
midn a görög tovább is hetvenkednék, kilép végre Botond
vezér, s az óriásnak^a vívásra jelt adandó, a város érczkapu;

jához futván,
öt éves

azon oly lyukat üt buzogányával, hogy rajta

gyermek keresztül bújhatott,

a

s

csodálatos

er

Ezt tévén
lóháton
ki
magyarok
áll
síkra.
A
a
fegyvertelenül
Botond,
kört képezve, a görögök a város falaira gylve, készülnek
a vívás szemléletére. Kilép végre a görög óriás is, és midn
emlékéül azt a görögök utóbb sem igazították

Botondot egyedül látná a téren,
mao'ával méo-

mao-yart

eo-y

felkiált

maga

a

:

ki.

miért

nem

seg-edelmére

?

hozott

Botond

azonban válasz helyett megragadja a görögöt, s birkózva
kezd vele küzdeni egy órai kemény tusa után végre oly
a földhöz, hogy annak karja kettétörvén,
ervel' sújtja
;

t

felkelni

sem

bírt

többé saját erejébl.

A

császár és a csá-

szárné a göröggurakkal, ennek láttára, szégyenpirral sompo-

lyognak

le

díját, az

adót követelik

a falakról.

solygással válaszolna,

A
;

magyarok ezután a gyzedelem
de midn arra a császár csak mo-

a város

alól elszállván,

a görög tar-

970 táján már mind a karantán, mind az osztrák határgrófságot helyreállítva találjuk, kétséget nem szenved, hogy ezen tartományokért, melyek a század eleje

óta részben

harcznak, ha tán apróbbnak

is.

a

magyarok birtokában

kellett vívatni.

voltak, több
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tományokban

szedett zsákmánynyal szereznek kárpótlást a
megtagadott adóért. Ezzel zárták volna be a magyarok hadi

melyekkel félszázadon túl nyomorgatták Eu-

kalandjaikat,

rópa népeit

961

').

Bizonyosabb ezen hagyományos népmondáknál, mit a
görög és német írókban találunk feljegyezveo Ezek szerint a

magyarok 961 óta több
patokban,

ízben,

bár eleinte csak kisebb csa-

kalandoztak a Görögbirodalom tartományaiban.

A

mondott évben egy ily csapatot Marianus patrícius vert
meg Thraciában '-). De viszont a következ esztendben háromszáz magyar egy ötszáz fbl álló görög hadosz-

volna

tálylyal megütközvén,

lyává

azt

nem csak legyzte, hanem

fog-

reményében Magyarországba
hozta magával. E jó siker 963-ban egy más, csak kétszáz
fbl álló csapatot arra ingerelt, hogy Macedóniába törjön.
is

^^^

tévén, a váltságdíj

963

A

merész kalandorok majdnem egészen Konstantinápolyig
zsákmányoltak de midn martalékkal terhelve térnének
haza, egy hegyszorosban a lesben álló görögöktl megtámad,-

negyvenen közölök fogságba jutottak. Ezeket Nis drága ruhába
öltöztetvén, assyriai hadjáratára teströkl vitte magával ^).
964 óta nagyobb csapatok törtek be Bolgárországba,
hol ekkoron Péter fejedelem uralkodott a görög császár
tatván,

cephorus Phocas utóbb szolgálatába fogadta,

fenhatósága

alatt.

A

bolgárok,

ellentállni

904.

képtelenek,

Nicephorus Phocas császártól kértek segedelmet; de azt

nem nyerhetvén,

a magyarokkal békére léptek oly feltétel
hogy ezek ket minden pusztítástól kíméljék meg;
ellenben szabad átmenetelt engedvén a magyar hadaknak
Görögországba, s ellenök a görögöknek nem adnak segedelmet. Taksony e szerzdés értelmében 967-ben Thraciára
törvén, annak egy részét elpusztítá. A császár utóbb, mit-

k

alatt,

')

Kézai, Endlichernél

^)

Continuator Theophanis.

^)

Luitprand Legát

i.

h. 107.
1.

300. párisi kiad.

Constantinapolit.

C.

45. Pertznél III, 357.

907.
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Eísö könyv.

A

magyarok vezéreik

alatt.

sem tudván a szerzdésrl, meginté Péter

fejedelmet,

hogj

ne engedje a magyarokat, tartományainak pusztítására a

Dunán
gében

De

átkelni.

békét kötött,
hajlandó

s

velk

hogy miután szükséa magyarokkal

Péter visszaizeni,
segedelmet

a császártól

míg maga
kikötni.

A

nem

általok

nyert,

nem

háborgattatik,

nem

császárnak nagy kedve volt meg-

s mivel magának Assyriában
egy patríciust nagy összeg aranynyal Szvatosziav orosz fejedelemhez küld, t rábirni, hogy támadja
meg a bolgárokat. Az oroszok, kik a kozár birodalom gyöngülte vei e század eleje óta mind hatalmasabbak lettek a
Feketetenger éjszaki részein, örömmel kaptak az alkalmon
több várat megvettek
s 968 nyarán Bolgárországra törvén,
s nagy martalékkal tértek vissza hazájokba.
Szvatoszlav a következ évben már nemcsak újabb
zsákmányra, hanem birodalma tágítására is vágyódván,

büntetni a htlen fejedelmet,
volt háborúja,

969.

újabb hadjáratot intéz Lolgárországba, s ott hódításokat
kezd tenni. Az év végén Nicephorus Phocas megöletett, s

utóda Zimisces János ráizen Szvatoszlavra, hogy miután
eldétl már bségesen elvette segedelme díját, takarodjék
haza a birodalomból. De Szvatoszlav elbizakodván fegyverei szerencséjében, kevélyen válaszol, hogy nemcsak nem
a császár

hajlandó teljesíteni

múlva Bvzanczot
e választ vévén,
ellen.

lépett

is

viszont

szövetségre
s

s

ezek

számú ellenséggel

a

A

császár,

magyarokkal

s

és

besenykkel

segélyhadaival megersödvén,

azt Drinápolyig pusztítá.

tizenkét ezernyi hada lévén,

ségesek több

hanem rövid id

Bardasz Sceleroszt haddal küldi az orosz

Szvatoszlav

Thrácziára tört

akaratát,

körültáborolni szándékozik.

Bardasz, csak

nem mert megütközni

a város falai közé zárkózott.

A

a

nagy

szövet-

ízben harczra szólíták a

görög vezért, de ez

A

szövetségesek tehát

nem mozdult ers falai
megvetve a gyönge ellenséget, ki velk nem mer megmérrészök lakmározákzni, a hadi fegyelemmel felhagytak
sokba merül a táborban, részök szerteszéjjel barangol a

csak

mögül.

:

III. fejezet.

Hadjárataik Taksony

vidéken. Ezt látván Bardasz, tervet
a külön nemzet.ségek szerint
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alatt.

készit,

melynél fogva

^^9.

három külön táborban tanyázó

részenként tenné tönkre. Egy napon tehát seregének nagyobb részével maga a város közelében lesbe állván, némi csapatokat az ellenség táborába küld, hogy azt

ellenségét

trbe csalnák. A terr sikerit. A kikülbesenykre bukkantak, s ezeket rövid csa-

színlelt futamlással

dött csapatok

a

tározás által a város

fogja

s

majdnem egy

alá

Bardasz

csalták.

szálig levágja.

val a magyarokra és oroszokra rohan,

itt

ket

körül-

Ezután* gyztes hadás

kemény harcz

után,

mely estig tartott, végre ezeket is futamlásra kényszeríti ^).
Es ezt lehet tenni a magyarok utolsó hadi kalandjának
a külföldön.
a háborút a

Mert bár Szvatoszlav, még ezután is folytatta
görögök ellen, mígnem a harczias császártól
972

ostrommal szorongattatván,

Szilisztriában

tavaszán

magyarok, ugy látszik, az említett vereség
után hazatérvén, a háborúban többé nem vettek részt.
békét kötött

:

Taksony

a

e vereség

után

még

két évig

élt

de többé

;

sem nyugatra, sem délre nem engedte kalandozni alattvalóit. Méltán félvén, mint honi emlékeink mondják '^), hogy
a magyarok rablókalandjaitól annyit szenvedett külföldiek,
ha még tovább is ingereltetnének, egyesülve támadandják
meg az országot nemcsak békében honn marasztalta nemzetét, hanem kormánya utóls(') éveiben arról is gondoskodott,
hogy országát ilyféle megtámadások ellen biztosítsa, s a
nemzet harczosainak megfogyott számát rokon fajúakkal
szaporítsa. Már fentebb említk, hogy Zsolt is beseny
:

népek megtelepítése
határait.

meg

által

ersítette

az

ország

Ezeken kivül most egy újabb beseny

az országban, emlékeink szerint a

beseny

nyugati
raj

ázállt

földrl, mely

akkoron Erdély keleti széleitl a Feketetenger északnyugati
partjáig, a mai

Moldvában

')

Cedrenus

*)

Kézai, Endlichernél 106.

és

Beszarabiában,

párisi kiad. 660. köv.

a

magyarok

^i települök,
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Elsö könyv.

A magyarok

vezéreik

alatt.

Valoszin azonban, hogy
ezek azon besenyk voltak, kik Szvatoszlavval s a magyarokkal Drinápoly mellett táboroztak s Bardasz által megverettek. Vezéröket Thonuzobának nevezik hagyományaink,
Etelközében,

egykori

létezeti.

ennek fia volt Orkönd, a Tomay nemzetség törzs- apja. E
jövevényeket a Kémei földön, a Tisza mellett, az abádi rév
táján, azaz a mai Nagy-Kunságban telepítette meg a feje-

Abád helység

delem.

s

Tomaj puszta máiglan

létezik azon

vidéken.

Besenykön
külíró

^)

kivül Taksony

uralkodása

tanúsága szerint 957-ben

költöztek az országba,

nem azon bolgárok

—

egy
népek is

alatt,

— még bolgár

közöl, kikkel a

magyarok oly gyakran háborúskodának az al-Dunánál,
oda több száz évvel elébb szakadtak

le

si

s

hazájokból,

s

kik
ott

hanem azon
úgynevezett Nagy-

szláv népekkel összekeveredvén, elszlávosodtak,

vérrokonokból, kik a Volga táján az

Bolgárországot alkották,

s

a magyarokkal

és

kozárokkal

ugyanazon, legfölebb szójárásban különböz nyelvet beszélték.

E

bolgárok két rajban érkeztek az országba.

Az

Bokcsa testvérek vezették, kiknek Taksony
fejedelem az ország több részeiben tzött ki tanyákat, vezéreiknek pedig Pest várát adományozá oly feltétel alatt,

elst Bille

és

hogy, a magyar várszerkezet törvényei szerint, a

velk

ott

kétharmada várjobbágyokká lévén, a vár
rizetét tartsa kötelességének, s csak egy-harmada maradjon
az említett fnökök alatt Jobbágyi viszonyban ^). A másik
letelepedett nép

nev

nemes vitézzel érkezett, kinek megteugy látszik
említik hagyományaink
mindazáltal, hogy ez a temesi tartományban létezett, mint
az alább említendk mutatni látszanak. E bolgár telepek
emlékeinkben izmaelitáknak neveztetnek, mi azt bizonyítja,

csapat

Hetény

lepedése helyét

')

Reinaud

:

nem

Geographie d'Aboulfeda

;

1.

294. 5) alatt.

bvebben
Akadémia 1841 -ki évkönyveiben megjelent értekezésemet.
^)

Ld. a nemzeti bonTe'delem rendszerérl

a

magy.

III. fejezet.

hogy
zett;

e

Hadjárataik Taksony

alatt.

,
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nép már beköltözése idején az izlam valláson léteközönségesen izmaelitáknak,

mert a mohamedánok

vagy szerecseneknek neveztettek a középkorban '), midn
Az arab kútfkben találunk ugyan
emlékeink is Írattak.
feljegyezve egy hagyományt, mely szerint e bolgár népség
csak Magyarországba lett megtelepedése után tért volna az
izlamra
de annak valóságán több okunk van kételkedni*

—

;

De

bár miként legyen, érdekesnek találjuk közleni e hagyo-

mányt, mely

népségnek egyéb viszonyaira

e

is

vet némi

világot.

,,Aleppoban létezvén (1220 táján a keresztény idszámlálás

szerint)

—

úgymond Jakuth

—

a

baskíroknak

nagy számú csoportját láttam, kiknek haja és arcza igen
vörös volt s a kik Abu-Hanifa vallásfelekezetéhez tartoztak.
Egyet közölök megszólítván, kérdezsködtem tle hazájáról
és életmódjáról. O ekként válaszolt „A mi hazánk Konstantinápolyon túl van egy nép országában, mely a frankok közt
lakik s melyet magyarnak neveznek. Mi bár muzulmánok
vagyunk, az királyuknak engedelmeskedünk. Országának
szélén (mint mondók, valószínleg a temesi tartományban)
mintegy harmincz helységben lakunk, melyek mindenike
hasonló nagyságára nézve egy kis városhoz
de Magyarország királya nem engedi hogy azokat falakkal foglaljuk
körül, félvén, nehogy ellene föllázadjunk. Minden fell keresztények környeznek bennünket éjszakról a szlávok, délrl a pápa tartományai, kit a keresztények a Messiás hely:

;

;

tartójának tekintenek,
khalifa

;

s

ki

nekik

az,

mi a mozlemeknek a

nyugatról vannak az Andalos

(?)

tartományok,

Mi a magyarok nyelvét beszélugy öltözködünk mint k, hadseregökben szolgálunk, s
velk együtt harczolunk minden ellenségeik ellen, kivéve

keletrl a Görögbirodalom.
jük,

Kérdezvén t, miként vehették fel a baskírok az izlamot, holott mindenfell keresztényektl köraz izlam híveit."

')

Reinaud

:

Sur

les

invasions des Sarrassins. 231.

970.
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nyeztetnek

— ekképen

A magyarok

vezéreik

alatt.

többektl
hogy hajdan hét mozlem férfiú jött Bolgárországból a mi vidékünkre, kik köztünk megtelepedtek. E mozlemek fölvilágosítanak bennünket vallásunk hamis volta
felöl s megmutatták az izlam egyenes, igaz útját. Isten kegyelme volt velünk, s mi megnyitottuk szivünket a hitnek
és mindnyájan mozlemekké levénk. Mi ide az egyházi törvényeket jövünk tanulni. Midn hazánkba visszatérünk,
tisztelettel fogadtatunk s a vallás ügye bizatik reánk."
Kérdezem még öt, folytatja Jakuth,
miért borotválják le
?

folytatá: „véneink közöl

hallottam,

—

—

módjára szakállukat? O válaszolá: „Azok,
kik közölünk fegyvert viselnek, leborotválják szakállukat,
s a frankok (azaz
a magyarok) viselete szerint öltözködnek
a keresztények

:

de

nem

így a többiek"

Ezen

^).

bölcs intézkedések közt,

némileg helyre hozta

a hibát,

melyek

ama kalandos hadjáratokat még akkor
folytattatni,

midn

hagyomány

sírját

Duna

Taksony

oly

srn

hanem

a

engedte

nézve nem-

népet tetemesen megfo-

—

972-ben megsznt élni.
azon helységbe helyezi, mely Pest me-

gyasztván, károsokká

gyében, a

is

az állam megszilárdítására

csak szükségtelenekké,

A

által

melyet abban elkövetett, hogy

is

váltak

mellett maiglan az ö nevét

viseli.

IV.

Gejza fejedelem.
Gejzakor-^
'

Gejza, kit emlékeink

Geichének

^)

életében a Konstantinápolyban

'atyja

is

neveznek,

még

megkeresztelkedett

Gyula vajdának Sarolt nev leányát vette volt nül. Nagyon valószín, hogy valamint Taksony még atyja, Zoltán,
életében átvette volt az ország kormányát: ugy Gejza is

^)

Fraehn

fordítása.

Mémoires de TAcademie de

St.

Pétersbourg

1821. VIII, köt. 623.1.
*)

A

sinai

nyelvben kei annyit

tesz,

mint gyzelem.

evvel a Gejza név, miszerint az gyózót jelentene

'?

Nem

rokon-e

in.

fejezet.
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Gejza fejedelem.

tényleg gyakorolta légyen a fejedelmi hatalmat atyja

végs

éveiben.
ifjúsága

Gejza,

az értelem

teljében,

azon tulajdonságaival felruházva kezdé

kedély mind

és

meg nemzete

kor-

mányzatát, melyeket ennek fenmaradása és jóléte a súlyos

körülmények közt igényelt. Beható, éles értelemmel, statusférfiúi tapintattal,
miként kormányának eredményei

—

—

tanúskodtak

határozott, ers,

st kemény

s

érdes jelle-

met és kitartó szilárdságot egyesített magában. Ily fejedelem az adott viszonyok közt, valóságo.* szerencse volt a
nemzetre nézve, mely, ha Gejza is két elde kormánypolitikáját követi vala, könnyen vesztét érhette, vagy legalább
függetlenségét látta volna megcsorbítva.

O

azonban egészen

letért

az

eldei

által járt útról.

Élesebb értelemmel, több államférfiúi bölcsességgel

birt,

mintsem hogy be ne látta volna, mily veszély érhetné megfogyott, meggyöngült nemzetét, ha most az ers hatalom
magas fokára emelkedett nyugati szomszédjával háborúba

Különben

keverednék.

kalandok

s

is

eléggé

meggyzdhetett, hogy a
nem csak azt eredmé-

hadjáratok a külföldre

ugy látszik, seink azok által elérni akartak,
hogy nevöket szomszédaiknál félelmessé tévén, magokat az
hanem,
új hon birtokában annál inkább megszilárdítsák
miután e hadjáratok kelletinél tovább zettek s mer rabnyezték, mit,

;

lókalandokká fajultak, élénk gylöletet is ébresztettek irántok az európai népekben.
gylölet pedig boszúszomjjá
vált,
mihelyt megtört a magyar fegyverek varázsa s a

A

Európa egyesit boszúfegymegfogyott, fegyelmében meglazult magyar

szerencse a németekhez pártolt.

V erének pedig a
nemzet szintúgy nem állhatott volna ellen, mint nem a hunok és avarok, kik épen azért buktak meg, mivel azonosodni

nem akartak Európával.
Gejza tehát, hogy az európai népeket megengesztelje,
vagy legalább boszúfegyveröket a maga nemzetérl elhárítsa, mindjárt kormányra lépte után elhatározta magát.

972.

Els

i-^b

972.

könjT.

A magyarok

vezéreik alatt.

hogy nemcsak minden ellenséges összeütközésnek elejét vegye, hanem, amennyire csak lehet, barátságos viszonyba is
lépjen a német császárral. Addig is tehát, míg erre alkalom
ajánlkoznék, békés szándokainak tanúsítása végett, a nemzet fbbjeivel tartott tanácskozások után, a hadi kalandokat
és rablásokat a

újabban

határszéleken

is

szigorúan

meg-

tiltotta.

Ezen alkalommal, úgy

különben

látszik,

is

beható

tanácskozások folytak a nemzet állapota, a kormány követend iránya s teendi felett.
fejedelem tanácsában, min-

A

den valószinséggel legnagyobb befolyást, tekintélyt gyakorolt Gejza ipja, Gyula erdélyi vajda, ki a görög írók szerint
miként fentebb elbeszéltük, a keleti császárral kötött béke
biztosítása végett túszul

ment Byzanczba,

ott lakván, patríciussá

neveztetett

is

nev

hazatérve egy Hierotheus

s

s

huzamosabban

kereszténynyé

szerzetest hozott

O, ugy látszik, a byzanczi udvarban idzése alatt
kereszténynyé
is

lett,

hanem

')

nem csak

az európai politika viszonyaival

bvebben megismerkedett, s azokba most vejét

Talán épen

lett és

magával

figyelmeztette

az ifjú

is

beavatta.

azon veszé-

fejedelmet

melyek a nemzetet fenyegetik, ha ez az eddigi
ázsiai módon, rabolva, kalandozva él Európa polgárosodottabb népei közt,
pogány vallásán marad a kereszténység közepette.
lyekre

is,

irányban folytatja életét: félig nomád,

Ilyféle elterjesztések

az értelmes,

tény Gyula részérl ébreszthették

tapasztalt,

keresz-

Gejzában annak érzetét, hogy nemzetének múlhatatlanul szüksége megváltoztatnia életmódját, foglalkodásait s erkölcseit, nehogy a
fel

szomszéd népek elébb utóbb ellene zúduljanak,
ellenséget kiirtsák vagy

mét,

ugy
^)

arról

látszik,

Zoiiaras Annál. Lib.

mint közös

meghódoltassák. Fogékony értel-

hamar áthatotta

a

nemzeti átalakulás

1.
Emlékeznek
Compend. Hist. és

Theophanis Continuator. Velenczei kiad. 200.

még Joanues

s

Scyliees, Curopalates, Cedrenus,

XVI. num.

21

f
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meggyzdés; ezen átalakulásra pedit^ les;czélszerübb eszközül önként ajánlkozék a keresztény vallás

szükségérl való
felvétele.

Mind

ez bár

határozott

adatokkal be nem bizorendes fejleménye szerint annál
minthogy feltehet, hogy neje Sarolta nem

nyítható, de a történelem

valószinübb,

t

el
bvebben megismertetni a keresztényséohajlandóvá tenni azok elfogadására.

mulasztotta
tanaival

A

s

kül példa sem hiányzók,

lehetett Gejzát

mely különösen alkalmas
mindinkább megbarátkoztatni a keresztény-

séggel. Csehország csak pár évtizeddel elébb vette fel a ke-

reszténységet. Miciszlav

évvel

elébb

láthatta

is

lett

Gejza,

lengyel

kereszténynyé

hogy

e

').

fejedelem

Ha

fejedelmek,

pedig öt-hat

azonban
mióta

e

példából

a keresztény

egyházba léptek, biztosították is magokat és népeiket a német birodalom megtámadásai ellen de egyszersmind arról
is meggyzdhetett, hogy függetlenségök nem maradt épségben a császárok befolyásától. I. Ottó, ha még nem tette is ket
forma szerint a birodalom hbéreseivé; de még is sikerült
;

neki,

a

köztök kitört viszályokat

ügyesen

felhasználva,

békebiróként lépni fel közöttök, és ekként császári tekintélyét
és hatalmát némileg mind a kettejökre kiterjeszteni. Hogy
I. Ottó császár Magyarországra
nézve is hasonló czélt
tzött légyen ki magának, az ostmarki és karantani új határgrófságok munkássága a német birodalom keleti határ-

nem hagyhatott kételkedni. Ezekbl könnyen megérthet vala, hogy Ottó czélja Magyarország irányában
sem más, mint vagy békés utón s különösen a kereszténység
szélein

felvételének közbejöttével

lépni vele barátságos viszonyba,
mi aztán a német fenhatóság elismerésére is utat nyithatna;
vagy fegyverervel hajlítani a magyarokat a német fenhatósás: alá.

*

')

Annaí. Capit. Cracov. Pertznél:

Monum, XIX,

Cracov. Vestusti és Chron. Poloao-Siles. IJ;
Rer. Siles. Script. I, 20i. Breve Cbroa. Sües.
•Siles. I, 34^.

o.

557. köv.

Stenzelaól

585. Annál.

Sommersber
:

Script. Rer.

972.
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Gejza helyzete minden tekintetben felette kényes, st
válságos volt hatalmas és vállalkozó szomszédja irányában,
s

a veszélyt csak ügyes magatartással

elhárítani.

E

helyzetet

minden

ként a bekövetkezett események
világos

meggyzdésre

jutott

ln

képes nemzetérl

oldalról megfontolván, mi-

bizonyítják,

két dologról

az ifjú fejedelem

:

egyik

az,

hogy a békét Németországgal minden módon fen kell tartania; másik az, hogy a kereszténységnek utat kell nyitnia
nemzete keblében.
Ha, mint hihet, felteszszük, hogy Gejza tanácsában
tapasztalatdús

ipja, az élemedett,

Gyula vajda

birt legna-

valószínnek fogjuk azt is találni, hogy
felvételének szükségérl folyt köztök
kereszténység
midn a
a tanácskozás, az sem maradhatott szó nélkül, hogy a terv
valósításának esetében melyik egyházhoz, a keletihez-e vagy
a nyugatihoz csatlakozzék a magyar nemzet ? Azon körülmény, hogy Gyula s általa Sarolta, Gejza neje is a keleti
•j-yobb befolyással

:

hogy továbbá ezen szertartású kereszErdélyben talán már némi sikerrel terjesztetett is; az ország déli részén pedig, a Maros és Duna közti
tartományban a benszülöttek nagy részének vallása volt s

egyház híve

volt,

ténység általa

ott aröröe:

klastromok

és szerzetesek is léteztek,

— e kérdés

hagy kételkedni.

szóban forgásáról s megfontolásáról alig
ez csakugyan megtörtént, a nemzeti függetlenség
meo'rzése tekintetébl kétségkívül tanácsosbnak tnhetett

És ha

nyugati egyházhoz való csatlakozás,
attól lehetvén tartani, hogy mint Cseh- és Lengyelországban, a német téritk, majd a német császár beavatkozásainak is utat törnek. Más részrl azonban önként feltolakodhatott ama kérdés is vájjon nem fogná-e épen a keleti egy-

fel

a keleti, mint

u

:

házhoz való csatlakozás erösebben felingerelni a német
császárok féltékenységét s ürügyet szolgáltatni azoknak
ellenséges fellépésére?

Mind ezek azonban

oly kérdések, melyeket ha érint

mint a dolog természetében fekvket,

de tényleges

is,

adatok
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történelem

:i

').

Ez

csak azt

je-

fel kétségtelen tény gyanánt, hogy Gejza, akár a
körülményekbl felmerült okok súlyától meggyzetve, akár

gjezheti

írók. köztük Schwartz Godofréd (Initia religionis
Hungaros ecclesiae orientali adserta czimú munkájában), kik Gejza második nejérl, a lengyel Adelheidról mit sem tudván,
')

Vannak

christianae inter

és Sarolta fejedelemné hatását a kellnél többre becsülvén, azt állítják,
hogy Magyarországban az ó szertartású görög egyház tette légyen els
hódításait. Mások ellenben, mint Stilting, ki egy hosszú, sok részben
alapos értekezést írt vala Sz. Istvánról (Acta Sanctor. Septemb. I. köz.)
s utána többen mások, kik a görög íróknak a Gyula megtérésérl általunk is idézett elbeszélését mind egy szóig kétségbe vonják azon okból,

mivel az az esemény után csak mintegj- másfél századdal élt Scylices.

Cedrenus

és

Zonaras irataiban foglaltatik,

és

arról

sem az egykorú

Constantin Porphir. császár sem más egykorú vagy legalább közelebb

es

írók, mint például

Theophanes

folytatói,

sem a latinok közöl senki

nem emlékeznek munkáikban Pedig ezek közöl kivált Luitprand, ki
épen a X-dik században élt s mint I. Ottó császár követe Byzanczban is
járt vala, a fontos eseményrl könnyen szerezhetett volna magának tu-

még azt is, hogy Constantin császár, ki alatt ez
maga határozottan állítja (De administr. Imperii Cap.

domást. Felhozzák
történt volna,

hogy „a magyarok nélkülözik a kereszténységet''.
Azonban mind ezek daczára nincs miért vessük el végkép a Gyula
megtérésérl szóló elbeszélést. Stiltinget s követit csak az vitte erre,
mivel a görögöknek egyátaljában nem akarja átengedni Magyarországban a kereszténység els magvai elhintésének dicsségét. De hiszen,
ha elfogadjuk is Gyula megtérését s Hierotheus bejöttét, abból még
csakugyan nagyobb sikerrel is terjesztették
nem következik, hogy
volna az ó-hitú kereszténységet. Tudjuk, hogy már II. Gyula, az állítólag megtért I. Gyula testvérének, Zombornak, fia is ellensége volt min40.)

k

den kereszténységnek,

és Sz.

Istvánnak fegyverrel kellett öt engedel-

— E nevezet

ó-hit sem bizonyítja azt, mint talán
hogy a római eltt a görög szertartású kereszténység volt
légyen elfogadva a magyarok egy része által. E nevezet valószínleg
csak azóta jött divatba nyelvünkön, mióta Nagy-Gergely pápa az id-

mességre

hajlítani.

látszhatnék,

számítást kiigazítván, új naptárt hozott be a róm. kath. valláson lévk
míg a görög szertartási! keresztények azután is máiglan az ó nap-

közt,

tárt tartották fen
vezés..

;

s

innen ment

át

magára

a vallásra

is

az ó-hit elne-

—

Horv-áth M.

Magy.

tört

9

^7^-
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sérletet

sem

tett a keleti

alatt.

hatalmától indíttatva, kí-

az események kényszerít

magok

vezéreik

kereszténység behozatalával, hanem

eleitl fogva a nyugatinak határozta megnyitni országát.
1.

Ottó császár

kovetsege
Geizanoz.

Erro maga az események fejleménye is csakhamar kényOttó császár, értesíílvén az új
g^eríté némileg
^
o a fejedelmet.
fejedelem békés hangulatáról, Gejzánál is kísérletet akart
tenni az iránt, mi neki néhány év eltt oly jól sikerit a
i

lengyel Miciszlávval.

A példa

•

i

i

í

annál csábítóbb volt reá nézve,

minthogy Miciszláv nemcsak a kereszténységet felvette,
hanem, mi Ottónak szintúgy, st épen föczélja volt, némi

hbéri viszonyba

is

lépett a birodalommal. Ottó tehát

Bruno

verduni püspököt mindjárt 972-beu követségben küldé Gej-

A

zához.

követ utasítása sehol sincs részletesen följegyezve;

gyaníthatjuk annak czélját

Ottónak Pillgrin
melyben
ennek a követ
passaui püspökhöz
támogatását kötelességévé teszi. „Bruno püspököt
így
kedveltségedre bízzuk, hogy bár mire volna
szól a levél
Mert a mais szüksége, mindennel bségesen elláttassék
gyarok földére küldjük t, hogy azok királyát, mennél
de

eléggé

írt

levelébl,

—

—

.

elébb a mi szándokunkra hajlítsa.
lioo-y e

az,

.

.

Gondod legyen

miként kívánjuk, szerencsésen sikerül,

tehát reá,

mert ha
mind neked, mind

követség a legovatosabban végrehajtass ék

;

nagy hasznára leszeu" ^).
mikor találkozott s mit és mily eredménynyel
tárgyalt Bruiio püspök Gejza fejedelemmel, az emlékekben
semmi nyoma a találkozás felett azonban szintoly kevéssé
lehet kétségünk, mint asüker felett, miután tudjuk, hogy
a tieidnek

Gejza követaége Oltóhoz,

Hol

és

;

Gejza a következ év tavaszán viszont követséggel tisztelte
meg, a császárt Quedlinburgban, ki ott tölte a húsvéti ünnepeket.
nál: a

Ekkoron ott több népek követségei jártak a császármagyaroké mellett a görögök, beneventiek, rómaiak,

a dánok, szlávok,

')

Sacra

T,

bolgárok

és az

Fejérnél: Cod. dipoom. Regni
207. Mabillon

:

AnaleGta434.

oroszok követeit említik az

Hung.

1,257,

Hansiz

:

Germ,

fejezet.
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melyek szerint azok mindnyájan drága aján-___j^
a császárnak s hoztak vissza küldiknek.

*),

dékokat vittek

Jelen volt Miciszláv lengyel és Boleszláv cseh fejedelem

ték

ki.

magyar követeket illeti miként az
azok
passaui püspök irá a pápának

Mi különösen
Piligrin

említett

a

:

'^),

st

forma szerint békét,
ki ennek feltételéül,
tól,

is,

ügyben a császár békebiróságát kér-

kik némi viszályos

ugy

szövetséget kötöttek a császárral,
azt kivánta Gejzá-

látszik, viszont

hogy a papoknak, szerzeteseknek, kik a keresztény valországába menni akarnak, szabad beme-

lás hirdetése végett

netelt engedjen s védelmet biztosítson
I.

^).

Ottó azonban az igy megkezdett barátságos érintnem folytathatta tovább mert Qucdlin-

kezést Gejzával

;

burgból Magdeburgba menvén, néhány hét múlva megsznt
élni ^). Az ügy fejlését, haladását mindazáltal korántsem
akasztotta

meg

a tevékeny,

vállalkozó

császár halála.

St

hihetleg nagy erélylyel sürgette volna annak
valósulását, mi viszont a magyarok részérl könnyen félté-

miután

kenységet, kora ellenzést támaszthatott volna
rére nézve talán

még elnyös

is

az

:

ügy süke-

volt a császár halála;

nála

haladt az a jó

de annál biztosabban
Egyébiránt bár mily rövid ideig tartott is, eredmény nélkül még sem maradt a barátságos érintkezés Gejza
nélkül tán lassabban,

vég

és

felé.

Ottó közt.

A kölcsönös

követségek mindenesetre engesz-

telleg hatottak az egymás iránt oly sokáig ellenséges indulatú népekre,

')

s

id

mintegy sanctiot adván az egy

Annál. Quedlinburg és Hildesheim. 973.

Thietmar Chron. Lib.

II.

Cap.

20.

U.

o.

óta

már

évhez Pertznél III.

Sommersberg

:

Analecta Sile-

siae I, 202.

260. Endlicher

Monum. I, lol.
Monum. I,

2)

Fejér Cod. Dipl.

^)

Hartvic Vita S. Stephani. Eudlichernél

*)

A

I,

quedlinburgi gylés

tartatott

X-a

:

kalend.

155.

április;

mert

y73-ban e napra esett a húsvét; a császár pedig meghalt Nonis máji.

Sommersberg: Annál.

Siles. I, 202.

9*
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___973___beállott békére, induló pontul szolgáltak arra, hogy köztök
barátságosabb
jenek.
Woifgang els

^"

^

Tete

^^'

viszonyok,

srbb

érintkezések

fejlöd-

—

j^g

valóban,

már azon id

tájban,

midn

a verduni

püspök küldetést nyert Gejzához, megtétetett az els kísérlet

az evangeliom hirdetésével eleink között.

Einsiedeln monostor egy szerzetese,

—

A

svábországi

épen a követ-

talán

kitzött püspök felszólítására s mintegy elfutárául,
hittéritként járt vala Magyarországban. E jámbor szerzetes Wolfgang atya volt, kit halála után az egyház a szentek
séo-re

sorába

is

beirt.

Wolfo-ang; nemes

aleman szülktl származott

s

kora

fiatalságától kezdve hajlamot horda magában a contemplaéletre. Henrik trieri érsek t annyira meghogy t a maga helyettesének akarta kinevezni
de Wolfgang, alázatosságában e kitüntetést nem fogadta el,
s a helyett egy iskolát kért ki magának, melyben a szegény
gyermekeket ingyen taníthassa. 964-ben, midn a trieri
érsek meghalálozott, Bruno kölni érsek, I. Ottó császár
öcscse, megint püspökségre akarta emelni a szent élet,
most sem hajlott az érsek kívánatára,
jeles férfiút. De
s az egyszer papi kötelmeknél szigorúbb szabályok alá
akarván magát vetni. Svábországban, az einsiedelni zárdában szerzetessé ln. Itt azonban hamar meggyzdött, hogy
a magasabb erkölcsi tökélyre koránt sem elég a bár mily
szigorú de medd asketai élet, mások üdvességét is munkálni vágyódok. Hihetleg a Gejzához követségbe küldött
verduni püspök felszólítására tehát, s ennek mintegy
elfutárául,
Noricumba ment s ennek keleti vidékén,
kísérettel Pannónia határáig
hittanítás végett
csekély
tiv,

szigorúbb

kedvelte,

hatolt.
Piiigrin tervei
s

^^t

azonban nem sokáig

mködése, mert Piiigrin,

mködhetek

passaui püspök,

t

a

szent férfiú

onnan visszahíván, Burmég 972 végén re-

chard ostmárki gróf közremködésével

III. fejezet.

Gejza fejedelem.

133

gensburgi püspökké neveztette ki '). A
jámbor Wolfganohiában törte fejét az okok felett, meljektöl
indíttatva^ Pi!"
ligrin
szent mve folytatásában meggátolta.
Most azonban tudjuk már Piligrin eljárásának okait.
nagyravágyó
püspök, ki megyéjét érsekséggé vágyott
emelni s e védett
több hamis okmányt is koholt •'}, e ez élj
át

973.

t

A

térítése s a

maga

a magyarok me^Magyarországban alkotandó püspökség-éknek

\

metropolitai hatósága alá vetése által

törekedett

leo--

inkább s remélte is elérni. Mihelyt tehát
Bruno verduni
püspök Gejza fejedelemtl a fentebb említett
eredménynyel
visszatért, Piligrin Wolfgangot
visszahíván, azonnal a maga
kezébe

vette a magyarok megtérítésének
üoyét. Titkos
ozéljainak létesítése végett, azonnal
számos papot és szerzetest küldött a. országba, hirdetni
az

evangéliumot. S már
974-ben, a lorchi érsekségre vonatkozó
koholt pápai bulIákkal együtt a következ levelet

VIL

küldé

pának

Bencze pá-

:

„Tudomásodra vonni méltóztassál, legfbb
fejedelme
a papságnak, hogy jelenleg lelkem
minden vágyánál

inkább
óhajtanám az apostolok küszöbét
meo-láto^atni
hoo-y
amit levélre s követeim értesítésére
bizok, szemtl szembe
személyesen adhassam el legszentebb
atyaságodnak; de
tilt oda mennem a
magyarok újdon felavatott nemzete,
melynél a békekötés alkalmával
bizodalmasan meo-kezdtük
a hittanítás mvét. Mert bár
az e nemzettl való retteo-és
megyém más tartománybelí hittanítói
eltt nagy id óta
elzárta a bemenetelt a jelen
id alkalmas volta minlazáltal
oda hív engemet. A mindenható
isten
megnyitni méltóztatott nekik szivének sokáig
elzárt ajtaját,
.

.

.

:

.

.

.

hogy ridegsécrök

leple

széts zakasztatván

vadállati

s

kegyetlenségök meg-

Othlon. Vita S. Wolfgangi Pertznél
IV, 530.
inkább Arnoldusból merített: Memória
S. Emmerani
u. o.

Az

életíró leg-

Lib. II Pertznél

556.
*)

Ld. errl E. Dlimmler

thum Lorch.

:

Piligrin von Pas.sau

und das Erzbis-

^u.
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sznvén, nyakaikat az úr szelíd jsírmába görbítsék. A kikhez midn mind a szerzetesekbl, mind más papi rendekbl
elég alkalmas férfiakat küldöttem,.— az isteni kegyelem csak
hamar oly gyümölcsöznek mutatkozék, hogy a kath. hitben oktatván és megkeresztelvén, mind a két nem magya-

A

rok közöl mintegy öt ezret nyertek meg a Krisztusnak.
keresztények pedig, kik a nép többségét képezik s oda a

minden részeibl foglyokként hurczoltattak s kik eddig

viláo-

gyermekeiket

csak rejtekben

szentelhették

az

istennek,

most minden félelem nélkül vetélkedve hozzák a keresztvízre .... Mert az isten csodálatos kegyelmességének hatása
alatt, magok ama pogányok is, kik még tévelygésökben
maradnak, alattvalóik közöl senkit" sem tiltanak el a keresztségrl s a papokat sem gátolják a szabad járáskelés." ívja tovább, hogy mind ennél fogva szükséges,
ben
.

.

.

hogy a pápa

ott több

ö ráfogása szerint,

püspökséget alkosson, melyek mint, az

hajdan

is

a lorchi érsek alatt voltak,

ugv

most is annak alája rendeltessenek. Siessen tehát szentsége
a
megküldeni az számára az érseki palástot és föveget, s
kinevezend új püspökök nietropolitájává tenni. Shogy ezen
oly hn óhajtott méltóságot minden kiváltságaival teljesen

t

megnyerje, egyszersmind a pápától kért válasz-bulla fogal-

mazatát

is

megküldötte

Mennyi

^).

a való Piligrin e tndóstíásában, melynek csak

hogy abból ama következtetést vonhassa le,
gazdag lévén az evangeliomi aratás a magyar

az volt czélja,

miképen

ily

földön, szükség oda püspököket nevezni

hatalma alá helyezni,
elébb megküldeni,

nem

s

e végett

— nem

a

s

azokat az

palliumot

érseki

neki mennél

tudjuk. Kételkednünk azonban

hogy démi sikert csakugyan aratott Piligrin,
téritöi által. A magyarok s a magyar fajú többi népek, miként már föntebb is elbeszéltük, a magyarok svallásáról
lehet,

') Ez aztán sokáig eredeti bullának tartatván, az okmánygyújteményekbe is felvétetett. Ld. Fejérnél Cod. Dipl, II, 266.
:
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régtl fogva igen türelmesek voltak a másként
hivk iránt: a türelem pedig könnyen utat nyithatott a
szólván,

A

keresztény vallásnak.

kozárokról,

a

magyarok vérrokon

szövetségeseirl olvassuk, hogy köztök az

már

az izlam

s vallás

mellett

8-dik században

a

valh.s is el volt terjedve

^)

;

utóbb pedig a zsidó
'),
a 9-dik század közepén pedig,

magyarok kivándorlása eltt, Constantin

tehát kevéssel a

(Sz. Kyrill) a keresztény vallást

is

hirdette a kozár biroda-

lomban. Nincs pedig okunk kételkedni, hogy e vallási türe-

lemben
rok
is

1

kozárokkal vérrokonaik és szomszédjaik, a magya-

osztoztak,

is

e különféle vallási

s

elterjedve volt légyen.

tanok ismerete ezek közt

St, ha Methodius,

a morva-szláv

érsek, Constantin testvére életírójának hihetünk,
tin,

midn

Constanbirodalomban idzék, egy magyar vaj-

a kozár

t

dától meghivatván,

meglátogatta,

eltte a keresztény

miután egy ideig nála mulatott, gazdagon megajándékozva bocsáttatott el általa ^). Bizonyos
továbbá mind a honi, mind a külföldi forrásokból, hogy a
magyarok a keresztény vallást soha sem üldözték; az új
hazában meghódoltatott, már keresztény, népeket s a mavallást fejtegette,

s

gokkal hadjárataikról haza hozott foglyokat, vallásuk miatt
soha sem háborgatták. Említk, hogy Szoárd még Árpád
életében Moesiában
dett,

hihetleg maga

nép között.

keresztény not vett
is

el s ott

megtelepe-

kereszténynyé válván a keresztény

A konstantinápolyi

udvarnak sem nagy fárad-

ságába került Bulcsot és Gyulát reávenni, hogy megkeresztelkedjenek. És Gyula, miután a konstantinápolyi patriarcha
Ld. Tabaryt Dorn fordítása szerint Mémoires de l'Academ.

^)

Imp. de

St.

Petersb.

d'Abou-el Cassim,

Ld. Cassel

^)
^)

Dümmler

Geseh. XIII. .3—

magyarok
halt meg.

:

.

Vl-e

serié vol.

6,

450.

És D'Ohsson

:

Voyage

66.

1.

:

Magyarische Alterhümer 183. köv.
Pannonische Legende. Archiv für Kundé Österr.

És Vita Methodii. Cap.

16.

Ennek, ha

régi hazájában kell vaía történnie, naiután

igaz,

a

Methodus 886-ban

^'*'^-

láb

Els

püspökké

_^I^l____ált!il

könyv.

A m igyarok

vezéreik

alatt.

magával

szentelt Hyerotheust

liozta,

hihe-

tleg törzsében is terjesztette, az épen azért, mivel a hazában
els volt s utóbb rómaivá alakíttatott, ó -hitnek nevezett
keleti keresztény vallást

kább

a klastromok és

nem

bár kalandjaik alatt legin-

templomok voltak

dulásaik tárgyai, mint ezt
az egyáltalában

Ha

').

a

íi

is

rablásaüv

krónikások

szerzetes

s

állítják

:

hanem egyedül onnan

vallási indokból,

származott, mivel tapasztalásaik szerint ezekben találtak
leggazdagabb martalékot. A sangalleni és cambrayi két jelenet, melyet fentebb közlénk, kétségtelenné teszi, hogy a

templomokat

dn

is

csak akkor pusztították

boszúra ingereitettek.

annak

is

St

a

el,

égették

le,

mi-

német évkönyvekben még

találunk nyomára, hogy ezen rablókalandok alatt

történtek köztök megtérések a keresztény vallásra

is

'^).

Ennyi érintkezésben lévén a magyarok már elébb is a
monotheismussal, s új hazájokban magával a keresztény
vallással könnyen megtörténhetett, hogy, miként Piligrin
püspök a pápának írta, missionariusai valóban több ezer
magyart térítettek meg 073-ban s a következ esztendben.
De ha ez így történt is, a nemzet megtérítésének dicssége
:

Piligrint

nemcsak

egyátalában

bvebb

süker

nem
nem

illetheti.

követte,

Ezen els kezdetet
hanem a következ

esztendkben, ugy

látszik, nagyobb részben megsemmisült
magyarok egyenesen ellenséges viszonyban álltak
Piligrin püspökkel. I. Ottó császár a magyar követségnek
Quedlinburgban fogadása után néhány hétre meghalt, s fia
II. Ottó követte t az uralkodásban. Azonban II. Henrik

st

a

bajor berezeg, Ottó unokatestvére,

t

megbuktatni szándé-

V És ezt bízvást elhihetjük, ha érdemök szerint megvetjük is
némely ne'met íróknak Thietmár egy zavart helyére (Lib. VIII. Cap. 3.
Dewix és Procui-féle zagyvalékát.
Egyebek közt a Johannis Chron. Venetumban (Pertznél SS.
VIII, 514.) olvassuk, hogy midn a magyarok 954-ben Szászországban
kalandoztak, Sz. Wicbert velk egy helyen (ad vicum Gemmelacensem
Pertzuél III.) épített
')

találkozván, közölök többeket megtérített.
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kozván, e végro néhány úrral összesküdött.

A

berezeg párt-

jára állott egyebek közt a lengyel fejedelem

is,

Gejza sógora,

ki által aztán ez

a szövetségbe vonatott II. Ottó ellen.

is

terveket sikerit ugyan egy
által

megbiusítani

;

s

E

elfogatása

de a 976-ban fogságából megszökött

Henrik, nem sokára
császár ellen,

idre Henrik berezeg

még nagyobb

Gojzával

is

ellenzéket

készített a

szövetséget kötött. Piligrin püs-

pök ellenben buzgó híve maradt a császárnak miért aztán
nemcsak a magyar térítéssel kénytelen volt felhagyni; ha;

nem több ízben zsákmánvlani is látta a mao-a birtokaiban a
magyarokat. Missionariusai üldözéstl^ félvén, mindjárt a
viszályok kezdetekor kivonultak, vagy mint ellenség emberei
ki is zettek Magyarországból. A pártos Henrik a
ugyan legyzetett, herczegségétöl megfosztatott

;

még nem

lett

viszonynak

vége a császár

s

a

császártól

de evvel

magyarok közti ellenséges

ebben pedig Piligrinnek is végiglen része volt.
A császár egyebek közt avval akart a magyarokon boszút
állni Henrik berezeg pártolása miatt, kogy a Bajorországtól
:

elszakasztott éjszakkeleti

határgrófságot, ^ a mai Ausztriát,
Babenbergi Luitpoldnak adta hsége jutalmául és segedelmére volt, hogy mind több foglalásokat tegyen Magyarország határain, melyek akkoron még a bécsi erdig s Mölkig
;

terjedtek

ki. Luitpoldnak pedig Piligrin is szövetségese
Vele együtt harczolt ez akkor is, midn Luitpold
984-ben egy magyar hadosztályon gyzedelmet vévén,
Mölkvárát elfoglalta, s tartományának határait a Szárhegyig (Kahlenberg) kiszélesítette. És ez lön aztán oka,

volt.

hogy a magyarok ismét több ízben betörtek Piligrin püspöki javaira

s

azokat sarczolták és pusztították

').

E

viszo-

nyok közt Piligrin természetesen kénytelen ln felhagyni
minden térítési terveivel, melyek különben is eleitl fogva
nem annyira a magyarok keres zténynyé lételének s az ehhez

')

Ld. III. Ottó

lev.

9^3.

985-bl Fejér: Cod.

Dipl.

I,

273.

'
.

,

.

löö
974—984.

Els

könyv.

A magyarok

vezéreik

alatt.

mint önérdek

kapcsolt érdekeknek kivánatából,

s

nagyra-

vágyásból származának.

De Pilio-rin mködésének meo'szntével koránt sem
sznt meg a kereszténység terjedése Magyarországban. Az
emberi nem kifejldésére, a társadaljnak civilisatiojára vonatkozó minden eszmének természetében fekszik, hogy mihelyt egyszer

megvillant

s

néhányak értelmét

magának
Ez történt

meghódította, saját ereje által tör
válik a társadalom közbirtokává.

s

kedélyét

utat az életbe,
a keresztény-

magyar nép keblében.
Az imént érintettük, hogy a magN'arok, igen egyszer

séggel

is

a

ösvallásuk mellett,

a hol vándorlásaik

közben fejlettebb

positiv vallásokkal érintkezésbe jntottak, ezek hódító hatásától

nem tudták magokat megóvni

telepedtek vala, a természeti
lásuk,

erk

;

s

azért,

midn

tiszteletébl

hihetleg már egynémely positiv

vallási

itt

meg-

eredt ösval-

fogalmakkal

egybe volt vegyülve. Ily állapotban a beuszülött, legalább
némi részben félig-meddig keresztény népekkel való százados együtt lakás,

s a németekkel, görögökkel való gyakori,
habár ellenséges, érintkezés lehetetlen hogy nagy befolyást

ne gyakorlott volna
szített

a

magyarok

vallási

volna utat a kereszténységnek.

lassanként

s

fogalmaira, ne ké-

E

hatás alatt tehát

seink
Wolfgang és Piligrin
magvakat sem irthatták ki vég-

észrevétlenül mindinkább terjedni kellett

A

közt a keresztény fogalmaknak.

térít papjai által elhintett

kép a németekkel beállott ellenséges viszonyok.

A

De mind

keresztény-

var^ábóT^ter^ d

maradandóbb eredményemagának a fejedelmi udvarnak ha-

ezeknél gyorsabb

^^^ szlt e tekintetben

s

Említk, hogy Gejza, uralkodásának kezdetétl fogva
némileg erkölcsi kényszerségben látá magát, hogy népe
keblében kaput nyisson a keresztény európai polgárosotása.

A

létezett, nem maradhogy csak ezen áron biztosíthatja rokontalan, egyedül álló nemzetének fenmaradását, fiatal államának megszilárdulását a számokra nézve sokkal nagvobb s

dásnak.

viszonyok közt, melyekben

hatott kétségben,

III. fejezet.
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hatalmasabb külön néptajok közt. És e
meggyzdésben, eleitl fogva el is határozta magát, megkezdeni népének társadalmi átalakítását. Egy szerencsés
míveltebb, tehát

körülmény, melymindjárt uralkodása els éveiben felmerült,
e fejedelmi elhatározásnak.

nagy lendületet adott

Gyula leánya, miután
gyermeket szült, meg-

Sarolta féjedelemné, az erdélyi

Gejzának egy leány

sznt

élni.

')

s

egy

fin -)

Sarolta halálának évét egész

nem

bizonysággal

betzhetjük ki gyér emlékeinkbl de ezek fonalán indulva,
valósziunek látjuk, hogy Gejza már özvegy volt, midn
973 tavaszán I. Ottó császárhoz Quedlinburgba követséget
küldött. Követei ott a szintén jelenlev Miciszláv lengyel
;

fejedelemmel
a

is

találkozának. És aligha

nem

mindjárt

mint láttuk, oly nagyon

magyarok megtérését,

itt, s

szivén

hordó császár közbenjárására történt, hogy a már 966 óta
kerészténv Miciszláv húga, Adelhaid, az özvegy Gejzának
Gejza e leánya, ki a

')

késbb

felvett keresztségben Judit nevet

nyert, utóbb sógorának, Miciszlávnak fiához, Chrobri Boleszlávhoz
férjhez.

Chron. Princip. Polon. Stenzelnél Script. Eer.
:

határozottabban lengyel krónikák nyomán Cromer

:

Siles. I, 55.

ment

Még

Hist. Pol. Lib. III.

Cap. 2. 1. 33. „Adulto (Boleslao) páter (Micislaus) uxorem accepit
Juditham, Geisae she Jesse, üngarorum principis, affinis sui filiam, ex
prioré uxore susceptam. Nam ea montua sororem ei suam, Adelaidam

matrimonium

^Micislaus in
^)

E

fiu

collocavit.'"

A lengyel kútfk ugyan majdnem
mondják István anyjának (így a Breve Chron.
34 igy a varsói Codexból származó Chron. Ungar.

Vojk,

Sz.

István volt

kivétel nélkül Adelhaidot
Siles. Stenzelnél I,

Endlichernél

66

I,

;

;

igy a Chron. Princip. Pol. Stenzelnél

I, 48. )

;

de

annál több hitelt érdemelnek honi kútfink, melyek álta-

e tekintetben

lában Saroltát jelölik István anyjának, minthogy

velk

az egykorú né-

Igy Thietmár merseburgi püspök, ki az
erdélyi Gyulát „avunculus regis Pannonici"-nak nevezi. (Chron. Lib.
VIII. Pertznél III. 862.) Igy az Annál. Hildesheim. (tJ. o. 02.) hol ez
áll
Stephanus rex Ungaricus super avunculum suum, regem Julum,

met kútfk

egj'eznek.

is

:

:

még az is, mit honi kútfink a
hogy Gejza özvegyének kezére vágyott,
könnyebben remélvén elnyerhetni a fejedelemséget. Ezen özvegy

cum exercitu

venit."

De

bizonyltja ezt

lázadó Koppányról mondanak,
általa

féjedelemné tehát

nem

lehetett István édes anyja.

9^4—984.

1

974-984.

40

Elsö könyv.

eljegyeztetett

Adeihaid

feje-

.^

nem

ki aztán

;

a fejedelmi székbe

A magyarok

vezéreik

késett öt

is

alatt.

maga mellé

ültetni

').

Adelhaidban Gejza erteljes élet- s kormánytársat,
kereszténység hatalmas támaszt nyert. A testi szépség

n,
úrnnek

bájaival megáldott fejedelmi

szép

Beleknigni-nek,
erteljes,

majdnem

mint Ggy
teljes,

neveztek,

jellem

s

erkölcsileg

épen oly egyéniség

st még

vadászott,

megosztá férjével

Adeihaid hamar

er-

szerelme eszményének tekinthet.

férfiú
s

is

volt,

de szintén

nyers, erkölcsileg kevéssé mívelt,

kemény

versenyt lovagla
is

férfias

kit lengyel honosai é miatt

E

").

a poharazás vígságait

s lelki

testi

tulajdonságai

által

hajlékony foglyává tette a

lebilincselte,

különben érdes, egészen a keménységig szigorú jellem
fejedelmet.

Nem

csoda

befolyást engedett a

ennél fogva,

hogy Gejza neki nagy

közügyek vezetésében,

s

az uralkodást,

a hatalom gyakorlatát jelleménél fogva szeret fejedelmi

^)

Megmagyardzhatlan,

hogy honi kútfink Gejza

nejérl egy szcWal sem emlékeznek

:

e

n

második

de annyi reá a külföldi bizonyság,

hogy a tény azért nem kevésbbé kétségtelen. Ugyanis a Breve Chron.
Siles. (Stenzelnél I, 34.) igy szól
„Mesco (Miciszláv) habuit sororem
nomine Adelheidem, quem Jesse rex Ungariae accepit in uxorem. que
:

cum

esset christiana,

Szintigy a varsói

virum suum Yesse convertit ad fidem Christi."

Codexbl

Chron.

kiadott

Ungaror. „Jesse accepit

uxorem de regioné Polonia, de civitate Cracovia, sororem Meschonis
ducis, nomine Ethlegidam. így az egykorú Thietmar, midn Gejza
nejét igy említi: „Uxor autem ejus (Gejzae) Beleknegini, idest pulcra
domina, sclavonice dicta."

nem pedig

nak,

a

Szláv mellékneve csak a lengyel Adelhaid-

magyar Saroltának

Canaparius, Sz. Adalbert életírdja,

lehet,

ki,

Igy végre a szintén egykorú

bár idszámítása hibás,

második nejét Adelhaiduak nevezi, (Pertznél IV. Vita
100

)

Ezen források nyomán már Stilting

is,

de

Adelhaidot tartá Gejza második nejének (De S.
septembris Vol.
et

I,

487. Szót tett róla

Pray

is

még

S.

csak félénken,

Stephano, Acta

SS.

(Annál. Vet. Hun. Avar.

385.) de még ö sem tudott eligazodni. Szalayé az érdem, hogy
mások nem mertek, ö határozottan Adelhaidot mondja Gejza

Hung.

a mit

Gejza

Adalb. nom.

második nejének. (Magyarorsz. történ. I, 40.)
*) Thietmar Chron. Lib VIII. Pertznél SS.

III, 862.

III.
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kormányt magához ragadta,
úgymond az
„férjét s a mi férjéé volt, ö kormányozta"
').
querfurti
Bruno
t személyesen ismer
férje szivével együtt az egész

97-t— 984.

—

Bár

az ekként

elkényeztetett,

gyakorlata által idnként

st

szeszély,

hatalom korlátlan
fejedelemnt néha

a

el is szédített

meg, hogy utaztában
felingereltetvén, azt harag-

oly heves indulat szállta

egykor, valamely szolgája által

jában saját kezével szúrta
keresztény volt,

s

le ^)

:

Adelhaid még

buzgó

is

f feladatává tette

Gejza oldalán egyik

a

magyar nép megtérítését. Ha, mint valószín, csakugyan
I. Ottó császár eszközölte Adelhaid házasságát a magyar
fejedelemmel: e feladat neki hihetleg már az eljegyzésnél
életczélul tzetett ki. Es igen valószín, hogy e tekintetben
I. Ottó halála után is folyton hatott reá Adelhaid özvegy
mint

kitl,

császárné,

látszik,

kapta volt a keresztségben.

Bruno követelt

meg

sége által

lemn

Mit

vala Gejzától,
is

keresztanyjától,

s

nevét

is

a verduni

Ottó követe,

I.

mit ez quedlinburgi követ-

igért a császárnak,

Adelhaid fejede-

azt

tette gyakorlatba, a kereszténység terjesztését. Mert,

habár ez elébb

is

meggyzdésen

Gejzának, annyi nehézségekre

s

alapult

elhatározása volt

akadályokra

talált

foganatba vételében, hogy egy elismert fölény,

nnek

hatása épen

nem

csak a szükség érzete

szándéka
szeretett

volt fölösleges reá nézve, kit
s

nem

a politikai eszély,

inkább

pedig a ke-

resztény tanok iránti szent buzgalom hajlított a keresztény-

ség

talán bele
zése

küls

Ilyetén

felé.

még

is

fáradt volna Gejza, kit

így

is

sokszor

mei, ösztönzései

által

kötelékén vezetve
')

Vita

S.

^),

nagy s nehéz
az urak felébredt

hatás nélkül,

a

türelmetlenné
tehát

tett.

reábiratva,

mbe
ellen-

Nejének kérel-

általa a szerelem

Gejza nem csak megengedte, hogy a

V

Adalbert! Pertznél IV.

ö.

Legenda Maj.

S. Ste-

pliani és Hartvic. Endlichernél 1, 141. 165.

Vjert

^)

Thietmár

^)

„Hac duce

életében.

i.

h. ki

azonban szemlátomást gyülölé a lengyeleket.

christianitas coepta."

A

szemtamí Bruno, Sz. Adal-

.

-

-

*

9 74—984.

142

EUö
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A magyarok

könyv.

vezéreik

alatt.

szerzetesek az országba

s

bejöhessenek

s

vendégszeretöleg fogadtatva, biztos békében élhessenek
hanem, hogy nejének kedvét találja, ezeket gyakran maga

itt

;

elébe

is

beszédeiket, tanaikat

bocsátotta,

örömmel meghallgatta.

lásról

A

hit

a keresztény val-

magva ekként hamar

kikelt a fejedelem keblében ^), ki annak befogadását különben is múlhatatlanul szükségesnek látá nemzete, állama

fenmaradásának érdekében.

A

keresztény fejedelemnövel kétségkívül eleitl fogva
több pap és szerzetes jött be az országba. De miután a Németországban II. Ottó uralkodása alatt kitört zavarok
idején e szomszédokkal

magyarok

a

is

újabban villongásba

keveredtek, e keresztény papok jobbára Lengyel- és Csehországból vándoroltak be. Ezek voltak aztán, kik az evano-eliom

eredménynyel

maradandó

igéit

hirdették

eleink

meg Gejza

fejede-

között.

Mikor

és ki

által

kereszteltetett

lem s rokonai, bár a tényrl annyi tanúbizonyság után kételkedni nem lehet, határozottan nem mutatják ki a kútfk
mert ezek e tárgyban egymással ellenkeznek. Azok szigo;

rúbb bírálata után azonban, nem kételkedünk, az eddigi
vélemények ellenére határozottan állítani, hogy Gejzának,
egész családjával s rokonságával, úgymint Vojk fiával, testvérével Mihálylyal

s

ennek

fiaival

(kiknek elébbi pogány neveiket
egíjszerre

kellett

984

és

989

Szár-Lászlóval és Vazullal

nem

ismerjük)

hösött Ss. jxdalherf

együtt

és

prágai püspöhtöl

felvenni a heresstséget.

Sz.

Adalbertnek két

életirása

maradt reánk, mind a

t

személyesen ismerték, vele
huzamosabban társalogtak. Ezek egyike, Canaparius János,
az Aventin heíívi Sz. Elek és Bonifácz klastromában Adalkett- egykorú

íróktól,

bért szerzetestársa;

')

nél

i,

h.

Legenda

kik

másika, a querfurti

S. Steph.

niaj.

Hartvic

:

Vita

Sz.

S.

Bruno, a „po-

Steph, Endlicliev
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gány népek érseke", Adalbert gyermekkori barátja

Mind

nem csak

s

iskola-

tudomásukból, hanem
Adalbert téstvéröcscsének, Gaudentiusnak, ki mindén útaiban
társa.

a ketten

saját

elválhatatlan társa volt, és Radlának,

Adalbert meghitt barátjának
is

írták le a vértanú

rövid,

s

a

mi Asztrikunknak,

társának, tudósításai szerint

de eseménydús,

tragika

i

élet-

Ezek egyike sem ír ugyan bvebben az térítésérl
hazánkban egyik sem jelöli ki határozottan az évet, mikor
járt
Magyarországban, mikor keresztelte meg|a fejedelmi
családot; de, mint mindjárt látandjuk, annyit még is mondanak, hogy meggyzdhessünk s valahára határozottabban
láthassuk, miképen Adalbert csakugyan személyesen is több
pályáját.

;

nem csak

Ízben járt hazánkban, és

Istvánt,

mint

a nemzeti

hagyományokból merített honi kútfink egyhangúlag
ják,

hanem

vele

resztelte légyen

')

együtt az egész fejedelmi családot

meg

').

Sokkal nagyobb

Miután elbeszélésünk lényegesen

elfogadott, de

soha eléggé be

nem

eltér az

bizonyított,

is

állít-

ke-

volt ennél fogva

eddig közönségesen

mert bebizonyíthatlan

véleményektl, szükséges ezek helytelenségét kimutatni, hogy valahára
tisztán láthassuk, mit fogadhatunk el történelmünk e ffontosság ese-

ményeibl kétségtelen tényékül.
Eddigelé Sz. István nagyobb legendája s az ennek nyomán
Hartvic püspöktl Kálmán király korában készített életirása szerint, az
volt a közönséges vélemény, hogy Gejza sokkal elébb kereszteltetett
légyen

meg Vojk

tanúsága,

s

fiánál. Lássuk tehát, elfogadható-e az említett kútfk
azok ellenére mely idben kellett történni G-ejza és fia

keresztségének

"?

A

legenda major elbeszélése következ. Elmondván, hogy Gejza
a szomszéd tartományokkal békét kötött, a papoknak az evangelioni
hirdetését megengedte, s a hit magvait saját keblébe is befogadta, ekként
folytatja elbeszélését: „Elérkezett végre a
s

hiv

lett

maga

mennyeileg elhatározott id,

családja tagjaival együtt os megkeresztelkedett,

Ígér-

hogy valamennyi alattvalóit a kereszténységre vezeti. Midn azonban felette nagy gondot fordítana a lázadók megigázására, a pogány
szertartások kiirtására s püspökségek alapítására, az isten t álomlátással vigasztalta meg. Egy bájos ifjú jelent meg eltte, mondván: Béke
vén,

veled, Krisztus választottja;

sznjél meg aggódni, inert mivel kezeidet

974-984

.
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magyar

§2. Adalbert hutása a
s

A magyarok

vezéreik

alatt.

kereszténység' megalapítására

a nemzet sorsára, mintsem hogy szükséges nem volna.

ez által

emberi vér fertzteti, a mit tenni szándékozol, azt neked végrehajtanod

nem

engedtetik.

isteni

Hanem íiad fog születni s általa végzendi mind azt az
... Egy férfiú fog nálad követségben megjelenni;

gondviselés

fogadd öt

engedelmeskedjél intéseinek... Felébredvéna

tisztelettel s

fejedelem,

.

.

.

még álmélkodva gondolkodik

az álomlátás felett, a

midn

hogy Adalbert, a cseh egyház püspöke, az megtérítése
s a hit elmozdítása végett hozzá indült.
A fejedelem tehát néhány
hivével a Krisztus szolgája elébe megy,
tisztelettel fogadja s miként
megintetett, iránta minden módon engedelmességet tanúsít. A fejedelem parancsára, a szilaj nép mindenfell összegyl; a szent püspök
folyton hirdeti az igét; a haza fiatalsága megtéríttetik s megkereszteltetik és sok helyen egyházak alapíttatnak
E közben megszületik az
ime hírül

veszi,

.

.

t

.

úr által megjóslott fejedelmi

.

.

és ezt az Isten kedveltje,

fiu, ...

Adalbert

püspök, a keresztség szentségével felavatja az o hitének igazsága szerint,
István nevet adván neki.
Királyi módon ápolva ntt aztán a csecsem
.

s

.

meghaladván a gyermekséget,

elérte,... atyja

t

a

Hartvic, ki e
attól csak

midn

a

növendék i kor els fokát

maga utódává nevezte. (Endlichernél I, 141.)
legendát majdnem mindenütt szóról szóra írta

abban különbözik, hogy

még

a fejedelemnnek

is

át,

tulajdonít

egy, a férjeéhez hasonló álomlátást.

Egészen egyez e két kútfvel, és
sok helyt szóról szóra, a varsói codex magyar krónikája is (Endlichernél I, 66.);

úgyhogy

e

három

melyek egyike a másikból eredt,
E kútf tévedéseit azonban
Ellenmondásban van az mind azon

kiitft,

csak egynek kell tartanunk e tárgyra nézve.

nem nehéz

kimutatni. Ugyanis 1-ör.

jobban értesült kútfkkel, melyekbl megmutattuk, hogy István Sarolta

hogy e fejedelemn korán elhalván, Gejza második házasságban 974 köriil a lengyel Adelhaidot vette nül. Már pedig a Xl-dik
századból származó legenda, s a Kálmán király korában írt Hartvic
sem a nemzeti hagyományokból merített többi honi kútfinket, melyek
fia volt, s

Istvánt Sarolta fiának mondják,

pök

és Canaparius

télyét,

János

Sz.

sem végre a lengyel

sem a Gejzával egykorú Thietmár püsAdalbert életírója és szerzetes társa tekinkrónikák hitelességét nem képesek leron-

melyek szerint|Adelhaid ^volt Gejza második neje. Lerontanák
pedig mind ezt,;|ha elfogadnánk, hogy István csak Sz. Adalbert jelentani,

mert csak ez évben lett prágai püspökké. 2-szor. Ellenkezik a körülményekkel. Miután Adalbert püspök

létében, tehát 983 után született,

útja Magyarországba csak 984-töl kezdve volt lehetséges, Istvánnak, ha

Adalbert

itt léte

alatt

született volna.

995-ben.

midn

Gizelát

nül

:
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Nem

ha bár csak röviden, adnunk életének vázlatát.

lzhetjük

vette, csak 10

— 11,

kellett volna lennie.

s

midn

nem

mivel tudása nélkül

ezt azért sem,

— 13

évesnek

hogy mind azon nagy

és súlyos

Gejza utódává

Már pedig

lehetö-e,

mel-

tájékoz-

lett,

csak 12

dolgok, mik István uralkodásának els éveiben történtek, ily kis korú
gyermek mvei voltak volna? E képtelenséget, ugy hisszük, senki sem
tartja elfogadhatónak. Ha pedig, mint kell, felteszszük, hogy István a
974. eltt meghalt Saroltától született, sem Adalbert nem lehetett születésekor az országban, mert ó csak 10 évvel

késbb

lett

prágai püs-

pökké; sem Gejza nem keresztelkedhetett meg, mint Hartvic mondja,
háza népével István születése eltt mert ha 974-ben Gejza már keresz;

tény

lett volna, Piligrin e

f

volna el a pápához ez évben

fontosságú tényt bizonyosan
írt

levelében.

—

3-szor.

nem

hallgatta

Ellenmondásban

van a legenda és utána Hartvic önmagával is, midn az alig született
csecsem Istvánt Sz. Adalbert által megkereszteltetvén, róla azt állítja,
hogy hitének szintesége szerint — secundum credulitatis suae veritatem" — vette fel a keresztségét. Ha mind ezt szemünk eltt tartva
olvassuk át a legendát s Hartvicot, nem maradhat semmi kétségünk,
iogy egész elbeszélésöknek indoka az álomlátás. Mivel azt keresztén}
fogalmaik szerint nem tehették fel s nem mondhatták, hogy az isten
még a pogányság tévelygéseiben létez Gejzát méltatta ama mennyei
,,

álomlátás kegyelmére; ezen álomlátás eladását pedig

Sz.

István di-

már

csítésére szükségesnek vélték: egyedül ezért állítják, hogy Gejza
fia

születése eltt megkeresztelkedett, a nélkül azonban

nák mondani mikor

és ki által.

Ellenben minden nehézségek

miként a szövegben 'adjuk:

gadva,

hogy megtud-

s

ellenmondások elenyészn ek,
1-ször.

Hogy

elfo-

István, Sarolta

fia,

hogy ez év után Gejza Adelhaiddal kelt második házasságra, s általa a keresztény vallás felvételének szán dókában
megersíttetett. De mivel oly nagy dolgot, mint a min egy nem zet val973 eltt született

;

2-szor

lásának megváltoztatása

s

evvel együtt egész társadalmának átalakítása,

amúgy könnyedén s rövidid alatt végrehajtani lehetetlen; s
tetben, miként a kútfk is említik, valóban sok nehézséggel,

e tekin-

a törzs-

nemzetségfk egy részének nagy ellenzésével kell vala küzdenie
tehát 3-szor, hogy maga is csak évek múlva, miután a nehézségek egyés

némely részét elhárította, valamikor a 984. és 989. évek közt, mert
csak ekkor járhatott Sz. Adalbert els izben Magyarországban, családja tagjaival, Mihály testvérével s annak fiával Szár-Lászlóval és Vazullal,

együtt

ugy
s

Horváth

szinte saját fiával, az

akkor már 10 évesnél idsb Istvánnal

egyszerre keresztelkedett meg. Ezt bizonyítja azon körülmény

M

Magv

tört.

10
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Sz. Adalbert

püspök,

A

magyarok vezéreik

alatt.

hatnánk magunkat kelileg az idszak

iránt,

melyben

fejedelmi családot a keresztvízzel leöntötte ^).
Adalbert , keresztnevén Voytéch, a fejedelmi

a

házzal

rokonságban lév, hatalmas Szlavnik cseh nemzetség iva958 ködéka, Libiczen, atyja uradalmában született 955
tanulmáelemi
az
miután
zött. A ritka szépség gyermek,

jg

—

nyokat az atyai házban elvégezte, Magdeburgba vitetett,
hol akkoron Otrik mester, a nagy hirií „szász Cicero" vezetése alatt a leghíresebb iskola létezett éjszaki Németor-

A város érseke Adalbert, kinek az atya nagyremény fiát bemutatta s gondjaira bízta, t a bérmálás alkalszáo-ban,

mával a maga nevére Adalbertnek nevezte
aztán végiglen megtartá.
meo'kedvelte a cseh

A

a

mely nevet

szigorú Otrik mester hamar

ki jeles

fiút,

el,

tehetségei mellett oly ár-

tatlanságot és szelídséget tanúsított, hogy vásottabb iskolanem egyszer pajkos tréfáik tárgyává, gúnyjaik
társai

t

czélpontjává tették.

is,

A

szelíd

gyermek

e

miatt

kerülé

is

hogy Gejza a maga fiát, miként a kisebb s régibb legenda tanúskogyermek korától fogva a keresztény tudományokban neveltette,

dik,

Adeodat Sanseverinói gróf felügyelése alatt. Kétségtelennek tartjuk
ezeknél fogva, hogy miként a szövegben elbeszéljük, Gejza fiával
együtt, egyidöben, 984 és 989 évek közt kereszteltetett meg Sz. Adalbert

által.

Nem hagyhatjuk még
beli külföldi

kútfk

hogy némely XII. századEckehard, Chron. Univ. Pertznél VI,

emlités nélkül,

(például

:

—

192.
Ottó Frisingens. Lib. VI. Cap. 27. ürstisiusnal I. stb ) Istvánt
csak házassága alkalmával állítják megkeresztelkedettnek. Ezen állítást

azonban a fentebb eladott s a szövegben eladandó évek szintoly tévesnek mutatják ki, mint a nagyobb legendáét és Hartvikét. Nem érdemel
több hitelt a XII. századbeli Ademár sem (Hist. Lib. 3. Pertznél IV,

Bruno püspökkel adatja Gejzára és fiára a keresztségét.
Ademár különben is igen zavaros forrás, melynek tanúsága csak ritkán
129. 145.), ki

s

nagy óvatossággal fogadható

el.

Adalbert mind a két életirását közli Pertz Monumentái IV.
kötetében. V. össze még Baroniust Annál. Ecclesiast. Pagius jegyze')

:

teivel. Vol.

XVI,

250. 269. 297. 343. 369.

11.
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templomok

és sz ibid idejét olvasással és

látoo-atásával

tölte be.

kitn

sze-

rokonsáo-ban

lév

Társai közöl hármat ismerünk, kik utóbb
repet játszottak

a császári

:

családdal

Thietmárt, utóbb merseburgi püspököt és szorgalmas történetírót, kire magunk is sokszor hivatkozunk ; a szintén ma-

származású

gas

érsekét"

megírta

s

;

querfurti

késbb

Brúnót,

„pogányok

a

vértanút, ki, mint említk, Sz. Adalbert életét is
és a cseh Radlát, ki utóbb Asztrik és Anasztáz,

bérmálásl és szerzetesi nevén, mint a pannonhegyi monostor

majd mint a magyar egyház els esztergami
magyar keresztény egyház f munkása lett. A
három közöl már gyermek korában is legbensbb barátságels

apátja,

érseke,

ban

a

élt honfitársával,

mint

a nála,

látszik,

kissé

idsebb

mivel az iskolában neki példány kép ül szol-

Radlával, kit,

mintegy második neveljének nézett s enyelegve „Pappaszának" nevezett. E gyöngéd kis nevet
még utóbb, a^
gált,

élet

komoly viszonyai közt

még

s

írva

alkalmazta Asz-

is

trikra.

Kilenczedik évét tölte
bert,

midn

tetvén

fel,

magdeburgi iskolában AdalOttó császár udvarába véiskoláját odahagyta. Adalbert ekkor a viláo-i
mestere,

bölcsészetben

már

Otrik

a

II.

teljesen jártas, szintén visszatért az atyai

házba. Otthon azonban az ifjúság

t

hamar leszoktatá

az iskola

társak közt mintegy hat évig
lelkét,

kedélyét

ez

pezsg

szigorú
is

idben egészen

ereje

s

életkedve

fegyelmérl,

s a víg
élvezetnek adta magát;

a kéjek

hajhászata

i'og-

lalá el.

De 982-ben

vége szakadt a világias életiránynak. Végekkor a haldokló Thietm.ir els

zetének titokteljes szava

t

prágai püspök ágyához vitte

t

;

a haldokló lelki gyötrelmei,

már elmosódott

holott

hogy

vallásos lélekiránya,

annyira meghatották
a halál

eltt egész hatalommal fölébredt keblében,
változva hagyta

el

a haldokló

fpap

mármegrázó képe
teljesen meg-

a víg társak közt

s

ágyát.

Még

azon éjen

10*
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mécykezdé a vezeklést.

A magyarok

A

egyéni tulajdonságaira

vezéreik

nem

születésérc

nézve

irányváltozása oly igen felötl

t közakarattal a megürült

kitn
lett az

alatt.

kevésbbé, mint

ifjúnak

elkel

II.

szellemi

világban, bogy

püspökségre hívták meg. Bole-

szláv cseh herczegtl egy követség kiséretében a

idz

e

Veronában

Ottó császárhoz küldetvén, ettl pedig a felruház-

gyrt

vány jelvényeit, a püspöki

s

pásztori botot átvévén,

jelenlév metropolitája, Willigis maintzi érsek által 983-ban
Sz. Péter s Pál apostolok ünnepén pappá s püspökké szenteltetett.

Ezóta az önmegtagadás szelleme egészen elhatalmasodott az ifjú püspök kedélyén. Szerzetes ruhában, mezitláb

t

vonult be Prágába, kiáltó ellentétben az

fogadó urak s a
számára készített ünnepély fényével. Életmódja, foglalkodása a magas egyházi méltóságban is csak az maradt, mely
t, elde halála után oly feltnvé tette. Házában a legszi-

gorúbb klastromi fegyelem s testöldöklés ln szabály lyá.
A nap óráit imádság, alamizsnaosztás, a betegek s fogházak
látogatása s az alsóbb rend papság tanítása közt osztá fel.
Éjjel a puszta földön s egy kvánkoson engedett magának
néhány órai álmot. A tanácsot, lelki vigaszt keresk, árvák
s özvegyek egész serege lepte el udvarát
és vigasz, segély
nélkül senkit sem engedett magától távozni. Jövedelmeinek
csak negyed részét fordítá háztartására, a többit az egyház
;

s

isteni szolgálat

szükségeire

s

a szegények

gyámolítására

szentelé.

De mennél
életében, annál

szigorúbb

nagyobb

s

kegyesebb volt Adalbert

lelki bánattal

az eláradt erkölcstelen s vallástalan

a papok házassága,

élettel, a

eladása zsidóknak, az urak ggje,

veré

életet.

saját

maga körül

A többnejség,

a taég fenmaradt pogány szertartások

vegyülete a keresztény vallási
tetlensége

szemléié

mind inkább

elkeseríté

t a hatalmasokkal.

keresztény foglyok

hatalmaskodása és szerelelkét

s

viszályokba kc-

Türelmetlenségében napról napra

ersbödék benne a vágy, püspökségét klastrommal

cserélni

fejezet.

III.

fel.

Egy
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ízben Boleszláv berezeg

öcscsét,

a

sz.

Emmeran

regensburgi zárdájában szigorú askétai életet folytató Krisztián szerzetest esdekelve kérte, cseréljen vele sorsot, vegye

tle a püspökséget. De ennek sem volt Ínyére a prágai
élet s Adalbert maradni kényszerié. Végre azonban meggyzdvén, hogy többet árt saját lelke üdvének, mint amennyit
át

nem akaró népnek, püspökségét f-

használhat a megtérni
pásztorkodása

hetedik

évében,

Radla-Asztrik

989-ben,

tle elválhatlan öcscse Radim, szerzetesi nevén
Gaudentius társaságában minden engedély nélkül odabarátja

hagyta

s

s

a

Rómába ment.

Minden oda mutat, hogy
keresztül
sincs,

útját ekkor

Magyarországon

st, bár határozottan följegyezve sehol

irányzáj

majdnem bizonyosnak mondhatnám,

fpásztorkodása alatt

is

hogy hét

többször meglátogatá

évi

mugyar

a

papokat külde be hozzá az evangeliomi
ige hirdetésére. Ezen korszakra illik leginká bb, mit róla jól

fejedelmi családot,

s

mond „Nem kell feledni, hogy a szomszéd
magyarokhoz majd követeit küldé, majd önmaga ment hoz-

értesült életirója

:

zájok; kikre azonban, mivel tévelygésökben keveset változtak, a kereszténységnek csak árnyékát

nyomhatta"

').

Ezen

évek valamelyikében történt tehát kétségtelenül azon, a
magyar állam s társadalomra oly nagy hatású esemény, hogy

Adalbert Gejza fejedelmet fiával
együtt megkeresztelte.

Ezen eseménynek

és családja

többi tagjaival

minden valószínség szerint,
elbbi évek valamelyikén tett látogatása alkalmával kellett végbemenni. Mert, midn a mondott évben püspökségét végkép odahagyva Magyarországba
jött, épen azon körülmény, hogy eddigi ügyekezeteinek a
magyarok közt is oly kevés sükerét látta, a pogány szer-

nem 989-ben, hanem

')

misit,

pedig,

az

Non tacendum, quod

nunc seipsum

obtulit.

Christianitatis impressit."

iuxta positis Ungaris nunc nuncios suos

Quibus ab errore parum mutatis,

Bruno: Vita

S.

Adalberti

i.

h.

umbram

984-989.
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magyarok vezéreik

alatt.

tartásokat a keresztény istenitisztelettel sokfélekép vegyítve

.

türelmetlenné a szigorú

tapasztalta, tehette oly
lyes

lelk püspököt

után a félig pogány,

Rómába

t

inclíthatá

s

arra,

Gejzát

félig keresztény

s

szenvedé-

hogy rövid idzés
is

odahagyva,

klastromban keresend a világgal
meghasonlott lelkének nyugalmat.
Némi zarándoklatok után itt
a pápa engedelmével

társaival

siessen,

Sz. Elek és Bonifácz monostorában, Leo
Gaudentius
öcscsével együtt szerzetessé lett. A
apát
kovesbbé ábrándos Asztrik azonban csakhamar visszatért

Aventin hegyi

az

alatt,

Csehországba, hol aztán a braunaui monostor apátjává

Adalbert mintegy öt évet
s

önmegtagadás müvei közt

cseh herczeg és Willigis

ln

').

a legszigorúbb fegyelem

tölt vala

e zárdában,

midn

Boleszláv

maintzi érsek követei, Radla-Asz-

Rómában megVonakodva, de még is

trik és a herczeg öcscse, Krisztián szerzetes

sürgették

jelenvén, visszatérését

engedelmeskedett Adalbert

s

"-).

994-ben ismét átvette egyház-

megyéje igazgatását.

Most azonban csak rövid ideig maradt székében a püspök. Egy sajnálatos eset, melynek egy elkel hölgy áldozatává ln, annyira elszomorítá t, ki az áldozatot hasztalan
ügyekvék a haláltól megmenteni, hogy öcscsével és Asztrik.

kai ismét odahagyta Prágát.

Egy

ideig

tegyen, hova forduljon, végre,

ugy

látszik,

országba jött társaival
kereszténység
oly

nem

volt,

fiatal

újabban

''),

De

ültetvényét.

hogy

a

határozatlan,

ápolása alá

veend a
nem

amit itt tapasztalt,

türelmetlen lelk

szigorú,

mit

megint Magyar-

férfiút

hosszabb idre leköthette volna.

')

ban,

Mabillon: Acta SS.

hogy

zása idejére teszi.

I,

652.

S.

Akkor

secul. sexti. I, 72. Tévedés azonAdalbertnek Rómából másodszori távo-

Bened.

e klastrom alapítását

Asztrik

már nálunk

'')

Vita

^)

Tgy vélekedik Giesebrecht

S.

Adalberti Pertznél

i.

is

h.
:

volt.

604.

Gesch. der deutscli.

Kaiserzeit

:

III. fejezet.

népében
s

minden módon

is

érdes jelleme

nem

utat követtek, azokat

„A

s

De

úgymond

^),

ke-

az isten iránti

módon nem sokára

ily

nagy elégületlenséget ébresztett maga ellen nemzete

nagy részében, hogy immár lázadástól

Ekkor

is

kell vala tartania.

történt, hogy, a keresztény vallásban

rendíthetlen, mivel vagy

sem

más

mersebiirgi püspök-

bnét

a pogányság egykori
le".

nyúlt

'),

fenyegetéssel igázta le."

még Thietmár

buzgalomtól lángolva mosta

is

a legenda

elhatott. ,,A hit megszilárdításában,

is

gyetlenkedék,

oly

ngymond

kik,

ijesztéssel,

Kifejtett szigorának híre

^^^-

terjeszteni törekvék az új vallást;

ritkán kényszerít eszközökhöz

a vonakodók irányában.

höz

együtt megkeresztelkedett,

mióta családjával

Gejza,
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nagyobbnak

még maga sem

látá a veszélyt, mint-

erhatalommal elháríthatná, vagy talán mivel épen

azt

ekkor gyüjté össze maga

köri

a

nemzet fbbjeit a végett,

fiát ünnepélyesen a maga utódjává avattassa fel
kedélyek megnyugtatása végett az si vallás
szertartásai szerint is áldozott az istennek. Es midn Adal-

hogy István

a forrongó

miatt szemrehányásokat hallana, azt válaszolá,

berttl

^)

hogy

elég gazdag és hatalmas,

e

mind

a két

módon

áldozni

az istennek.

Oly

nem

férfiú

ismét

Rómába

elébb szent

send
vel

mint Adalbert,

élhetett tovább.

a

Innen

is

e

langyos keresztények közt

útra kelt tehát

öcscsével

s

zarándokolt, az Aventin hegyi zárdában, hol

magányában

fel lelke

oly boldog napokat élt vala,

elvesztett nyugalmát.

magyarok vallásügyének ápolása

dolgot vélt tehetni a klastrom

kere-

Asztrik azonban, miáltal

hasznosabb

asketai gyakorlatainál,

nem

örömest követé t. S azon fölénynél fogva, melyet, ugy látmég az iskolai életben kezdett vala gyakorolni Adal-

szik,

bert fölött, haragjában a távozás miatt,
Endlichernél

I, 16ti.

Chron. Lib. VIII. Cap.
^)

még nem

U.

0.

volt

Az

kemény szavakban

3.

Pertznél III, 862.

Antistes szó csak Adalbertre

Magyarországban.

illik

;

más püspök ekkor

~
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A magyarok

vezéreik

alatt.

t

clhagyvn, egész napon át más
kezdé dorgálni püspökét, s
utakon tévelyge. A kölcsönös ragaszkodás azonban mind

kettöjökben ersebb volt egymás iránt, mintsem hogy egymás nélkül ellehettek volna. Még az nap visszatért tehát s

kiengeszteldött püspökével

De

bár

Rómában Leo,

s

barátjával

a sz.

^).

Elek klastrom apátja nagy

örömmel fogadta t vissza zárdájába, st maga nem sokára
a pápa követeként Francziaországba utazván, távolléte
a klastrom

idejére

gondozását

most sem volt maradása

is

reá

bízta

:

Adalbertnek

elvonultságában.

^^boldog

a szigorú maintzi érsek, nen akará trni,

hogy a

Willigis,
fiatal

ke-

fenmaradásától íügg vala a német beCsehországban, egy püspök érzelgése és személyes

reszténység, melynek
folyás

is

viszonyai miatt kárt szenvedjen
s

a pápánál

Az

is

sürgeté Adalbert

erélyesen követelte tehát

:

visszatérését elhagyott szé-

német származású s III. Ottó császárral
rokonságban lév V. Gergely, helyeselve a metropolita sürgetéseit, a vonakodó Adalbertnek egy zsinati végzés következtében is szoros kötelességévé tette hogy Prágába
kébe.

is

új pápa, a

közel

visszatérjen.

Annyit mindazáltal sikerült a püspöknek kiPrágában megváltozott körülmények

eszközölni, hogy, ha a

közt

t teljes készséggel visszafogadni

nem akarnák, szabad

legyen püspökségétl végkép megválnia

s

hittéritként a

pogány népekhez vándorolnia.
A körülmények ugyanis most nagyon különböztek
azoktól, melyekben Boleszláv herczeg még maga küldött

*)

A

névhasonlatosság mellett Asztrik ezen magaviselete

Adal-

mindnyájunkat kivétel nélkül azon tévedésbe, hogy öt, kit, mint tudjuk, Adalbert kis nevén gyöngéden atyusának, Papatesének hivott, egy személynek tartsuk Otrikkal, Adalbert
egykori tanítójával a magdeburgi iskolában. E tévedést most képes vabert iránt ejthetett

gyok

XVI,

eddigelé

helyreigazítani, mióta a
155.)

kiadattak.

Ezek

magdeburgi évkönyvek Pertz
szerint Otrik,

october 7-én Beneventben meghalálozott,

személy a mi Asztrlkunkkal.

nem

a

által

(SS.

szász Cicero 982-ben,

lehetett tehát

ugyanazon

III. fejezet.

volt követeket

A
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els ízben Rómába távozott püspökért.

az

berezeg most újabb távozása miatt boszús,

Adalbert ellenségeinek

s

fület nyitott

az egész Szlavnik családot üldözni

kezdé. Adalbert öt fitestvért

hagyott hátra Csehországban,

kiknek legidösbike, Szobjebor, a berezeg haragjától félve a
lengyel fejedelemhez, Chrobri Boleszlávhoz futott. Az e

még inkább

miatt

felingerit cseh herczeg haragja rettene-

tesen csapott le a szerencsétlen családra. Osi várukat, Libiczet,

melyet a hátramaradt négy testvér védelmezett, erha-

talommal megvette,

ket

nejeikkel,

gyermekeikkel együtt

megölette.

E

viszonyok közt kényteleníttetett Adalbert 996-ban

másodszor odahagyni római klastromát. Mindenekeltt Willi-

értekezend, Maintzba utazott, hol aztán

gis metropolitával

hatalmas pártfogóra talált az épen ott
vel

nem rég

ismerkedett vala

idz

III. Ottóban, ki-

meg Rómában. Az ábrándos ke-

dély.ifjú császár, ki fenhéjázó nagyravágyása mellett a világi

uralom gyakorlatára nézve, magán életében túlcsigázott szenteskedésre, szerzetesi mysticus irányra hajlott, oly annyira

megkedvelte a szintén egész az ábrándosságig felmagasztalt
érzelm püspököt, hogy nem gyzé eléggé hallgatni ihletett
beszédeit, csodálni

önmegtagadását

még háló

teremét

szédek

érzelmek közt

s

is

megosztá vele
tölt vala

és szigorú életét.

s

társaságában.

napon,

szokása szerint beszélgetvén vele,

monda:

ily szent

püspöknek,

min

Gyakran

egész éjeket vallásos be-

A császár

egy
komolyan
szláv népek

félig

te vagy,

a

megtérítésére kellene mennie.

Adalbert erre lábaihoz borulva válaszolá, hogy csakugyan ezt szándékozik cselekedni

^).

Eletírója szerint

még

klastromi

életének

boldog

mely neki vértanúi halált s
mennyei boldogságot jósla. Ezen álom azóta mindig lelke
eltt lebegett s
epedve vágyott annak valósulására.

idejében

egy álomlátása

Ademar:
tembr.

I,

482.

volt,

Hist. Lib. III, Pertznél IV, 129. V. ö.

Acta SS. sep-

996-
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A magyarok

vezéreik

alatt.

Miután tehát Maintzból sz. Márton, sz. Dénes és Benedek hamvaihoz Franczlaországba zarándokolt, társaival,
kik közt volt Gaudentius öcscse és Radla-Asztrik is, Lengyelországba indula.

Ez alkalommal

gyarországon utazott keresztül
tle.

A

;

kétségkívül ismét

és Asztrik

gyakorlatibb lélekirányú szerzetes,

kereszténység

bár lassan, de

itt

még

is

Ma-

végkép elvált
látván, hogy a

itt

csak gyarapodik,

évben Gizela bajor herczeghölgygyel
végrehajtott házassága után pedig fenmaradása már biztosítva van, valószinleg a fejedelmi család által is tartóz-

Istvánnak a

tatva,

ugy

múlt

látszik,

mind azon szerzetesekkel együtt Gejzánál

maradt, kik egykor az ö apátsága alatt a braunaui klastrom-

ban voltak. Közölök egyebek közt Boniíaczot, Zoerardot,
vagyis szerzetesi nevökön Andrást és Benedeket említik
kútfink ^). Ezek számára kezdé aztán Gejza építeni Pannon hegyén sz. Márton monostorát, melynek Asztrikot
nevezte ki apátjává. Ideiglen, míg ez elkészülne, Asztrik a
pécsváradi, ugy látszik, régibb idkbl fénmaradt klastrom
maradványaiba vonult, s onnan intézé a térítés mvét.
Adalbertet azonban inkább vonta magához a lengyel
Boleszláv,

kinek

szolgálatában

Szobjebor, mint a csak

volt testvére

félig keresztény,

kedélyek lecsillapítása végett néha
is

áldozó Gejza

is,

Szlavnik

az ellene felzúdult

még pogány

isteneinek

tehát néhány szerzetessel Lengyelor-

:

Hogy

pápának adott szavát beváltsa,
onnan, Boleszláv^udvarából tn aztán kérdést Prágába is:
vájjon hajlandók-e a csehek t püspöküknek visszafogadni?
Miként a történtek után várni lehetett, a válasz tagadó lett,
s maga Adalbert sem kívánt mást. Most tehát magát a csehek iránt minden kötelezettségtl feloldva érezvén, az
szágba utazott.

a

álomlátásban megígért martyrkoszorút felkeresend, a

még

pogány szláv népek megtérítését óhajtá munkába venni.

')

lichernéi

L egerda
I.

134.

imaj.

Cíip. 7.

V.

ö.

Zoerard és Benedek életét End-
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III. fejezet.

Meghitt barátjának, a rajta oly nagy fölényt gyakorló
Asztriknak távollétét azonban fölötte sajnosán érezvén,

t

megindulta eltt

Egy

levéllel követet

viszontlátni,

^^^-

egyesülni vágyott.

vele

külde tehát Gejzához, vagy inkább a

kormány gyeplit kezében

Adelhaidhoz

tartó

:

„Papatese-

ha múlhatatlan szükséged nincs reá,

met, ezt irá a levélben,

el hozzám." A követ azonban Aszmelyben Adalbert kéri t, kiért, úgymond szíve eped, hogy ha jó módjával nem lehetne, szökve
hozzá. De a fejedelmi udvar nem
is, minden esetre menjen
bocsátá el Asztrikot, ki mint a térités egész mvének inté-

az Istenre kérlek, küldd
trikhoz

zje

is vitt levelet,

Magának

felette szükséges volt az országban.

nak sem

Asztrik-

kedve távozni, miután itt oly tágas tért látott
maga eltt a szent munkára. Adalbert tehát 997. tavaszán
volt

Asztrik nélkül indult

el

néhány

társával,

kik közt volt

Poroszországba,

hol

aztán Danczka

17-ke éjjelén egy pogány

pap

által

öcscse

is,

Boleszláv nagy összegen váltotta

egyházban temettette

Nem
hogy

s

megöletett. Hulláját
s

a gneznai székes-

el.

sommi indokolható kétség,

fen ezek után

Adalbert 984-tl kezdve több ízben küldött be

Sz.

téritket
hazai

marad

meg

táján, ápril

s

járt

maga

is

kútfink tanúsítják

IMagyarországon,
keresztelte

^),

egész családjával együtt.

Gejza,

s

hogy, miként

meg Gejzát

miután a

11.

bajor Henrik közt kitört háború következtében a

németek közt

fiával

Ottó

s a

magyarok

újabb villongások támadtak, valószínleg önmaga hívta be e végett a prágai püspököt. Ö, mint
és

is

tudjuk, nagyon idegen volt a rabló kalandoktól,

hogy

mivel attól

a nyugati népek,

ha ellene egyesülnének, nagy
veszélybe ejthetnék nemzetét. Midn tehát a háborús viszonyok Ottóval mind e mellett is megújultak, s a magyar

tartott,

')

mondja

:

accepit."

A

már említetteken kivül ezt bizonyítja Kézay is, midn
domusque ejus per S. Adalbertum baptismi gratiam

„Ipse,

De

nob. adven. Endlichernél

I,

124.

'^^'^-
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csapatok Ostmarkra

A

magyarok vezéreik

püspök jószágaira törtek,
látá, elhárítani magáról

Piligrin

s

alatt.

Gejza nagyon érdekébea állónak

minden gyanút, mintha a Piligrintl kezdett térítésnek
mindon eredményeit ki akarná irtani. Megmutatni kívánta
a világnak, hogy bár Ottónak s Piligrinnek ellensége; a
kereszténységnek azonban állhatatos barátja s pártolója, s
ezt ápolni nem sznik meg nemzete keblében. Míg tehát
Piligrint és német szerzeteseit kizetni engedé, maga hívta
be, ugy látszik, a cseh Adalbertet és papjait
és hogy szándokai iránt semmi kétség se maradjon fen, általa magát és
;

családját

is

megkereszteltette.

már

toztatását pedig

Cseh-

azért

is

A

Lengyelország példája

és

hittéritk ezen megvál-

hasznosnak láthatá, nehogy
a

szerint,

német téritk

nyomán a német császári hatalom is igényt képezhessen
magának bármi módon befolyni az ország ügyeibe.
Mind ez könnyen megfejthet vé teszi Gejza ama tühogy czéljának gyorsabb elérése végett,
cseh papok térítései mellett nem ritkán kényszerít esz-

relmetlenségét
a

közökét

foganatba honosai közt a keresztény vallás

tett

is

E

túlságos szigornak azonban, mint már emlínép
keblében támadt lázongó mozgalmak lettek köa

terjesztésére.

tk,

is,

vetkezményei, miknek minél gyorsabb megszüntetése végett
aztán

nem

maga

is

csak szigorával hagyott alább,

hanem néha még

áldozott az svallás szertartásai szerint az istennek.

Meggyzdése azonban
szüksége iránt

a keresztény vallás megalapításának

ersebb

m

mintsem hogy a kezdett
Csak ideiglen akart némi
engedményeket tenni az s valláshoz ragaszkodók irányáfolytatásában

habozott

volt,

volna.

ban; a térítést azonban a cseh és
szakadatlanul folytattatá;

ügyekezetét,
segélyt

is

lengyel

maga pedig oda

szerzetesek által
fordítá

hogy szükség esetében a lázongók

minden

ellen kül-

nyerhessen.

E végett

mindenek eltt a külföldiek, kivált fegyveres
ervel rendelkez urak bevándorlását lehetleg elmozdítá.
Eleinte a cseh és lengyel téritkkel együtt leginkább csoh és

tll. fejezet.
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gazdag földbirto-

ügyokezett beédosgetni,

kokkal ajándékozván mog ket.

Midn

számosabban jöttek be.

A csehek
Boleszláv

közöl csakugyan
cseh fejedelem Sz.

Adalbert családját oly kegyetlenül üldözé, hogy azt majdnem
kiirtotta, mind azon cseh urak, kik a hajdan hatalmas Szlavnik családdal rokonság s barátságban álltak, a dühöng herczeg haragja ell Magyarországba menekültek.
Ezekbl névszorint is ösmerjük Lebyn, Rodván, Bogáth és
Lodán urakat, kik mindnyájan Csehországból, fegyveres

végkép

néppel vándoriának be

Miután pedig
visszahelyeztetett,

a bajor

;

Henrik 985-beu horczegségébe

a lengyelekkel és csehekkel újabban ba-

s

rátságba lépett, Gejza
vele

^),

is

mind szorosabb összeköttetésbe

lépett

minek következtében aztán Németországból számosan
be fegyveres népeikkel, felajánlván szolgálatukat a

jöttek
fiatal

kereszténység védelmére. Ilyenek voltak egyebek közt,

a Fanbergi Tibold,

Hunt

és

Pázmán

kitl a Babocsayak származtak

;

a vitéz

testvérek Svábországból, kik hadcsapataik-

kal a szent földre szándékoznak vala menni, de látván, hogy

a

kereszténységnek

Gejza kérelmére

itt

hasznosabb

szolgálatot

tehetnek,

maradának. Ilyenek voltak továbbá, a
Wasserburgi Venczellin gróf, ki a Ják nemzetségnek adta
eredetét; a meisseni Buzad, a nürnbergi Herrmann, a Hennebergi grófok, Wolfger és Hedrik testvérek, a Hederváry
nemzetség sei, kik negyven vértes kiséretébon jöttek be s a

Fert

itt

tava táján telepedvén

klastroraot építettek

De

meg, azonnal egy favárat

bár mily hatékony segélyt nyert

urakban a netalán fellázadó alattvalók
*)

eum

Multi Comites,

és

^).

milites et nobiles

is o

bevándorlott

ellen Gejza,

azt ko-

externis Christianorum ad

quidam enim ex amore dei, ut ipsum ducem contra
paganos, qui fidem non acciperent, adjuvarent, et alii quod de ipsis
accesserunt,

paganis et persecutoribus ipsorum essent liberati

Poloni

stb.
')

U.

Kézay:
0.

De

advenis nobilibus,

i.

h.

..

.

Intraverunt Boemi,

^94.
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A magyarok

ránt som láthatá elégségesnek

uralmának

biztosítására.

a

vezéreik alatt.

maga

és kivált

István

fia

hogy

Alig lehetett kételkedni,

mihelyt maga, ki szigora által a kereszténység elleneit félelemben tartá, örök nyugalomra hajtja fejét, a már is bajosan

megfékezhet elégületlen törzs és nemzetségfk, bár Istvánt
fejedelmi utódául már ünnepélyesen elismerték, ha ennek
még a maga életében nem szerez ersebb támaszt, azonnal
kifejtik a lázadás zászlait, s nemcsak fejedelmi 'nemzetségét,
de magát az országot is végveszélybe dönthetik. Ettl annál inkább tarthatott, mivel, a kereszténység megalapítását
tekintve,

épen

hagyá a munka legnehezebb részét

fiára

;

a

szent hivatásától áthatott ifjúban pedig oly jellemet észlelt,

István házas

sága a bajor
Gizelával.

mely nem leend hajlandó alkura lépni a kereszténységtl
idegenked törzsíejekkel, miként olykor önmaga tette volt,
ezekkel együtt pogány módra áldozva az istennek.
Ezóta tehát az ln f törekvése Gejzának, hogy Henrik
^jj^j^j, herczeggol szorosabb
szövetséget kössön s annak Gi„
p
zela leányát István fiának nül nyerje. Henrik s kik a német
birodalmat III. Ottó kiskorúsága alatt kormányozák, ugy
látszik, eleitl fogva kedvezleg fogadták Gejzának a házas,

,

,

,

,

...^

•

mert ez nem kevesebb biztoNémetország békéjének a magyaroktól szenve-

ságra vonatkozó nyilatkozatát
sítást^igért

,

;

dett becsapások ismétlése ellen, mint a kereszténység állandó

meghonosításának e

szilaj

nép keblében. Azt természetesen

mindjárt feltételül kötötte ki Henrik,

hogy

István

kü-

hogy a keresztény vallást
kötelezze magát,
is
nemzetében megalapítja '). István e végett, némelyek sze-

lönösen

Néhány késbbi német krónikások, ernek erejével honosaika magyarok megtérítésének dicsségét, e
házasság alkalmára teszik István megkereszteltetését. Ezek közöl a
legrégibb, Herimannus Augiens. a 995-dik évben még ezt írja: ,,Henricus dux Bavariae obiit. Et filius eius... itidem Henricus
ducatum obtinuit. Hulus soror Gizela Stephano regi Ungarorum, cum
^)

nak akarván eltulajdonítani

.

se

.

.

ad fidem christianam converteret... in conjugium data. (Pertznél

III, 117.)

E

szavakat:

cum

se

ad

fideni clirist.

converteret,

— me-

:

III. fejezet.
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egy fényes kísérettel személyesen megjelent Bajorországban, holott aztán a kívánt biztosítást megadván, Schira
várában, még Gízela atyjának, az öreg Henriknek életében
rint

^),

még azon év

megtörtént az eljegyzés. Henrik berezeg

hasonnev

tában, 995-ben meghalálozott,

fiára

foly-

örökölvén át

tartományát.

A

menyekz, melynek

idejérl

biztos

tudósításunk

bár azt némely krónikák, kétségkívül hibásan,

nincs,

csak

1002-re, vagy még késbbre teszik, ha nem is épen 995-bon,
még az öreg Henrik életében, de bizonyosan még Gejzának
997-ben történt halála eltt hajtatott végre. Hiszen , tapasztalván némely hatalmas törzsfk nagy idegenségét a
kereszténységtl, épen azért sürgette e házasságot, hogy a

maga

halála esetére,

midn

azok fellázadásától

kül tarthatott, e szövetség által fiának támaszt,

nem ok

nél-

segélyt sze-

Minél fogva nem lehet kétségünk, hogy míg Gizola

rezzen.

rokonai azt kötötték ki a házasság feltételéül, hogy István

majdan komolyan hozzálásson népe megtérítéséhez
viszont és atyja, az alább elmondandókon felül, azt követelték
Henrik herczegtöl, hogy mennél számosabb német úr köl:

lyeknek nem csak

hogy miután^ hanem az is, hogy
Xll-dik századbeli aurachi Eckehard

az az értelme,

mivel kereszténynyé lett

—

a

több másoktól compilált egyetemes krónikájában

már igy ferdíti el:
Bruno testvérek) sororem, Gizelam, rex Hunqui postea Stephanus in baptismo dicebatur in conjugium exsed eam ducere non promeruit, donec se christianae religionis

„Horum (Henrik
gáriáé,
petivit;

és

rudimenta, et sacri baptismatis

sacramenta cum omni gente sua sus-

ceptorum

promisit (Pertznél VI, 192.) így mások is, mint például
Conradus Urspergensis, Ottó Frisingensis, Ademarus stb. De szükségtelen ezek ellenében

kútfket,

követ

melyekbl

ismételnünk

világos,

évtizedben öntetett

le

hogy

a fentebb elmondott érveket,

István,

atyjával együtt a

a keresztvízzel.

s

984-et

Házassága alkalmával

csak az iránt kellett kétségkivül ünnepélyes fogadalmat tennie, hogy
a kereszténységet, minden akadályok daczára, nemzetében is állandólag meghonosítandja.
')

Hansiz; Germania sacra

;;

I,

235.

_

995.
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vezéreik

alatt.

tözzék be fegyveres népével, Istvánt szükség idején a lázadók
ellen gyámolítandók.

Már

pedig Gejza halálakor csakugyan

számos német urat találunk az országban, kik bizonyosan e
házasság idején költözének be csapataikkal. Fel sem lehet

különben tenni, hogy a német császári ház egy tagja, ki né-

hány év múlva maga is császárrá lett, ily válságos, st
minden jelek szerint veszélyes idben, idegen földre ereszsze
húgát a nélkül, hogy fegyveres csapatokkal rendelkez urak
ne jöttek volna be kíséretében.

E

nagy bölcsességére mutat Gojzának. A moldvai
besenyket s eleinket kivéve, akkoron már

lépés

és beszarabiai

egész közép

Európa keresztény

volt.

A

keresztény köztár-

saság, vallása iránt buzgó, természeténél fogva

maga

volna

mellett az

mely e

fölött oly sokáig

érezte,

hogy

nem trhette

úgynevezett pogány vallású népet,

A

ostora volt.

józan

ki kell engeszteldnie Európával.

hadjáratok a külföldre nemcsak

azt

esz Gejza

A

kalandok,

eredményezték, mit

azok kezdetén seink akartak, hogy nevök félelmessé legyen
s az új hon birtokában magukat annálinkább megszilárdít-

hanem, miután a különben helyes tapintattal kezdett
hadjáratok kelletinél tovább zettek, gylöletet is ébresz-

sák

;

tettek

irántok Európában.

mihelyt megtört a magyar

A

gylölet boszúszomjjá

fegyver varázsa

s

vált,

a szerencse a

németekhez pártolt. Európa egyesit boszúfegyverének pedig a megfogyott, egységében, fegyelmében meglazult magyar
nemzet szintúgy nem állhatott volna ellent, mint nem a hvi-

nok

és az avarok,

sodni
telni

kik épen azért buktak meg, mivel azono-

nem akartak Európa
Európát.

A

szeretet vallásának

sodni

kellett

népeivel.

kötött béke erre

Meg

nem

kellé tehát engesz-

volt elég:

fölvétele által szellemre nézve

Európával

:

és

addig

is,

míg a

a béke és
is

azono-

vallási átala-

kulás nagy munkája végbe menne, kezességet kellett adni
Európának a nemzet e komoly szándékáért. E kezesség

István házassága volt Gizelával, a római császári család sarjadékával. E házassággal lépett be tulajdonképen Magyar-

III. fejezet.
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ország az európai államok körébe. így tekintették e házasságot akkoron kétségen kivül Európában.
vén,

Gejza a kereszténység fölvételének ekképeu utat törs ez által hivatásának, melyet a körülmények elejébe

szabtak, eléggé

sznt

megfelelvén, pár

év múlva, 997-ben meg-

magzatán kivül több
leánygyermeke maradt. Egyet ezek közöl, kit Judithnak
élni.

Istvánon,

egyetlen

fiu

neveznek, Boleszláv lengyel fejedelem vett nül, kitl aztán

Besprim vagy Besfrim

nev

E

ketts házasmagyar berezegek menedéket Lengyelországban. Még közelebbrl érdekel bennünket a történendk miatt Gejzának két más leánya,
kiknek egyike Urseolo Ottó velenczei berezegnek ^), másági

fia

született

kötelék után kerestek utóbb

Sámuel magyar úrnak
egyiknek sem tudjuk.
sika

')

').

a

lett hitvesévé;

nevét azonban

Annál. Saxo 992 évhez. Pertznél VI, 637.

E házasság 1009-ben köttetett. Dandulo írja Ottó Ursiolo ...
Geyzae regis Hungarorum et sororem Stephani successoris duxit
uxorem, mulierem utique generositate serenam, facie facundam, et
^)

:

filiam
in

honestate praeclaram. Muratorinál XII, 235.
lítják,

hogy Gejzának

férjhez,

s

ezen Ottó

erról Katonát, ki

Horráth

M

Magy.

fia

maga

tört

Vannak azonban, kik

ál-

leánya Ottó- Vilmos burgundi grófhoz ment

e

volt volna
is

e

Péter, az utóbbi

véleményen van

:

magyar

Hist. Crit.

I,

király.
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A KIRÁLYSÁG S A KERESZTÉNY VALLÁS

MEGALAPÍTÁSA.
997-1038.
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IstTán, mint fejedelem.

997-1000.

I.

István egyike

a

világtörténelem azon nagy fejedel-

teremt

meinek, kik beható értelemmel,

cselekvési

ösztö-

nökkel és szilárd jellemmel megáldva, hatásukat lángbetkkel írták a történelem lapjaira. Mert amit teremtett, szá-

zadokra
terelte,

az egykorú vagy

történelmét új

országa

népei,

kihatott,

krónikások,

kevéssel utóbbi

feljegyeztek, jobbára csak jámbor,

resztény

vallás

vallásossága

iránti lángoló

mveire

ván egyéniségét, ki

szent

De

rült,

s

egyedül a hagiographok
szentes

vallásterjesztés

lágy jellem pietistának

kik kizárólag

kegyessége

tévesen fogná

kori írók elbeszélései szerint Ítélné meg,

ájtatosság

életírók róla

erkölcseire, a ke-

buzgalmára,

vonatkozik.

öt

irányba

századokra meghatározta. Mit

azok sorsát hosszú

s

s

s

fel Ist-

más azon

csak a kegyesség,

foglalkodásaiba elme-

tartaná.

Az

akkori íróknak,

a papi, szerzetesi osztályból keletkeztek, ter-

mészetesen az

jámborsága,

s

a klastromi erkölcsök

s pietis-

mus szinébon mutatkozó kegyessége és buzgalma tnt fel
leginkább: ezt dicsítik tehát majdnem egyedül feljegyzéseikben.

Mvei

azonban egyébnek

sokkal többnek s nais,
egy csupán szent élet, buzgón
jámborabb, szentebb volt is , mint

gyobbnak tanúsítják

t

vallásos fejedelemnél.

Ha

Nagy Constantin

Chlodwig; de ezeknek sasszemébl,

és

erteljes, szilárd jellemébl,

kotó erejébl

nem csak

is

nem

új vallás,

csekély

hanem

statusférfiui

rész jutott

új országrend-

tapintatából

s al-

Istvánunknak.
s

államalapító

O
is

166
998.
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s

a keresztény vallás megalapítása.

kinek müve, századok viharaival daczolva, máiglan

volt,

fenáll.

Midn
létezett a

Gejza meghalálozott, még csak némi árnyéka

magyarok közt a kereszténységnek. Kik azt fölmellette még az svallás gyakorlatáról sem mond-

vették

is,

tak

egészen.

le

hivatásává

magát,
tötte.

kereszténység megalapítása Istvánnak lett

midn

Gizelát

nül

azon Ígéret után, melylyel

is

vette,

—
István,

midn

atyja

birtokába jutott,

teljes

nagy

sel a

A

kötelességévé

s

czél iránt,

után a fejedelmi hatalom

halála

27—28

a császári ház iránt lekö-

éves férfiú,

telve lelkesedés-

melyet magának életfeladatul tzött

ki,

minden nehézségeket, melyek nagy czélja ellenében támadhatnának, buzgó
és szilárd akarattal fogott a térítéshez. Gondoskodván mindenek eltt hogy legyen elég pap a nép oktatására, rendeletet bocsátott ki, mely által mindenkit kötelezett, hogy
magát megkereszteltesse, hagyjon fel a pogány vallás szertartásaival, s bocsássa szabadon keresztény rabszolgáit.
telvo

erélylycl

s

elszántsággal

leküzdeni

,

seink ugyanis
állott

a honfoglaláskor

népet általában szolgáikká tették.

fegyveresen ellent-

E

szolgák száma sok

százezerrel szaporodhatott azok közöl, kiket hadjárataikból,

hoztak be magokkal a külföldrl, ugy

rabló kalandjaikból

hogy, mint Plligrinnek a pápához

írt

olvassuk, a

levelében

magyar nép számát is
meghaladta. Kézai tudósítása szerint, a római szék már a
megkeresztelkedett Gejzának meghagyta volna, hogy a kekeresztény rabszolgák száma magát a

foglyokat szabadságba helyezze; mivel pedig a
pápa é rendelete a nemzet ellenzésével találkozott, a pápa

resztény

legalább azt követelte, hogy a foglyoknak engedtessék
a többi keresztény népek módjára

földet mívelniok,

s

jok után élniök.

Ennek következtében

valóban földmívessé

lett, s

szegdött szolgák

adott uraknak

Ezek lnek aztán

(conditionarii).

munká-

a foglyok egy része

az erre engedélyt

a föld gyümölcseibl adózott.
zett

meg

A

az úgyneve-

szolgák

más részét

I.

fejezet. István,
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mint fejedelem.

azonban uraik nem bocsátották szabadon,

hanem

lakjaik,

udvaraik körül különféle szolgálatokra, mesterségek folytatására^ényszerítették

hogy

István,

;

a keresztény szolgák szabadon bocsátására

vonatkozó parancsát a
a

maga

kik aztán udvarnokoknak neveztettek.

maga

példájával hatályosabbá

tegye,

lév szolgákat azonnal
államvagyont képez várakhoz tartozott

terjedelmes birtokain

szabadította

,•

az

fel is

szol-

gákat pedig, miként alább cladandjuk, részint a várföldek
míveléséro rendeltette,

meg

a várak

részint

mesterségek folytatására

8

körül telepíttette

Ezek

iitalta.

alapíták aztán

a városokat.

így

tn

szolgáival.

a megkeresztelkedett urak

Mások azonban, kik

a rabló

maga
kalandok megsznte
egy része

is

a

zsákmány hiányát sajnosán trték, szolgáikat szorították súlyosabb munkákra. Innen számtalan panasz támadt,
mit István, ha máskép nem sikerit, az által ügyekczett
megszüntetni, hogy az igy elnyomott szolgákat, amennyire
óta a

teheté saját költségein kiváltotta, és szintén a várak népeihez
kapcsolta. Más részrl intézkedett, hogy az urak birtokain
lév földmível szolgák is egészen szabadokká válthassák

magokat, a családosokra nézve száz, a ntlenekre nézve
huszonnégy bizanti aranyban szabván meg a váltságdíjat.

Mind

c

kedvezmények azonban csak a keresztény szolgákra
s hogy ezen intézkedések
egyszersmind a

terjesztettek ki,

kereszténység gyarapodását
hiten

is

eszközöljék,

István a pogány

lév rabszolgák megtartását

az egyház megegyeztével

—

—

megengedte; „mert a pápa,
mint a krónika mondja
ezekrl nem határozott, mivel azt akará, hogy a pogányok

is

alávetve legyenek a keresztényeknek"

De ha már

').

a kemény, zord Gejza

kereszténység terjesztésében

:

is

ellenzésre

az ifjú fejedelem

sebb engedelmességre tarthatott számot a törzs-

')

Kézai

Monumenta.

I,

:

talált a

még keveés

nemzet-

Chron. Hung. Appendix de udwornicis. Endlichemél

128. kövv.

998.
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Második könyv.

A

királyság sa keresztény vallás megalapitása.

ségf'k némely részénél, kik a keresztény vallástól, nemcsak

998.

magában, mint az sivel ellenkez intézménytl, hanem hihetleg azért is idegenkedtek, mivel általa az országot német befolyás alá jutandónak, a nemzet szabadságát, függetlenségét veszélyeztetendnek hitték.
Koppány

láza-

Ég valóban

alig hirdettetett

telérl szóló rendelet,

Gejza

már

alatt is nyilatkozott ingerültség

terjedt el az országban,

A

üldözése eljele volt a lázadásnak.

nyugati részein, a

kivált az ország
fel

legelébb

meg

detett

;

mert

is

Koppány, a

térítés,

resztény vallástól.

Maga

nem

tatni, a

fhatalmat

itt

vétetett a rabszolgák fel-

E

részeken

egyszersmind logidegenebb a ke-

s

998-ban nyilván kitzte a láza-

Istvánt fejedelmi székérl

elfoglalni

A lázongók

mozgalmak
tünedeztek

köré gyjtvén mind azokat, kiknek

tetszett,

dás zászlóját, eltökélve

fentartani.

túl

a fejedelem rokona, volt a legha-

fia,

talmasabb nemzetségf,
az új rendelet

lázadási

Dunán

legnagyobb mérvben foganatba.

tar Zirind

forrongás

veszélyes

Németország szomszédságában kez-

itt,

leginkább a

szabadítása

;

fejedelemtl kegyelt németek

a

s

kereszténység fölvé-

ki a

újabb lángra gyúladt a már

is

mind

ellenség gyanánt tekintették

s

a

nemzet si intézményeit

azokat, kik
:

megbuk-

velk nem

tártának,

„javaikat pusztítani, a keresz-

tény szolgák ellen kegyetlenkedni,

a fejedelém hatalmával

daczolni, tekintélye ellen gúnyolódni

kezdenek"

nem

').

hogy e lázadás gyors
elnyomásától függ mind a maga megmaradása fejedelmi székén, mind a kereszténység ügye. A már kereszténynyé lett,
vagy azzá lenni hajlandó
nemzetségfket s a bevándorlóit német urakat tehát fegyveres népeikkel gyorsan maga
köré gyjté s nehogy mieltt teljesen felkészülne, a lázadóktól háborgattassék, a Garan partján szállott táborba.
Istvánnak

lehetett kétsége,

h

;

Hadak

vezérletében

wasserburgi grófra,

')

Legenda

S.

maga gyakorlatlan lévén, Weuczellin
s Hunt és Pázmán vitéz lovagokra bízta

Steph. miaor Cap.

5.

Endlichernél 156.

fejezet. István,

I.

a sereg vezérletét

lovaggá

üttetett.

ellenségei fölött

mint fejedelem.

IQ^

kiktl aztán maga is német szokás szerint
Majd, miután fogadást tett hogy, ha Isten^^
;

gyzedelmet

ad, a

pártüt Koppány

998.

javait

megyéje minden termékeinek tizedét, az atyjától építtetni
kezdett Sz. Mártonhegyi
apátságnak adományozza, Sz.
s

György

és

Márton

zászlóit elüllobogtatva,

Dunán

seregét a

átvezette.

A pártos Koppány

ez

idben épen Veszprém

várát os-

mely a fejedelemhez h, vele tartani nem akart.
vezérek minden tétova nélkül megtámadták a lázadókat.
tromolta,

harcz heves, a diadal sokáig bizonytalan volt, mígnem
czellin a harcz folytában Koppánynyal találkozván,

A
A

Wen-

t pár-

viadalban megölte.

A vezére

vesztett had,

híre elterjedt, rendetlen futásban keresett

mihelyt elestének

menedéket

').

István fegyvereinek gyzedelme a fellázadt pogányság
az új vallás
felett a kereszténység gyzedelme lett az si vallás felett.gyorsteijedése

Ha

történt

még ezután egyesek részérl némi
beseny Thonuzobáról olvassuk

is

ellenzés,

miként, például, a
eseteket
tett

is

gyérebbekké

tette

:

az ily

fejedelemnek ellenök kifej-

a

Tömeges lázadásnak

szigora.

^)

István

alatt

nincsen

nyoma. Az országba szerteszét küldött térít szerzetesek is
ritkán találtak ellentállásra ^) a nép, ha méo; nem meo-o-vzoésbol 18, kcjszségesen engedte magát leöntetni a keresztvízzel
s ha titkon gyakorlá is még talán pogány
szertartásait, külsleg mind nagyobb számmal
lett kereszténynyé.
:

;

Dipl.

I,

Ld. a pannonhegyi apátság alapítvány-levelét, (Feje'r: Cod.
mely ha késbbi álmü is, megtörtént eseményeket tartal-

280.),

maz. Thuróczy: Chron.
6.

Endlichernél

:

II,

Cap. 13. 28. Hartvicus: Vita

S.

Steph. Cap.

168.

Thonuzoba in fide vanus, noluit esse christianus, sed cum uxore
portum Obad est sepultus. Sed Urkund filius suus christianus
factus. Anonym. B. R. Notar. Cap. 57.
') igy Bonifácz Asztriknak az apátságban utóda, Istvántól
az
'")

vivus ad

alföldre küldetvén prédikálni,

Egy

másik, Bencze

kevésbe múlt, hogy

nev, martyrságot

szenvedett.

meg nem

öletett.

Legenda maj. Cap.

7.

170
998-

Második könyv. A királyság

s

a keresztény vallás megalapítása.

—

a
„Napról napra gyarapodék — úgymond a legenda ')
hívek egyháza, s a külföldrl is mind többen vándoriának
be" a még különben is gyér népesség országba. Ezek közt
kétségkívül számos pap és szerzetes

is

volt

kik aztán

^),

Asztrik apát vezérlete alatt intézték a térítés ügyét. Ezek
számára s mintegy seminariumául István a Koppány felett

gyzedelem

Márton monostorát a Pannonhegyen, melynek alaj)jait már atyja megvetette volt, nem
sokára fölépítette, Asztrikot nevezvén els apátjává. Itt vanyert

után,

Sz.

lószínleg mindjárt iskola

is

alapíttatott azok kiképezésére,

kik a nemzeti nyelvet már ért benszülöttek, vagy épen

magyar eredetek közöl

papokká,

—

tettek.

De

István

maga kétségkívül legtöbbet
ellenzk

sikerére. Szigora mellett az

galommal a nagy

Hogy

szerzetesekké

czél

Iránt,

tn

felvé-

a nagy

m

telve szent buz-

valósítására, apostolává lett

népének.

fnökeik példája után indulva,
hit
fölvételére
hajlandóbbakká
legyenek, ezeket mind
az új
egyenként, mind többeket egyszerre maga köré gyjtve,
gyakrabban önmaga is oktatá a keresztény tanokban, öszaz alsóbb osztálybeliek,

A

nemzeti
tönzé az új vallás szertartásainak gyakorlatára ^).
hagyomány, még a külföldi krónikák tanúsága szerint is,
folyton azt hirdeté,
resztelte

meg de
;

a

hogy Istvánt ugyan Sz. Adalbert kemagyar nemzetet maga István térítette

prédikálásai által a keresztény hitre

')

Legenda minor. Cap.
Legenda Major. Cap.

')

Hartvicus: Vita S. Stephani Cap.

')

'

A

^).

6.

7.
7.

Endlichernél

I,

171.

Monach. evkönyvében az
s Gizela fejedemegtérésérl
magyarok
a
szólván
alatt
1010-dik év
lemnönek ez iránti érdemeirl, mondja: Tamen dicunt hungar:, quod S.
Adalbertus Pragensis episcopus regem Stephanum ad fidem convertit
et baptisavit, et ipse rex sua praedicatione Hungaros convertit.
Evvel egyezöleg mondja Verböczy is a nemzeti hagyomány szerint:
*)

XIII. századbeli

Albericus

—

Hungari non per praedicationem apostolicam

vei apostolorum,

quorum

I.

Az

fenyegetéssel

is

párosítva,

998—1000-

ekként szigorral, az intést

rábeszélést

oktatást,

171

mint fejedelem.

fejezet. István,

év múlva István oly hala-

pár

liogy az új egyház rendezésé-

dásban látá a nép megtérését,

Meggyzdve, hogy az új hit csak ugy verers gyökereket népe keblében, ha az nem csak külsleg
vallja magát kereszténynek, hanem értelmét is áthatja a
hez foghatott.

het

keresztény tanok jótékony világa: kétségkívül els gondjai

közé számítá, az isteni szolgálat

oktatás rendszerítését.

s

E

míg maga Fehérvárott, hova, ugy látszik, mindjárt
Koppány legyzése után tette át fejedelmi udvarát,
egy fényes templomot kezdett építtetni, egyszersmind rendeletet bocsáta ki, hogy minden tíz szomszéd helység építsen
egy-egy templomot ^).
végett,

•

.

II.

Az

intézkedéseinél azonban hasonlít-A magyar

ilyféle aprólékos

s fioyelmünket is sokkal inkább igénybe
hatlanul fontosabb,'_'-•'
^f
o
iiak
veszi az, hogy mindjárt eleitl fogva min viszonyba lépett
./

István az egyetemes keresztény
chiájával

;

és

egyházzal

s

annak hierar-

mily helyzetet ügyekezett elfoglalni a keresz-

tény államcsaládban új keresztény államával; mily viszonyba
jött a pápával s a

Az

német császárral

?

akkori fogalmak szerint két hatalom létezett a ke-

resztény világon, melyek

egyike a pápa,

személyében központosult.

Vagy miként

törvénykönyve

kifejezi

:

két

másika a császár

a szászok legrégibb

kardot helyezett Isten a hü-

velybe, a kereszténység védelmére

:

a pápának az egyházit,

a császárnak a világit. Ezen elvnél fogva, mihelyt valamely

nép kereszténynyé
a császár

is

principis vicém et

proprii regis

lett 8 a

azonnal

pápát egyházi fejének elismerte,

kiterjcszté reá a

personam

in terris

hatóságát.

A

gerit, sed per institutionem

eorum, sanctissimi videlicet Stephani regis... conversi

sünt ad catholicam fidem. Tripart. P.
')

papa

maga

Legenda Minor. Cap.

6.

I.

Tit. II, 2,

egy-

"viszonyai-

rendezése.

172
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A

királyság

íj

a keresztény vallás megalapítása.

szász fejedelmi házból származott császárok,

I.

Ottó korától

ügyekeztek annyira terjeszteni a kereszténységet a pogány népek között, hogy íolöttök a kecsak

kezdve,

is

azért

resztény vallással

Ez
I.

együtt saját hatalmukat

Ottó és utódai Lengyelországban

kételkedhetünk, hogy Magyarországra nézve

A

erre törekedtek

egy perczig sem

és

is;

megalapítsák.

is

történt Csehországban egy század eltt:

is

ez volt czéljok.

császárok, e hatalomterjeszkedéseiknek utat

készítendk,

hogy a kereszténység Németországból hasson ki a pogány népekre
s e végett már
eleve kitzték s megalapították az érsekségeket, melyeknek
egyházi hatósága a megtérend népek püspökségeire kiterjedjen. I. Ottó a magdeburgi püspökséget egyedül azért
emelte érsekségre, hogy az egykor keresztényekké leend
éjszak-keleti szláv népek közvetlen a német egyház hatósága
alá vettessenek, s ennek nyomán e népek a császári hatalomnak is hódoljanak. A német hierarchia, hatalmában ez
által maga is gyarapodván, önként s örömmel támogatá a
császárok e politikáját. Mint már említk, Piligrin passaui
püspökben kivált az éleszté a reményt, hogy székét a császár pártfogásával érsekséggé emelheti, mivel a magyarok
nagy gondot fordítanak

arra,

;

közt alkotandó

püspökségek

s

noniába. Piligrin

hatósága alá tartozandó

metropolitai

hatalmának

is

utat törend Pan-

ügy ékezete egy lorchi érsekség felállítása

mint már tudjuk, sikerotlen maradt ugyan, mert

iránt,

salzburgi

nem

az

által a császár

metropolita jogaiba ütközött

késett VII.

salzburgi

Benedek pápa

11.

a

Ottó mindazáltal

megersíttetni Fridrik

érseknek az egész Pannoniára, tehát a megté-

rend Magyarországra
hatóságát

által

;

is

eleve

kiterjesztett

metropolitai

').

pápa magát a földön Krisztus helytartójának, tehát az összes kereszténység fejének tekint
Szóval, miként

Hansiz: Germ.

')

sau. 50.

1.

a

S. II, 159.

V.

ö.

Dümmler

:

Piligrin

von Pas-

fejezet. István,

1.

mint fejedelem.

Ili]

ugy kívánta a német császár is a maga to hbérúri hatalmát
minden keresztény népre kiterjedtnek tekintetni. A császárok ezen hatalomigényeit pedig a német egyház is eltulajdonítá, s oly kölcsönhatási viszonyosságot ügyekezett megalapítani a császársággal, hogy a hová ez a maga világi hatalmával elhatott, ott a német egyház is jogosnak tartá a maga
hatóságát ; és megfordítva, a hová a német egyház vitte be
a kereszténységet,

ott a császár

magát tekintetni.
Németország

s

a szláv

is

í'

hbérúrnak kivánta

népek közt

minduntalan megújult a százados harcz.

e

jogigények miatt

Szvatopluk Nagy-

Morvaországa, hol a független királyság mellett egy független nemzeti egyház

ban

is

keletkezben volt az
fnöksége alatt,

bevádolt Methodius

is

meg

e miatt

e

Rómá-

harczban bu-

enyészett el. Arnulf gyzedelmének akkoron a
Árpád is részese volt, nem is sejtve, hogy a nemzeti érdekbl nyújtott segélyét a német császárok majd
hasonló törekvéssel viszonozzák. És miként Morva- ugy

kott

s

honalapító

vesztette el Csehország
a

német császárok

s

a

is

politikai s egyházi függetlenségét

nemét eo-vház ellenében. TJo-vanez
is.
És ha az els keresz-

készüle jelenleg Lengyelországban

tény lengyel fejedelemnek, Miciszlávnak

fia,

Chrobri Bolesz-

ersebb függetlenségi hajlammal, nagyobb szilárdsággal nem bír atyjáénál, a német császár és egyház hatalma

láv

ott

is

megszilárdult volna.

Ezen események már az értelmes Gejzának óvó például
szolgálnak vala, nehogy midn a kereszténységnek nemzete
keblébe, annak java, fenmaradása végett utat nyit, az új vallással

egyszersmind, a nemzeti függetlenség csorbulására, a

német császári
bizonyára
akkor,

s

nem

midn

És
is kaput tárjon.
más okát annak, hogy épen

egyházi befolyásnak
is

találhatjuk

a kereszténységet a

maga országába

befogadta,

Németországgal újra megkezdi az ellenségeskedést,
a

a csá-

Henrik bajor herczeggel szövetkezik és
német metropolitai hatóságot Magyarországra is

szár ellen pártos

midn

s

;

098—1000.
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A

törekv

kiterjeszteni

gait sarczolj a,

királyság

s

a keresztény vallás megalapítása.

Piligrin térít szerzeteseit kizi, jószá-

pusztítja:

épen akkor hívja be a

családja raegkeresztelésére a cseh Adalbertet,

Asztrikot és cseh, lengyel,

térítésére a cseh

maga

és

népének megolasz szerzetes

társait.

A

érdeke,

fenmaradása végett a válságos körülmények közt

kereszténységet befogadja,

mert azt nemzetének

de a német egyház befolyását mellzi,
a császári befolyás is veszélyeztesse
annak
nyomán
nehogy

múlhatatlannak látja

;

a nemzeti függetlenséget.

A körülmények

azonban néhány év múlva tetemesen

Szövetsége a császár ellen pártotütött bajor

megváltoztak.

Henrikkel közelebb összeköttetésbe hozta
a nélkül,

hogy

e barátságos

viszony

t

a németekkel

veszélyessé

st miután Henrik

válhatott

megmind
a
békült, Gejza még támaszt is remélt benne nyerni
hódítani törekv császárság, mind a kereszténység behozatala miatt netalán lázongó magyarok ellen. Ezek voltak
kétségkívül az indokok, melyek Gejzát arra bírták, hogy a
volna függetlenségére;

császári házzal

mindig feszültségbon él bajor fejedelmi

házzal szorosabb szövetséget kössön

István fiának

Midn

nül

s

Gizela herczeghölgyet

szerezze.

a két fejedelmi udvar

alkudozék, minden bizonynyal arról

megállapodások:

történtek

a császárral

min

e házasság kötése fölött
is

folytak értekezletek

István alatt véglegesen kereszténynyé válandó

szág a keresztény népcsaládban
pápa, mint a kereszténység feje

Magyaror-

mily viszonyba lépjen a

;

—

s

helyzetet foglaljon el az

,

milyenbe a császár

iránt,

ki az uralkodó fogalmak szerint, magának is politikai befolyást igényelt ott, hol a pápa egyházi hatalma elismertetett;
milyenbe végre a német egyház iránt, mely viszont minde-

vágyott hierarchiai hatóságát, hová a
császári hatalom beférkzött ? Mind ennek semmi nyomára
nem találunk ugyan a kútfkben; de fel som lehet tenni,

nüvé

kiterjeszteni

hogy

e fontos

forogtak,

s

kérdések István házasságkötésekor szóban ne

elvileg legalább el ne döntettek volna.

I.

fejezet. István,

mint fejedelem.
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Gejza és István kétségkívül önként ajánlkozának alá- 998— lOOOmagokat és országukat a pápa egyházi hatalmának.

vetni

Mert ha csak

a keleti görög egyházhoz

— mit a körülmények semmi
nak,

1

— ez

múlhatatlan

s

tekintetben

annál inkább

mivel a pápa egyházi hatalma

nem

nem csatlakoznak,
nem javasolhatáelfogadható

csak

volt»

csorbítására nem,

de ellenkezleg támaszára szolgálhatott a nemzet politikai
függetlenségének. Azt mindazáltal kétségtelennek tarthat-

hogy Gejza s István ugyanakkor határozottan kijelentették, hogy országukat s az új magyar egyházat minden
esetre függetlennek akarják látni a császár s a német egyház
fenhatóságától, jól tudván, hogy a kereszténység megalapí-

juk,

tása

csak e

is

feltétel alatt válik lehetségessé a

Henrik, ki bár maga

is

a császári ház ivadéka,

kal egész életében ellenséges,

ban

élt,

a

magyar fejedelem

szabadságára,

És hogy az öreg

függetlenségére oly féltékeny nemzetben.

vagy legalább

de az Ottók-

feszült viszony-

meg-

e feltételében készségesen

nyugodott, nincs miért kételkedjünk, meggondolván, hogy a
független Magyarországban e rokonsági köteléknél fogva mind

magának mind utódainak

kétszeres támaszt remélhetett nyerni

a császári mindenhatóság ellen. Hasonlókép

kodnia, éreznie az ifjabb Henriknek,

már 995-ben öröklé elhunyt
a

még

kellett gondol-

a berezeg fiának

is,

ki

Közte s
ugyan el-

atyjától a herczegséget.

csak növendék IH. Ottó közt

nem

létezett

lenséges viszony; de létezett a császári udvarban a bajor ház

Azt pedig az ifjú Henrik nem
hogy az akkoron még alig 16 éves III. Ottó
napjai megszámlálvák s annak helyét 1002-ben már
maga
érdekeivel ellenkez áramlat.
Í8

sejtheté,

foglalandja

el

De története
még sem ellenzi

a trónon.

ozt sejthette volna

is,

tanúskodik,

hogy ha

vala Gejza és István-

nak a magyar nemzeti s egyházi függetlenségre vonatkozó
feltételét. O miután német királylyá, majd császárrá lett is,
bár Lengyelországot minden módon megtartani ügyekozott

nem

csak a német egyház befolyása

béri kötelékek közt

is,

alatt,

hanem azon

melyekkel az magát

I.

h-

Ottó által
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királyság

s

a keresztény vallás megalapítása.

— de a magyar állam

Németországhoz kapcsoltatni engedte,
és

egyház függetlenségét király

ton tiszteletben tartá,

s

és császár

korában

is

foly-

holtáiglan a legbarátságosabb vi-

szonyban maradt sógorával Istvánnal ki viszont egész terjedelmében gyakorlá a maga politikai s egyházi függetlenségét. Gizela lesrközelebbi rokonai részérl tehát nem csak
;

semmi akadályt nom

tapasztalt, söt hatalmas

István azon törekvéseiben, melyek

megalapítása mellett

kez

is

sikerült

által

megrzeni

támaszt nyert

a kereszténység
a

maga

és kelet-

egyháza függetlenségét a német befolyástól.
Henrik berezeg e tekintetben a helyett hogy nehezí-

volna, oly hatalmasan elsegíté István ügyekezetét,
hogv a végsüker egy része épen neki, az közbenjárásának
köszönhet. De egyéb viszonyok s a világtörténelemben felmerült új irányok is felette kedvezk voltak István magas
czéljainak valósítására. Mieltt tehát Istvánnak e végre tett

tette

Henrik herczeg közbenjárását elbeszélnk, ezen
s új irányokat szükséges kifejtenünk, mert csak
ezeknek közremködése tette lehetvé István törekvéseinek

lépéseit

s

viszonyokat

teljes sikerültét.

A német

császároknak,

mióta Madarász HenNagy -Károly

kivált

rikkel a szász fejedelmi család jutott a trónra,

példája szerint egy világbirodalom megalapítása volt törek-

vésük

f

czélja.

E

a pogány népeket

végett törekedtek
is

k

annyi buzgalommal

beterelni az egyház aklába; mert ebben

pápa fpásztorkodása mellett, magokra szállandónak hitték a világi hatalmat. A német császárok ezen iránya azonban a pápáknak sem volt egészen ínyére. Mert ezek ha örömmel látták is az egyház gyarapodását a megtért pogány

a

népekbl,

azt

hogy

a császárok

világi hatalma az egész

római kath. kereszténységre kiterjedjen, nem örömest vették volna mert a pápák ily esetben más, független népekre
;

nem támaszkodhatván, végeredményben magokra
érzék nehezedni a császárok mindenhatóságát.

kozhatunk ennél fogva,

midn

is

súlyosan

Nem

csodál-

egynémely pápa azon törek-

I.

véset é.ízleljük,
o;etlen

íejezet. István,

hogy csak

metropoliták

a Sz. Péter

alatt a

Egy

ily

eszméje, melyben a római szent szék
s

székének hódoló füg-

német fenhatósáo-tól

egyházakat alapítsanak meg.
nélkül intézkedhessek,

177
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99^— k^X)

lüffsetleii

keresztény államcsalád
a császárok

befolyása

a íüggetlen fejedelmekre

kodva, a maga l'öpásztori tekintélyét a

támasz-

császárok ellenében

már több pápa szemei eltt
tehetség egyházi férfiak épen
ezen korban is sokat foglalkodának azon gondolattal, miként
vethetnének gátot a császárok uralomvágyának, kik a valis

sükeresebben fentarthassa,

megvillant.

Némely

kitn

lásterjesztés színe alatt a tölök még független népeket is
megigázni törekednek. Sz. Adalbert, mióta püspökségérl

lemondott, részben legalább

roszok közé. Sz.

Romuald

kivált ezért törekvének

és

ezen okból ment téríteni a po-

Brnno, kikrl

még

szólandunk,

népeket a német e^vház
mellztével megtéríteni; ezért pártolták a

befolyásának

a szláv

lengyel Chrobri Boleszlávnak szintúgy mint Istvánnak is
függetlenségi gyekezeteit. De mind ezeknél és követiknél

most egy hatalmasabb lángész fogta fel ezen eszmét s azt
nemcsak termékeny szellemének hatalmával és furfangosságával,

hanem magas állásának súlyával

is

gy ekézett

ér-

vényre emelni. Ezen egyéniség maga a franczia származású
Gerbert, ki a 999-ki ápril elejétl fogva II. Sylvester név
alatt

lt

Sz. Péter székében.

Korának

ezen,

kétségkívül

nem

csak legtudósabb fér-

de egyszersmind legnagyobb szelleme,

miután elébb
az aurillaci, utóbb Hattónak vichii híres iskolájában mind a
keresztény mind az arab tudományosság titkaiba behatott,
8 a szám- és földtanban, mathematikában és csillao-ászatban

fia,

ki

korát messze túlhaladta,

egy ideig az Adalbert érsek
nagy virágzatra emelt reimsi iskola hírneves tanára

által
volt.

980-ban érseki barátjával Rómát meglátogatván, az épen
Olaszorszitgban idz II. Ottó császár eltt, Páviában, tudo-

mányos vitatkozást tartott Otrikkal a híres „szász Ciceróval", kit már mint Sz. Adalbert egykori tanítóját ismerünk.
Horváth

M Magy

trt.

1

9

n. Sylvester
P^^^'
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A

királyság 3 a keresztény vallás megalaintása.

Gyztessé Gorbert lön, mi által aunyira mognyorte a császár
hogy ez öt a gazdag Bobbio apátsággal adományozta
meg. 984-ben Reimsba viöszatérvén, nagy munkásságot fejtett ki a pártos bajor Henrik ellen a gyermek III. Ottó
érdekében s lelke lön a császári pártnak, néhány év múlva
kegyét,

pedig a megürült érseki székbe emeltetett. Itt azonban ha-

mar meggyült

szabadelvbb irányát trni nem tudó
annál nagyobb örömmel fogadta III.

a baja a

ellenséges párttal;

s

Ottó megliivását a császári udvarba, hol az ifjú császár kiképezésének befejezése lön feladatává, mivel okkor már különben

is

nagy eszméket forgatott elméjében, melyekot csak

a császárra

O

nyerend

befolyás által remélt valósíthatni.

mieltt Ottó udvarában tanári hivatalát

elfoglalta,

egy nagy fontosságú levelet intézett hozzá, melyben az egykori római császárság fényének s hatalmának helyreállítását
csillogó

színben

lebogteté

az ifjú fejedelem szemei eltt.

Mihelyt pedig a császár közelében

volt,

tudományos

foglal-

maga iránt csomeg is kezdé reá csábító szellemelynek czélja nem volt kevesebb, mint hogy

kodásai mellett, melyek által tanítványában
dálatot ébreszte

mének

hatását,

azonnal

'),

a fogékony ifjú keblében

eszméit hintse

el

s

egy

új

szerkezet római császárság

gyökereztesse

meg. Ezen eszméknek,

melyek egy nem rég felfedezett okmányban foglaltatnak ^),
lényege oda irányult, hogy míg a császárságot látszólag

nagyobb hatalommal, tündöklbb fénynyel akarja körül-

')

szies
csolt.

Gerbert ekkori idózése alatt Magöeburgban egy igen

napórát készít, melyhez különféle

(Thietmár Chron. Pertznél III, 835.)

Itt a császár

latba

a

fel.

O

kap-

eltt tartott

tudós vitatkozások következtében írt egy philosophiai munkát
a császárnak ajánlott

mvé-

csillagászati észleleteket

hozta az arab számjegyrendszert

is,

is

melyet

kapcso-

görögök mathematikájának eredményeivel, valamint az arab

számokat

is divatba Európában.
Felfedezje Pertz Archiv der Gesellsch. für áltere teutsche
Geschichtskunde V, 119. 171. Közli azt Giesebrecht is Kaisergeschichte

*)

I,

823. kövv.

:

I.
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mint fejedelem.

fejezet. István,

Övezni, nagy ügyességggel

finom

s

számítással

rendszere által valóban az egész világi hatalmat
hierarchia

s

ennek

teszi a világ urává.

reá haláláiglan

pápa kezébe játsza

a

feje,

a római

a pápát

át,

Ottó császár csodált tanítóját,

dönt

befolyást gyakorolt,

99s— looo.

tervezett
is

ki ezóta

már 99S-ban

a

ravonnai érsekségre emelte.

De

Gerbert érsek nem volt is mindig a császár mellett, szellemének hatalma által még is folyton járszalagon

bár ezóta

midn

vezette t, kivált 999 tavaszától kezdve,

rokonságban lév

a

különben més: fiatal
V. Gergely pápa hirtelen, több kútf állítása szerint, erszakos halállal kimúlván, III. Ottó öt, a szellemén és kedélyén
szinte bvös hatalmat gyakorló Gerbert érseket magasztalta
fol Sz. Péter székére. Gerbert 999-ki ápril 26-án
II. Sylvester neve alatt kezdé kormányozni a keresztény egyházat ^).
A lángesz pápa, a legfbb egyházi hatalom birtokáházzal

császári

ban ezt nem

is

s

késett érvényesíteni rég ápolt eszméinek való-

Hatása nagy változást készített el az egyházi s
világi fhatalom viszonyaiban, mi liogy maradandóbb mindés III. Ottó kora halálának tulajjárt nem lett, csak az
sítására.

donítható.

Nagy óvatossággal

vét azonban

finom tapintattal készült ter-

ami a czélt

lényegére nézve, legalább

késbb egynémely
a

s

utódja

is

követte,

illeti,

míg nem VII. Gergely

pápaságot hatalma tetpontjára emelte.
Sylvester azonban a császári hatalom

gyakorlatára
vonatkozó nagy tervei mellett, azt eem feledé ki czélzatai-

mi már néhány régibb pápának is törekvése volt,
hogy az újdon megtért népek keblében a német egyháztól
független, s közvetlenül a pápa alá helyezett metropolitai
ból,

')

Kútfk

Gerbert életéhez: Annál- Ilildesh. Quedlinb. Thietmár
mind a négy Pertznél III. köt. Folcuini

krónikája, Richer Histor.
Gest. Abbat. Lobiens. U.

:

o.

II.

A

metzi Adalbero élete U.

bert saját levelei számszerint 230. Duchesne
789. kövv. Mansi: CoUectio Concil.
folyfr

XIX,

:

Hist. Franc.

153. kövr.

A

o.

IV. Ger-

Script

II,

Gerbert tollából

története a reimsi és mouzoni zsinatoknak. Pertznél III, 6 58.

12*
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székek alapíttassanak,

s

s

a keresztény vallás megaiapítáísa.

ekként a külön nemzetiség népek,

megrizvén, mint egy keresztény államcsalád megannyi egyenjogú tagjai gylhessenek
össze Sz. Péter széke, mint a közös egyházi középpont körül.
Sylvester pápa e törekvésének most új, hatalmas öszhogy két, saját nerazetiségér^'
s tÖnt adott ama körülmény,
füo-o-etlenségöket e tekintetben

II.

Syivester

^ ™^^^'" ^^ ^
lengyel egyház

büszke, függetlenségére féltékeny nép keblében kezd valu
4^ i
j.i
gyökeret verni a kereszténység, hi ket nep a magyar es a
'

i

^özti viszony,

is

Mind

lengyel nemzet volt.

már Németországgal
Micziszláv alatt

óvatosságot fejtett vala

mind a kett
bizton

fel

oly

kett érintkezésbe

a

magyarnál

a

ki,

még

féltékenynek

lehet vala tenni,

lépett

ugyan

Lengyelország az erélytelen

bár

de,

;

Í:i92-ig,

>

>

is

e tekintetben

politikai

kevesebb

függetlenségére

magát, miszerint

tanúsítá

hogy ha hajlandók

is

felvétetni a

keresztény államcsalád körébe, politikai függetlenségöket az

német birodalom irányában feláldozni nem hajlandók. Csak ezen feltétel alatt lehetett magának az egyháznak is gyorsabb s állandó megalapúlást remélni keblökben.
Sylvestert tehát most ketts érdek ösztönzé e népek
igényteljes

gyámolítására:,

t.

i.

a

kereszténység

terjedésének és saját

messzeható terveinek érdeke, melyeknél fogva a pápai hatalmat a világi fölébe emelni ügy ekézett.

hasznosnak tnhetett

fel

Eme

czélra felette

szemei eltt az, hogy e népek

által,

melyeknek kivált egyike, a magyar, Európában megjelenése
óta majdnem egy századon keresztül folyton ellenséges viszonyban állott a németekkel, korlátot vethet a német császárok egyetemes

uralkodásra

vágyásának,

önként elismert egyházi hatóságánál fogva
is

s

a

sz.

szék

azokat különben

fékül használhatja a német hatalomtorjeszkedés ellen.

Az

esz, mély felfogású pápa lelki szemei eltt e körülménynél fogva már is ugy tnhetett fel Németország állása
a jövben, hogy ha megtartja is elsszülöttségi rangját a
keresztény államcsaládban de uralkodásáról a többi népek

éles

;

fölött le kellend

mondania; különben

nyugati kereszténység feje

s

sz.

Péter széke, mint a

középpontja, ezen fegyverere-

I.

j

ökre

is

íejezet. István,
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hatalmas népeket egyesítheti a népszabadság; közös
Ezen iránynak, melyet a pápák utóbi) is

ellensége ellen.

századokon keresztül követtek, s melynél fogva Magyarországot, mint a német birodalom mindohatóságának korlátját
s

természetes ellenét arcJiiregmimczímmel szerették felruházni,

épen ezen évek alatt, II. Sylvester pápa volt a megalapítója.
A két nép egyikére, a lengyelre, a császárok némileg

ugyan kiterjesztették már hatalmokat. Az erteljes Chrobri
Boleszláv azonban, Miciszlávnak fia s 992. óta utóda, minden
módon oda törekvék, hogy országát az eddigi hbéri kötelékekbl kiszabadítsa. Uralkodásának kezdete óta sürgetni
kezdé a

sz. széket,

küldene neki koronát és királyi czímet,

ugy vélekedvén, hogy királylyá koronáztatása függetlenségét
tényleg biztosítandja. A római viszonyok azonban nem kedveztek czéljának.

A

Crescentius zsarnoksága alatt létezett

VIII. Leo, ha, mi kétséges, felfogta

is

nem mozoghatott szabadon zsarnoka

az

ügy

fontosságát,

óvakodék
magára vonni a német birodalom haragját. Utóbb pedig,
midn 995-ben T. Gergely ült Sz. Péter székébe, ezt annál
kevesbbé remélhette Boleszláv, mivel a pápa német eredet,
a császárnak pedig rokona volt.
l'-tt

pápává,

is

Sylvester,

gyámolítani

megújítá
saját

miatt,

INIihelyt

ki

azonban Sylvester

kísérleteit.

terveinek

érdekében

is,

kétségkívül

miután a kor
fogalmai szerint koronát és királyi czímet csak a császár vagy
a pápa adhatott, készíttetett is számára egy koronát, azt neki
mindjárt elküldend, mihelyt a császárnak, kivel jó egyetértésben maradnia felette érdekében áll vala, nem mellzlict
megegyeztét kieszközleni sikerülend. De, mint alább látandjuk, a császár

óhajtá

a lengyel

ki a lengyel

számítá, egyátalában

fejedelmet,

fejedelmet

nem ln

s

már hbéresei közé

hajlandó megegyezni a korona

elküldésében.

Egészen más viszonyok léteztek Magyarország tekintetében, melyet
császártól.

semmi hbéri kapocs nem

tett

függvé

a

Henrik bajor fejedelem tehát István házasság-

993—1000
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Második könyv

J^ötésekor már

.

A

királyság

ennél fogva

is

8

a keresztény vallás megalapítása.

bízvást

biztosíthatá a

fejedelmi házat, hogy a kereszténység

magyar

nem

felvétele

fogja

megcsorbítani a nemzeti függetlenséget, s bízvást megigérheté Istvánnak azt is, hogy számára koronát és királyi czímet
fog kieszközlení a pápától.
Tétetett-e lépés ez iránt

Gizela házassága idején,

nyoma. De ha tétetett volna

midn még
III.

a császári

Kómában mindjárt

István és

bizonytalan; az emlékekben semmi
is,

annak sikerültére az

házzal rokon V.

Gergely,

kit

alatt

maga

Ottó ültetett székébe, volt a pápa, a császár elleges

semmi kilátás sem lékörülményben rejlik f oka annak,
hogy István, bár uralkodása kezdetétl fogva buzgón ter-

meo-eo-yezésének kieszközlése nélkül

Es hihetleg

tezhetett.

e

jeszté a kereszténységet,

leend vala, hogy a

s

bár

e czélra

kétségkívül hasznos

Koppány legyzése után gyors

terjedésnek

indult új vallás szilárdabb megalapítása s rendezése végett
mindjárt kezdetben legyen az országnak néhány püspöke,

csak uralkodásának harmadik évében küldött e vé-

méo"

is

dett

Rómába ünnepélyes

követséget.

E

tekintetben mind

sógora Henrik herczeg, mind a térítési ügy élén álló Asztrik
apát, ki Rómában számos évet töltött vala s az ottani viszo-

nyokat

s

irányokat kétségkívül jól ismerte, hasznos tanácsot

adhatott Istvánnak.

Ugy

látszik tehát,

hogy István mind addig várnia ha-

magát, míg a viszonyok Rómában oly fordulatot
nyernek, hogy a pápában mind a magyar egyház függetlenséo-éreminda királyi czímre s koronára nézve támaszt találjon.
tározta

el

István e várakozásra öntudatosan határozta ol raamit adatokkal kimutatni természetesen nem lhet,

Ha
o-át,

—

ugy abban valószínleg Gerbcrt ravennai érseknek is volt
része. Ravenna s vidéke Gerbert befolyása alatt középpontjává ln ama törekvéseknek, hogy a kelet-éjszaki pogány
vagy csak az imént megtért népek a német birodalomtól a
hierarchiától függetlenUr kebloztessenek be az egyházba.
Egy nagy úri nemzetség ivadéka, Romuald apát, kit az egy-

I.

fejezet. István,

183

mint fejedelem.

ház utóbb

a szentek sorába írt s ki, mint alább látandjuk, 998-1000.
néhány évvel utóbb Magyarország felé is útra kelt, ez id-Romuaid apát.
ben reudkivüli tekintélylyel birt Olaszországban. Ó, mint

egyenesen Gerbort érsek befolyása

látszik,

alatt, közel

Ra-

vennához, Pereum szigetén egy klastromot épített, melyben
jobbára fényes családokból származott bnbánó, vagy eleitl

fogva szentes élet egyéneket gyjtött össze

maga

körül,

kikkel aztán a camalduli szerzetet alapította meg. Ilyen volt

egyebek közt a szász

fejedelmi családdal rokonságban

lév

querfurti Bruno, ki mióta a császári udvart klastrommal váltotta fel,

Bonifácznak neveztette magát,

s

néhány évvel utóbb,

mint a pogányok érseke. Magyar- és Lengyelországban
járt,

emitt Sz. Adalbert életét

8

biek

is

jobbára,

mondja, hogy

,,ki

is

kikrl Damiani,

is

megírta. Ilyenek a töbSz.

JRomuald

életirója

ne csodálná, látván, mi kép azon

férfiak,

kik elébb aranyos ruhában jártak, szolgák csoportjai által
környeztettek, minden kéjekhez s élvekhez szoktak volt, most
elzárkózva élnek, kámzsában,

meztelen lábbal járnak,

nélkülözések ridegsége által szinte megtörettek"

Gerbert érsek befolyása

tzte

alatt, e

').

s

a

Romuald,

szerzeteseknek egyenesen azt

hogy miután klastromában arra felpogány népeket a német befolyástól függetlenül
ügyekezzenek megtéríteni.
ki életczéljokká,

készültek, a

Ily határozott lévén e tekintetben Gerbert érsek törek-

hogy a magyarokra is ne terjesztette volna
hogy mogtérésök viszonyairól ne
értekezett volna Henrik bajor herczeggel, István sógorával,
vése, alig hihet,

ki figyelmét s különösen,

midn
ugy
már

ez 998-ban, Ottó császár kíséretében

Eómába ment s
következ év egy részét is, midn Gerbert
Sylvestcr pápává lett, ott töltötte. Henrik, ki az

látszik
II.

még

a

Istvánnal kötött szerzdésénél fogva, kétségkívül némi kötelességeket vállalt magára, a magyar ügy jó végre fejlése iránt

nem kevésbé érdekldék, mint
')

Sylvester pápa, ki viszont a

Mabillonnál: Acla Sanctor. Ord. Bened. Sec. VI.

I,

292.

Ic4
998—1000.

^lásodik könyv.

A

királyság á

íí

keresztény vallás megalapítása.

pogány népeknek a német befolyástól független megtérését
nagy czéljaiuál fogva liordá szivén. Még az is igen
valószinnek látszik, liogy Henrik épen a magyar ügy
végett kisérte ekkor a császárt Olaszországba, bogy abban
mind a császárnál mind a pápánál közbenjárjon emezt a
magyar érdekek támogatására indítsa, amannál minden ellenzést megszntessen, minden akadályt elhárítson. Tekintve
az ügy nagy fontosságát egyátaljában íél sem is t»het,
hogy István Asztrik ünnepélyes követsége eltt semmi
érintkezésben nem lett volna a pápával. Nyomára ennek nem
akadunk ugyan az emlékekben; de ezek általában igen gyéren jegyeznek fel diplomatiai érintkezéseket. S ilyféle feljegyzés hiányát az is eléggé megfejtheti, hogy a pápával
elveinél,

;

nem nyilván, valamely köztudomásra
hanem titkon, Henrik berezeg által történt;
mit egyébiránt már az is javasolt, hogy a császár féltékeny-

íblytatott értekezés

jutott követség,

ségének felébresztése kikerltessék.

Annyi
volt a pápai

bizonyos,

hogy Sylvester törekvéseinek

f

czélja

hatalom felmagasztalása a császáré rovására.

czélra pedig alig

E

valami alkalmasb eszközül,

szolgálhatott

mint ha az épen megtérésben lév Magyar-

és

Lengyelorszá-

got mind egyházi mind politikai függetlenségében támogatja

8

a

hogy ha

német befolyás ellen

biztosítja.

ezt elérnie sikerül, a független

Eleve

is

Magyar-

tudhatá,
és

Len-

gyelországra támaszkodva, hatalmas gátot vethet a császári

mindenhatóságnak

s

a mindent

elnyelni akaró

német be-

folyásnak.

A császár
ügyben

tudtán kivül azonban

s

meo'eoyezte nélkül e

pápa sem végezhetett mert ez annyi lett
volna, miut vele összeütközésbe jni, s mind a maga messzeható terveinek sükerét meghiúsítani, mind a szóban forgó
fontos

a

;

nemzetek, kivált a birodalommal már hbéri

lév

kapcsolatban

lengyelek ügyét megnehezíteni. Szükséges volt tehát,

hogy a pápa ez ügyben tüzetesen értekezzék a császárral, s
annak megegyeztét kieszközölje mind a magyar s lengyel

jif

1.

fejezet. litván,

mint

I85

ftíjedelein.

államok egy-egy külön metropolita alatt szervezend
független egyházára, mind az Istvánnak és Boleszlávnak
küldend koronára nézve.
lángesz, ügyes pápának, ki az
ábrándos hajlamú ifjú értelmére s kedélyére oly nagv

998-1000.

A

be-

folyást

gyakorolt,

végre

ez

sikerit

is,

Magyarországra

•

nézve teljesen, de Lengyelországra nézve csak
egy részben.
Ml különösen Magyarországot, annak egyházi függetlenségét

s

az Istvánnak

pápa, ugy látszik

küldend koronát

semmi nehézségre sem

különben sem
Magyarországra.
ki

tarthatott

A

semmiféle

pápa útját

illeti:

ez iránt a

a császárnál,

talált

befolyási

e tekintetben

igénvt

kétségkívül

már Henrik herczeg elkészitette a császárnál, határozottan
megértetvén vele, hogy a magyarok, bár a keresztény népcsaládba lépni hajlandók, de függetlenségükön
tetni

nem akarnak;

csorbát ej-

maga a kereszténység megalapítása is
csak e függetlenség megrzésének feltétele alatt
sikerülhet
Istvánnak. Ottó tehát nem látott, nem láthatott okot,
miért
s

vonakodnék megegyeztét adni arra, hogy a pápa a magvar
egyházat a némettl függetlenül rendezze 'be, s a koronát
IS megküldje Istvánnak. Csak is
így van történeth értelme
annak, mit az egykorú Thietmár raerseburgi
püspök állít,
hogy István „a császár ösztönzésére s kegyébl"
nyerte

Sylvester pápától a koronát

Több

és

nagyobb

Mert Ottó

nézve.

a gneznai

,s

független egyházat

^).

volt a nehézség a lengyel Boleszlávra

császár, ha

érsekké nevezett

nem

ellenzé

is azt,

Gaudentiusban,

hogy
sz.

a

pápa

Adalbert

öcscsében

nemzeti metropolitát adjon Lengyelországnak;
abban mindazáltal vonakodék megegyezni, hogy a Dápa
Boleszlávnak is megküldje a rég sürgetett koronát, nem
lévén hajlandó föloldani

t

azon hbéri kötelékek alól, melyek által kapcsolatban tartatott a Németbirodalommal. Syl-

')

Pertznél III,

784.

Henrici ducis Bavariorum
faciens

coronam

et

Imperatoris.

Waic

in

..
gratia et hortatu gener
regno suimet episcopales cathed ras

benedictionem acoepit.

,

,.
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A

királyság s a keresztény vallás megalapítása.

ugy látszik, azon reményben, hogy végre
sikerlend legyznie a császár vonakodását, már a
koronát is megkészíttette Boleszláv számára, s valószínleg
maga inté meg t, hogy küldené el érte a követséget Rómába. Boleszláv nem is késett vagyán 999 vége felé útnak
vester azonban^

még

is

Lambert krakói püspököt a császár azonban,
kinek tanácsosai, ugy látszik sejték már a pápa terveit, még
sem hajlott ennek kívánatára; s mivel Rómában erkölcsi

ereszteni

;

nem

tudott s kímélni is akarta t,
Rómából, és tanácsosai ösztönzésére, 1000 elején személyesén Gneznába utazott.
Bizonyára fontos oknak kellett reábírni a császárt,
hogy Rómából zordon tél idején utazzék az éjszakra. S ezen
ok nem lehetett más, mint hogy attól tartott, miképen ha a

fölénye alól szabadulni

más ürügy

alatt távozott

Rómában

lengyel követet

kodó Sylvester

t végre

bevárja, a szíve

is

s

lelke fölött ural-

mindenre rávehetne

s

oly

módon

fogná elintézni a lengyel ügyet, hogy Boleszláv magát

fel-

oldva érezhesse minden kötelék alól a birodalom iránt. Nyíl-

ván bizonyítja ezt a császár magatartása is Gneznában. Ottó
itt, miután Gaudentiust, ki már érseki palásttal jött vissza
Rómából, metropolitai székébe ünnepélyesen beültettette,
s a cholbergi, krakkói és wratíslavi püspököket suíFraganeusaivá rendelte ') a tiszteletére rendezett fényes lakoma alkal-

mával

a

maga

lyá emelje,

fejére,

hanem hogy

béresévé avassa

a koronáért

házi koronáját tette

sóvárgó Boleszláv
'^).

de

nem hogy

t újra

is

oly igen

öt független király-

ünnepélyesen a maga

h-

Ily jelentést tulajdonított e koronázásnak

') Thietmár
Chron. Lib. III. Pertznél III, 780. Itt krakkói
püspöknek nem Lambert, az állítólag Rómába küldött követ, hanem
•

Poppo

neveztetik.
*)

Coronavit cum suo diademate et

Chron. Polons-Silesiae. Pertznél

XIX,

558.

sic

imperii feodalem

A késbbi

fecit.

lengyel írók, mint

Cromer, ezt oda ügyekeznek magyarázni, hogy a császár öt hbéri kötelékei alól feloldva,

gadta.

testvérének, a birodalom szövetséges társának fo-

De nem úgy

értitte azt

maga

Boleszláv,

ki

még

azután

is

1.

maga

Boleszláv

is,

187

fejezet. István, iriint fejedeiem.

ki

koránt sem tartván független

;izt

még késbb

rálysága sanctiojának,

is,

fle

ki-

^OOO.

sokáig hasztalan

ügyekezett koronát nyerni a pápától.

Mi

alatt Ottó Gneznában járt, a lengyel követ is megRómába. Sylveszter azonban a történtek után a

érkezett

császár megsértése nélkül

nem

teljesíthetvén Boleszláv kivá-

natát, üres kézzel bocsátá vissza követét

').

majdnem ugyanazon idben, az 1000-dik ^s^tnk kovetse'ge Rómába.
T
év els teleben kulde István is a maga követet, Asztrik sz.
mártonhegyi apátot s kijelölt esztergomi érseket -) Rómába.
Ennek útját azonban, miként elbeszéltük, Henrik herczeg,
István sógora már nem csak Sylveszternél elkészítette, haBoleszlávval

1

" p

1

1

/i

1

"i

1

/

'

folyton sürgette a koronít

•

Rómából

1

s

e végett

Henrik császárral. Ld, Vita
52. 1. 114. és Mabillon. Acta Ord.

küzdött
II, nr.

A

-1

A

'

utóbb számos éveken át

S.

Romualdi. Acta SS. Febr.

S.

Bened. Saec. Sexti. VI, 295.

II.

^)

••

lengyel követséget a Xll-dik

század elejébl származó

Marlinus Gallus-íélo, legidósb lengyel krónikától kezdve (kiadta leg-

újabban Pertz IX, 423. kövv.) minden lengyel kútf egyezólog beszéli
el,

a pápa álomlátásának tulajdonítván, hogy ö a koronát

hanem Istvánnak küldötte meg. így

nak,
nél

XIX,

nem Boleszláv-

az Annál. Kamenzenses (Pertz-

581.); igy az Annales S. C'rucis Foton.

(ü.

o.

678).

Martinus

megegyez a vele körülbelól egykorú Hartvic is Sz. István
éleiében, s hihetleg egyik a másikból merítette elbeszélését, csak azon
különbséggel, hogy Hartvic azt a maga czéljához képest, bvebben
Gallussal

kiékesíti. Sz. István

követségrl

s

idsb két legendája még semmit sem tud a

a pápa álomlátásáról, bár mennyire szeretik

is

lengyel

különben

e

kor legendái felemlíteni szentjeik életében a csodá.s dolgokat. A XIII.
századbeli varsói codex Cronica Hungarcum-ja (Endlichernél 60.) még
azt

meg

is

hozzáteszi,

hogy

a

pápa komolyan inté a lengyel követet, vinné

urának, hogy e miatt

semmi viszályba ne ereszkedjék

Istvánnal,

egyházi átokkal fenyegetvén a különben cselekvt. Sót beszéli azt

is,

hogy a lengyel követ Rómából visszatérvén, Velenczében találkozott
Asztrikkal s vele együtt Istvánhoz menvén, a pápa meghagyása szerint
ura nevében szövetséget kötött Istvánnal, ki utóbb aztán személyesen
találkozott volna az ország határszélein a lengyel királylyal C.
*)

A

Hartvicnál idsb

s nqjci

forrásul szolgáló

is

6. és 7.

nagyobb legenda

határozottan mondja, hogy István Asztrikot nevezte ki esztergami érsekké,

s

mint alább megmutatjuk nem

is

lehetett az

más mint Asztrik.

1000

lob

Másudik

nem

a császárnál

pápa Henrik

A

koLiyy.

királyság

különben

kétségkivül jól tudta

már mi

titkolhatá

el

egyéniségével

s

megérté, hogy

püspökséget

s

fbb

értesítve,

A

vonásaiban

történik Magyarországban

^);

az

midn

vonatkozólag

terveire

is

oly

Asztrik azokat eltte fejtegeté,

örömteljes

meglepetését.

Midn

István

jellemével közelebbrl megismerkedék
az esztergami metropolitai széket

s

s

a többi

apátságot már részben megalapította, részben

megalapítani készül

hogy

látja el;

is

körülményeikkel csak most hallá

Ezek pedig

fontosak voltak, hogy

nem

a keresztény vallás niegalapitása.

minden akadályoktól megtisztította.

is

által s

de a részletekot minden
Asztriktól.

.-j

felmagasztalni;

^mindeniket gazdag jövedelmekkel

s

a papságot országában

hogy terjedelmes

els renddé akarja

országában mindenfelé

templomok, klastromok, papi házak
kivált pedig,
zet fbbjeit

örömmel

és iskolák emelkednek
hogy maga is hirdeti az evangéliumot, a nemmaga oktatja a hitben, téríti a kereszténységre:

és csodálkozással eltelve, kiáltott volna fel: „bizo-

én csak apostoli helytartója vagyok az úrnak; de

nyára,

fejedelmed valóságos

magához!"

térített

követe

István

hanem

oly

apostol,^ki által

Nem

Rómában nem

eredményt

Krisztus annyi népet

lehet csodálnunk ennél fogva,

is

hogy

csak igen jól fogadtatott,

vívott

ki,

minhöz

hasonlóval

egy újdon megtért nemzet sem dicsekedhetett,
egynek története sem mutathat fel.

eddigelé

mint

meg

Sylvester pápa örömmel ersítette

vagy részben már meg

tervezett
s

is

az Istvántól

alapított tíz püspökséget

köztök az esztergami érsekséget, melyet a német egyházfüggetlen metropolitai joggal s hatósággal ruhá-

tól teljesen

ellenére VII.

zott

fel,

nak,

mely

litai

hatósága

által

Benedek azon 074-ben

egész Pannónia
alá rendeltetett.

a salzburgi

Felszentelte-e

felruházta-e az érseki palásttal Asztrikot

')

A

Hartvic ,,ignotae gentis uuncios ad

sét bizvúst csak a

te

?

—

kelt bullájá-

érsek metropo-

mindjárt

s

emlékeinkben

venturos"

—

masés álomlátás felékesítésének tarthatjuk.

kifejezé-

I.

serami

fejezet. István,

nyomát nem

találjuk

;

mim

189

í'ejedeiem.

de

kútfink hallgatásából

e

tény ellen tagadó érvét egyátalában nem lehet emelni. Ha.
meggondoljuk, hogy ezen korban a metropolitákká nevezett

Rómába

egyéniségek rendszerint személyesen szoktak volt

menni az érseki palást átvétele végett; ha meggondoljuk,
hogy Magyarországban még nem létezett püsjíök, ki aztán
a többi kinevezett püspököket is felszentelhette volna
s
egyszersmind megfontoljulv azt is, hogy Magyarországra
nézve, mely egyházi függetlensége tekintetében oly nagy
;

féltékenységet tanúsított, lényeges dolog volt, hogy érseke

ne valamelyik német püspöktl, hanem az egyetemes egyház
fejétl, a pápától nyerje felavattatását,
níttassék,

maga

hogy

az új

felett álló

s

az által

is

nyilvá-

magyar érsek egyedül a pápában ismer
egy perczig sem fogunk kételked-

hatalmat

:

hogy Asztrik mindjárt követsége alkalmával szenteltetett fel a pápától püspökké s ruháztatott fel a palliumraal.
Attól ki ezt, mivel kútfi tanúsággal be nem bizonyítható,
hetni,

kétségbe vonni akarná,

csak azt kérdezzük: ki avatta

ha nem maga a pápa, els

tehát,

arról sincs

fel

érsekünket? S miután

semmi tudósításunk, hogy Domokos vagy Sebesels esztergami érsekeknek

tyén, kiket némelyek, de tévesen,

tartanak, valaha

Rómában

jártak volna; vájjon

nem

való-

színbb, nem alaposabb-e azon állítás, hogy Sylvester a nála
követségben járt Asztrikot a magyar egyház fejévé mindjárt
fel is avatta, azon semmi által nem indokolható feltevésnél, hogy Domokos kit, mellesleg mondva, csak is egy álokmány tesz els érseknek, Asztrik hazatérte után ment volna

Rómába ? Bizonyosnak tarthatjuk tehát,
nagyobb legenda nyomán, már csak ezért is, hogy Asztrik
volt els érsekünk, s hogy t maga Sylvester avatta fel
felavattatása végett

a

azzá.

Örömmel megadta a pápa egyszersmind azt is, mi máamannál nem kevésbbé lényeges tárgya volt Asztrik

sodik,

küldetésének, István fejedelemnek a királyi czímet és a készen álló koronát a nélkül liogy,

mint a majdnem másfél

íooo.

1

1000-

90

A

Másoiik könyv.

késbb

századdal

jámbor írók

királyság

élt s a

elbeszélik,

3

a keresztény vallás megalapítása.

viszonyok titkaiba be

mennyei álomlátás

azt.

Örömmel ruházta

intézni ezután

Istvánt,

és a franc zla

E

telj'es

hatalommal

gyakorolni abban a legfbb patronatusi

s

jogot azon egész terjedelmében,

kereszténység

által kellett volna

népe megtérésének ügyét, berendezni a

is

mao-yar eoyházat

fel

avatott

hanem Istvánnak küldje

megintetnie, hogy ne Boleszlávnak,

meg

nem

legkitnbb

melyben

fejedelmei,

a

azt ez

idben

a

német császárok

királyok gyakorolják vala.

páratlanul nagy hatalom megadásánál, melylyel Syl-

ügyekben felruházta,

veszter pápa Istvánunkat az egyházi

aligha nem volt némi része azon neheztel érzelemnek is,
melv benne Ottó császár iránt ébredt azok miatt, mik Len-

mellztével

o-yelországban az

s

befolyása nélkül történtek.

a császárral csakugyan akarta

Hogy

is

éreztetni boszúságát,

kétségtelenné teszi ama körülmény, hogy az Istvánnak küldött bullában a császárról egyszóval sem emlékezik, kétségkivül ez által is azt akarván fleg tanúsítani, hogy az új
magyar egyháznak s királyságnak semmi köze a császársággal,

s

mint a keresztény népcsalád

egyedül a pápától,

közös egyházi fejétl kell függnie.

A

vagy miként a magyar egyház érsekévé lett felavattatása óta magát inkább nevezni
szokta, Anasztazius érsek, a pápától István számára hozott,
s

levél, >raelyet Asztrik,

mely a küldöttség

sítja,

czélját s tárgyait

bségesen

felvilágo-

szóról szóra igy hangzik

„Sylvester püspök Isten szolgáinak szolgája, István-

magyarok fejedelmének üdvözletet s apostoli áldást.
Nemességed követei, különösen pedig igen kedves atyánkfia,
Asztrik, tiszteletes kalocsai püspök'), annál nagyobb

nak, a

')

Így találjuk

e bullában,

R. Hung. III, 268) elször

s

miként azt Inhoffer (Annales Eccles.

utána minden ke'sóbbi kiadások közlik,

czimezve Asztrikot. így hagytuk ezt a bulla ezen fordításában egyelre
rai is, bár Asztrikot, miként a szövegben irtuk, az els esztcrgami érsek-

nek valljuk

:

s

hagytuk

azért,

nehogy mieltt

ezt,

a legenda major tanú-

.fejezet. István,

Örömmel
tak

el

191

mint fejedelem.

illették szivünket, és annál kisebb fáradsággal jár-

tl elre megintve lévén, megérkezésöket, az elttünk ismeretlen néptl. Szerencsés küldöttség,
mely mennyei követ által megelztetvén, s
angyali mködés által tárgyaltatváu, isteni
határozatból elébb hajtatott végre, mintsem
általunk meghallgattatott. Bizonyára nem az
akarónak, sem a futónak, hanem, az apostol szerint, a könyörül istennek végzése, ki, mint Dániel tanúskodik, változtatja az

idket s korokat, átszállítja
mély és rejtett dolgokat,

leleplezi a
létezik,

s

alkotja az országokat,
s

tudja mi homályban

mert vele van a világosság, mely, miként János

ta-

megvilágosít minden embert, ki e világra jön. Elször
tehát hálát adunk az Atya Istennek és urunk Jézus Krisz-

nítja,
is

tusnak, ki a mi
fiát,

idnkben feltalálta magának Dávidot, Gejza
való embert, és mennyei

a szíve szerint

körisugározván, felserkenté
lasztott

magyar nemzet

t Izrael,

legeltetésére.

a

világossággal

maga

népe, a vá-

Azután dicsérjük Fen-

ségednek kegyeletét az Isten, tiszteletét az apostoli szék

melyben az isteni kegyelem engedelmébl minden
saját érdemünk nélkül ülünk. Méltó dicsérettel magasztaljuk továbbá adakozásod bségét is, melylyel ugyanazon köiránt,

veteid és leveled

által az

országot és népet, melynek feje-

delme vagy, ugy mindenedet

és

tenmagadat Sz. Péternek,

még egyéb érvekkel is bebizonyítanánk, arról vádoltassunk,
hogy önkényesen másítottuk meg a bulla szövegét. Ugyanezen okból

ságán felül
tartottuk
is

lOOO.

tisztökbeu, mennél sovárabb lélekkel vártuk, isten-

meg

egyebütt

is

mindenütt az eddig ismeretes szöveget. Eleve

határozottan kijelentjük mindazáltal,

hogy bár

e bullát,

véve, valósággal II. Sylvester pápa által Írottnak tekintjük,

egészben

annak egyes

részeit azonban megmásítottnak, vagy, miként diplomaticai mnyelven
mondani szokták, interpoláltaknak tartjuk,
állításunk bebizonyítását

—

alább kisértvén meg.

Az

elleges tájékozása védett
azonban ama helyeket, melyeket megmásítottaknak tartunk, ritkított
betkkel nyomattuk.
olvasó

ez

iránti

^

]
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Második könyv.

A

királyság

a keresztény vallás megalapítása.

örökre felajánltad.

apostolok fejedelmének

kitn

s

tetted által nyilván tanusítád és

Mert ezen
magadat méltóképen

annak bizonyítád be, aminek hogy téged nyilvánítani méltóztatnánk, buzgón kérted. De kíméljük szerénységedet.

Mert nem szükséges bvebben dicsérnünk
tusért jelesen végrehajtott, annyi

s

azt,

kit a Krisz-

nyilván

olyatén tettek

maga dicsér. Ezért tehát,
amit tlünk és az a5)Ostoli széktl ki-

szóval hirdetnek, kit az Isten

dics

fiam,

mind

azt

vántál, a koronát, a királyi czímet, az esztergami
litaságot és a többi

Pál apostolainak hatalmából, igy

Sz. Péter és

^

metropo-

püspökségeket a mindenható Istennek

és

rend el-

vén és parancsolván azt u gyanazon mindé nható Isten, az apostoli és minmagunk áldásával örömest
engedélyezzük

és

megadjuk.

zásod Sz. Péternek
jövend magyar népet

Az

országot

felajánlott s vele
s

nemzetet

is,

melyet adako-

tenmagadat
római

a

oltalma alá vévén, bölcseségednekj örököseidnek

utódaidnak birni,

nyozni

és

ezen örököseid

s

s

tartani, igazgatni,

birtokolni

és az

él

s

szentegyház
törvényes

kormá-

visszaadjuk és adományozzuk. És

utódaid, bárkik legyenek, miután az ország-

nagvok által megválasztattak,

hasonlókép köteleztessenek

utódainknak személyesen vagy követeik

által kell
magokat a római
szentegyház alattvalóinak mutatni, mely az alatta levket
nem tekinti szolgáknak, hanem fiainak fogadja mindnyájoés a katholikus hitben s Krisztus urunk s üdvözíkat,
tnk vallásában szilárdul megmaradni s azt elmozdítani.

nekünk

s

engedelmességet és tiszteletet tanúsítani,

s

—

És mivel nemességed

az apostoli dicsségért törekedve,

vonakodott Krisztus hirdetése

és hitének

magunk

terjesztése

nem
által

papság tisztében
eljárni és az apostolok fejedelmét mindenek felett különösen
megtisztelni ez oknál fogva mi is még különös szabaditékkal kívánván jelességedet s a te érdemeid tekintetébl örököseidet és törvényes utódaidat, kik mint mondatott,^ meg-

apostoli hivatalt viselni

s

és

a

:

választatni

8

az apostoli

szék által megersíttetni

fognak,

fejezet. István,

I.

most

jövben mindenkorra

és a

munknál fogva
miután

mint fejedelem.

te és

1H3

í'eldiszíteni

:

apostoli hatal-

szintén megengedjük, akarjuk és kérjük,

k

a

koronával melyet küldünk,

hogy

követeidnek

a

átadott modor szerint kellleg megkoronázva leszen és lesznek, az apostolság czíraeréül

k

és

is

vitethessenek

és

;

magad eltt

keresztet vitethess

miként téged

kegyelem arra tauítand, országod

és

jelen és

ket

az isteni

jövend egyhá-

zait helyettünk és utódaink helyett intézhessétek és rendez-

—

miként mind ez egy más levélben, melyet neés az összes
népnek mind közönségesen hozzád utasított követünk meg fog vinni, bveb-

hessétek,

h

ked, az országnagyoknak

benkifejtve foglaltatik.

Könyörgünk

ki téged neveden hivott ki

a mindenható Istennek,
anyád méhébl hogy országolj s

viselj, s ki azon koronát, mely általunk
h e r c z e g é n e k számára készíttelengyelek
a
tett, neked adatni p a r a n c s o á, növeszsze igazsága

koronát

1

gyümölcseinek gyarapodását,

öntözze

meg áldásának

matával

har-

országod új ültetvényeit bségesen
országodat
neked, téged pedig országodnak tartson meg épségben; a
;

látható és láthatatlan ellenségtl

oltalmazzon

s

a földi or-

szesítsen.

mennyei országban örök koronával diKelt Kómában, márczius 27-kén lOOO-dik évben.

(VI. Kai.

april. indictione

száglat bajai után

E

a

pápai levél hitelességét

1740-ben „Dissertatio in qua
ros ecclesiae

(Décsy,

s

').

valódiságát Schwartz

orientali adseruntur/'

czimú munkájában,

Budai Ezsajás, Engel, Schwartner.
alá fogták azt

:

azt

Stilting, Kollár,

s

Hunga-

utána többen

valamennyien protestáns

késbbi álmünek
és Pray,

De

hirdetik.

Pálma, Pray, Katona

köztok a protestáns Benczúr. Utóbb Kollár
sítva,

Gotí'ried

initia religionis Christianae inter

hitfelekezetüek) megtámadják,

delmök

XIII.)

s

vé-

mások,

véleményüket módo-

bár az egészt valódinak, de némely helyein megmásítottnak

állít-

Ezekhez csatlakozott aztán Kovachich Márton is. Batthyány püspök
(Leges Eccl. Hung.) nagyon óvatos Ítéletében s nem meri sem jobbra

ják.

sem balra eldönteni a

pert.

történ. I, 74.) tör lándzsát
Horváth M.. Magy.

tört.

Legújabban Szalay László (Magyarország
Mieltt véleményemet e bulláról

mellette.

1

3
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A

Második könyv.

királyság

s

;i

keres/itéuy vallá.s me<íaiapítáan.

szükséges elbeszélueiii ezen okmány

oliiiüiidauám,

nyilvánosságra

jöttcntik történetét.

Menyhért jezsuitának Rómában
Hungáriáé" czimii munkájának III. kötetében 2n8 s kövv. lapjain. S hogy miként jött az okmány ismeretére, Inhotíer maga így beszéli el; Elkészülvén s nagy rész-

Elször

látott az világot Inhotl'er

164:4-ben kiadott „Annales ecclesiastici Regni

ben kinyomatva lévén e munka els kötete, midn épen az 1000-dik
év történetei valának megírandók, véletlenül de felette alkalmas idben,
'

tudtomra adá tisztelend Levakovics Ráfáel, horvát minorita szerzetes,
Rómában az illyr egyház codexeinek javítnoka, hogy létezik nála
•

Sylvester pápa levele, mely

István,

akkoron még magyar tejedelem,

majd megkoronázandó király követeinek a sz. koronával együtt adatott
neki engedményezett kiváltságokat, hanem az e
s mely nem csak a
történetre vonatkozó dolgok összegét is pontosan magában foglalja. S
nehogy a levél hitele felett kételkedni lehessen, ugyanazon érdemes férfiú a következket irá a levél után Verancsics Antal, dalmátiai szárma:

zású,

ámult században.

midn

..

a traui egyház levéltárában régi emlé-

kek gyjtésével foglalkodnék, 15.5(i-ben, esetleg e levélre akadt s azt
cziniü jegyzkönyvébe saját kezével leirta. O huszon-

,,MemoriaHs"

három év múlva raeghalálozván, több kézen keresztül Georgier Athanazhoz jutott,

Bécsben Levakovicsnak adta,

ki "azt

Orbán pápa niegbiztából

III, Ferdinánd császárnál

midn

ez VIII.

a szent föld

ügyé-

ben járt vala.
Levakovics, miként

századdal

késbb

Kollár

t

földije,

Ádámhoz

írt

origiuibus et usuperpetuopotest. legisl. circa sacra ap.
159.) jellemzi, a szent föld biztosának színe

nöke

a római

alatt

az igen ügyes és

a

jártasságának színe alatt hejárt a levéltárakba

s

az annatakról

Curia engedelme nélkül osztott püspöki czímekrl
telésérl támadt kérdésekre okot szolgáltatván,

is

lemben

s

midn

s

a római

az apátok felszen-

ravaszsága végre

menekült meg. Levakovics a kérdéses bullával szintén a

római Curia érdekeit akarván támogatni, azt
által

Curia ügy-

püspökök jövedelmeire felügyelne;
ravasz ember, Magyarország történelmében való alapos

volt, ki az aiuiatak végett

kisült, 'futással

kanonok egy
„De
regum Hungáriáé.

Kercselich zágrábi

levelében (Id. ezt Kollárnak

fontosabbá ügyekezett tenni.
írt róla

E

Aldobrandini bibornokhoz:

hogy a pápának semmi joga
lévén megtérítve.

sincs

Hogy ket jobb

bizonyos levelét adtam

vánosságrajusson,

s

még

nyilvánításának módja

szándékból 1640 táján

ily

„A magyarok ersen

érte-

hiszik,

országukhoz, saját királyaik által

véleményi-e birjam, Sylvester pápának

eszközölni fogom, hogy valamely

ügy gondolám ezt

módon

nyil-

nyilvánosságra hozanilnak. mintha

I.

fejezet,

líómábaii találtatott volna: de Méltó,s:ígorl

ugy

is

iktatta be azt munkájába,

zad elótt Verancsics által felfedezett
lött

azt

195

tudta nélkül

és

nem

lOÖO-

helyeselte a

Inhoffernek, egyházi

mint idézett szavaiból láttuk,

ez,

s

látszik,

meg

Levakovics aztán ugy küldte

csalást: s

évkönyveiben való közlés végett;
csak

engedelme

nem mertem". Aldobrandini, ugy

ezt tenni

'

litván, mint fejedelem.

mint a traui levéltárban egy szás

vele most Levakovics által köz-

okmányt.

Egy

századig forogtak

egyházi évkönyvei a tudósok

Inhofl'er

kezén és Sylvester bullájának hitelessége iránt az egész

Els

kétely sem támadt.

kájában megtámadta,

s

koholt

álmnek

s

még inkább

Kollár

Ádám „Históriáé

Hang. regum

uatus apostolicorum

alatt

semmi

Schwartz érveit

nyilvánította.

azonban diadalmasan megczáfolták Stilting bollandista,
irásában,

id

Schwartz Grotfried, ki azt említett mun-

volt

libri trés"

Sz. István élet-

diplomaticae juris patro-

czimü, 1762-ben

Bécsben

megjelent munkájában.

A
látszott,

vita befejezettnek,

midn Kercselich

az

okmány

pedig elismertnek

hitelessége

kanonok, Levakovics hátrahagyott irományai-

nak birtokába jutván, azok közt annak az Aldobrandini blbornokhoz
írt

levelét

is feltalálta.

Kercselich ezt azonnal közié Kollárral,

Levakovics e levelét ,,De rig. et usu perp. potestat.
;ip.

Regum Hung."

ki aztán

legisl. circa sacra

Bécsben kiadott mukájában hozta

czimü, 1764-ben

nyilvánosságra. Levakovicsnak elkövetni szándéklott csalása az

közzétételének módjára nézve, bár az

nem

sikerült,

most még

is

okmány
gj'anút

kezd vala ébreszteni a bulla hitelessége iraut; magának Kollárnak hite
is megingott némileg. Mert bár azt daczára Levakovics csalfaságának.
azontúl sem hitte ugyan
sacra

1.

161.)

;

többé megvédhetnek.

Pray

egészen koholtnak

(Id.

Potest.

legisl. circa

de egyes részeiben a hamisítás vádja ellen sem vélte

A

hamisítás gyanúját

fejezte

Kollár után

ki

is.

De Levakovics

csalási

szándokának felfedeztetése után mások

koránt sem maradtak a bullára vonatkozó

mint Kollár

és

Pray

:

sót néhányan,

Ítéleteikben oly méltányosak

mint Decsy, Budai Ezsajás, Engel,

Schwartner stb. szenvedélyességböl, részrehajlásból, vagy félreértették
vagy szándékosan elferdítették Kercselichnek Kollárhoz írt közleményeit, azt híresztelvén,

hez

írt

hogy Kercselich kezében nem az Aldobrandinihanem magának a Levakovich által

Levakovics-féle levélnek,

gyártott Sylvesteri bullának

fogalmazása létezik

s

riztetik maiglan

Zágrábban.

Legújabban Szalay László
zottan nvilvánítja.

vette az

okmányt

bírálat

hogy a bullát nem tartja koholtnak

alá
;

s

határo-

bár némileg

13*
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meg is helyt ad Pray véleményének, ki becsempészettnek tartja a levél
^eme helyét :F*,.regnum qiioque a munificentia tua S. Petro oblatum, seque
una et o-entem ct nationem Hurgaricam praesentem et futuram sub pro-

itxio.

~"

tectionem

S.

Romanae

ecclesiae acceptantes, prudentiae tuae, haeredibus

regendum, guber-

ac leo-ltimis successoribus tuis habendum, tenendum,
nandum ac possidendum reddimus ac conferimus".

„Ha gyanakodnék,
hely miatt s pedig még

úgymond, Levakovics ellen, iigy gyanakszik e
inkább formájánál mint tartalmánál fogva, tagadhatatlan lévén, hogy
midn e szavakat olvassuk habendum, tenendum, regendum, gubernandum ac possidednum stb. szinte lehetetlen a magyar középkor
:

diplomáinak

s

Verbczy hármas könyvének

stylusára

nem emlékez-

nünk."
Szalayval egyezöleg
'

a bullát egész terjedelmében én sem tartom

pörbe azonban, egész terjedelmére nézve, nem elegyedem.
Medd e tér s eléggé letarolták azt már azon írók, kik e bulla hitelességét elttem vitatták. Azok után, miket Szalay helyesen elmondott,
koholtnak.

A

szükséges többé czáfolgatni a levél hitelessége ellen felhozott
érveket. Én tehát, az eddig folytatott vitától függetlenül, csak az iránt

nem

is

mondom el véleményemet, mit tartok ezen okmányról általában, s mit
különösen a fentebb idézett helyrl, mely szerint István húbérül ajánlotta fel országát az apostoli széknek, s ez viszont azt neki s utódainak
visszaadván, Magyarországot

hbéri kötelékekkel

székhez' mit végre azon többi helyekrl,

fonta volna

a

sz

melyeket kétségtelenül be-

csempészetteknek, interpoláltaknak tekintek.

Hogy

Sylvester ily fontos ügyben pápai bulla nélkül bocsátotta

magától Asztrikot, egyátaljában fel nem tehet. A bullának
tehát léteznie kellett. Ezt már az egjkorú, s az ügy iránt kétségkívül
érdekldött Thietmár merseburgi püspök azon szavaiból is kivehetni

volna

el

coronam et henedictionem accepit. — A közlött okmányt némelyek lényege, mások formája miatt támadták meg. Lényege miatt, mert 1-ször
:

szerinte az ország

hbéri viszonyokba

2-szor mivel Istvánnak

s

fonatott volna

a sz. szék iránt

utódainak az egyház berfendezése

s

más ügyei-

nek intézése körül a pápa teljesen átengedi a maga apostoli hatalmát, s
ket oly kiváltságokkal ruházza fel, minvel egy fejedelem sem birt
légyen.

Én
az

ezen érvek egyikét sem látom oly ersnek, hogy megdönthetné
a bulla emlékezik
hitelességét. Mi különösen az elst illeti

okmány

:

István levelérl, követeirl, melyek által országát

örökre

felajánlja.

De ebben

nincs miért

uralkodó császári ház maximája

s

a

akadnánk

kornak

is

s

népét a

fel.

sz.

széknek

Tudjuk, hogy az

elve volt,

hogy két háta-

fejezet. István,

I.

1^7

mint fejedalem.

10""

a császáré és a ])ápáé. Tudjuk azt is,
létezik a keresztény világon
hogy akkoron közönségesen elfogadott vala ama vélemény, hogy a koronát, melynek felvétele egyházi szertartással járt, független fejedelemnek
csak a pápa adhatja meg: ha ellenben a császár teszi azt valamely fejedelem fejére, azt tényleg a maga hbéres alattvalójává köti le. Épen
ezért tette annak fejére
ezért ment III. Ottó is a lengyel Boleszlávhoz
a maga saját koronáját s mint a krónika mondja et sic imperii feodalem

lom

:

:

:

fecit (Pertznél

dett Boleszláv

XIX, 558.). És ezen kötelekbl szabadulni vágyva törekemég késbb is oly annyira a pápától nyerni koronát. Mert

bár a koronára vágyó fejedelem a pápának

mességet

elismerni

s

felsöségét:

is

tartozott fogadni engedel-

épen Boleszláv törekvése bizonyítja,

sem vont maga után olyatén hbéri kötelezettminvel a császárok kötötték le magok iránt a fejedelmeket.
Különben mégsem lehetne fejteni, miért törekedett Boleszláv a császár
hogy

e felsöség koránt

séget,

által történt

megkoronáztatása után

is

oly kitartással arra. hogy a pá-

pától nyerjen koronát. Értjük azonban ezt.

képen a közvélemény szava

volt,

mihelyt meggondoljuk, mi-

hogy valamint a császárok, kik azokká

csak a pápa által végrehajtott koronázás által lettek,

nem

a világi

hatal )m

ugy azon kirácsorbulásától,
minden
hatalmok
függetlenek
mentek
maradtak
lyok is
s
kik a császár mellztével a pápától nyerik a királyi koronát. És ezért
tekintetébl ezért semmi függésbe

folyamodott István

is

estek a pápától:

egyenesen a pápához.

De midn

levele és követe

széknek felajánlotta, ezt az uralkodó
közvélemény szerint csak azon feltétellel tehette, hogy világi hatalma
e miatt ne csorbuljon. Mily kifejezéssekkel volt Isván levelében s Aszállal

magát, népét

trik szavaiban

nem jött

sz.

fogalmazva ezen felajánlás, nem tudjuk: István levele
Asztrik eladása sehol sincs följegyezve. A pápa

napvilágra

bullájában

országát a

s

:

körülbelül azon szavak

foglaltatnak

hbérurak szoktak

volt élni

hogy

ama nagy eszmét törekvék

Sylvester, ki

hbéri

ugyan, melyekkel a

alattvalJik iránt.

És valószinü

megvalósítani,

is,

melyet

hogy t. i. a
pápa személyében culminál a fhatalom,

utóbb VII. Gergely nagyobb szerencsével léptetett életbe,
keresztény népcsaládbau a

melynek maga a császár is valamennyi fejedelmekkel együtt alatta áll,
valószín, mondom, hogy Sylvester a bullájába igtatott kérdéses

—

szavakkal Istvánon csakugyan foganatba szándékozott venni
fenhéjázó tervét

s

Sylvester

maga

után.

A

teljes

e

hbéri viszonyt akart

kísérlete

kor még nem

vágyó eszméjét

;

és

maga

azonban semmi következményt nem vont
nem fogadta el Sylvester nagyra-

értette,

sem István, sem utódai, sem az egykorú vagy közel

nem tiüajdonítottak
mint maga Sylvester óhajtá s
álló írók

a

értetni.

a

pápa igényteljes szavainak oly horderöt.

megkisérlé. Boleszlávról f '1 van jegyezve,

-^
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lingy a császár általi megkorcniáztatása öt a

birodalom hbéresévé

tette;

'

fle

Istvánr

pápák

a

senki

1

sem

állított

hasonlót a pápára nézve

Az

eszme, hogy

hbéreseket teremthetnek, még nem volt megszületve a
még csak Sylvester agyában élt, és csak YII. Ger-

világi

világ értelmében; az
gely

azt a világ

kétségtelen; de hogy e mellett

István,

mint egyházi fnöknek

nem akarta

feláldozni a

maga

mutatja legvilágosabban, hogy a pá-

épen az

országa függetlenségét,

Hogy

tudalmában.

elismerte annak

a pápától koronát kért,

hatalmát,
s

meg

honosífák

utódai

s

midn

nem a császártól kérte a koronát. S abból hogy Sylvester talán
hbéri viszonyt akart értetni bullája ama szavai által, nem
következik, hogy igényét István s a világ is elismerte. Azon függést,
magát a pápa irányában helyezte, mind maga mind az egymelybe
korú világ nem politikainak, hanem csak egyházinak tekinté. így értették azt utódai is; igy kübhiösen Sz. László még VII. Gergely irányápától

s

valóságos

ban

is,

mint ennek hozzá

viendum
s^

b.

Petro,

levele tanúsítja

i'rt

quemadmodum

nobis, ut liberalem filium decet,
est.

Fejér: Cod. Dipl.

követhez

írt

levelében

4i5.).

I,
:

(Excellentia tua ad ser-

religiosae potestati, et

adobediendum

totó atfectu et cordis intentione

így

II.

Endre

is

pai-ata

Prenestei Jakab pápai

hogy másokról hallgassunk IV. László

igy végre,

1279-ki levelében.

De továbbá

azért sem

mérnök

öt és utódait

szinte

a pápai

egyház berendezésében

fel

az egyházi ügyekben, hogy

szék helyetteseinek

intézésében.

s

álmünek bélyegezni, mivel

e bullát

az Istvánt oly nagy hatalommal ruházza

az új

nevezi

magyar

Lássuk ugyanis mindenek eltt.

mely elvek voltak ezen korban uralkodók az egyházi s világi hatalom
viszonyaira nézve. A X-dik század elején ez iránt még ekként fejezi ki
magát egy francziaországi zsinat Pontiúc.dem sic exserimus auctorita:

tem, ut non obliviscamur

regiam a deo cunstitutam esse sublimitatem.

Sicut enim regalis potestas sacerdotali religioni se devote submittit
et sacerdotalis

autoritás

cum omni

officio se regali

pietatis

:

sic

dignitati

„duo sünt quibus
subdere debet, sicut ostendit papa Gelasius scribens
et regalis
pontiíicum
principaliter mundus Iiir regitur: auctoritas sacra
etiam
qnanto
sacerdotum,
tauto
gravius
est
pondus
quibus
potestas. In
:

pro

ipsis

regibus in divino

reddituri

sünt

examine ratlonem". Ergo

quia et rex pro aeterna vita indiget pontificbus, et

pontifices pro tem-

poralium rerum cursu regali indigent dis])ositione a rege obediendum est pontificibus, recta, sancta et justa suadentibus et vicissim a
:

;

pontificibus

rályok

s

est regi, pietatis cultui, religione, iure et solatio

Synod. Trojeslens. a. 909. Mansi Coll. Conc. XVIII, 267.
kölcsönös viszonyt azonban a szász fejedelmi házból eredt ki-

servienti".

E

obediendum

:

Császárok tetemesen nuMnáltoztatták.

A

rsi'sz<;ri és

pápai Jióma

fejezet. István,

I

mint fejedelem.
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'

már sokkal inkább középpontjává lett a világnak, mint volt a
alatt. A császári méltóság mindinkább azon értelmet nyerte,
hogy az képviselje a legfbb hatalomnak a nyugati egyházban és államban egyaránt. I. Ottó 962. és 96r>-ban már ekkép határozza meg a

1000.

alattok

Karolingiak

és pá])a hatalmi viszonyát.

római császár
firni.

iurium román.

c viszonyt

helybenhagyja
dei.

Ad exemplum

Mansiiiál

eccl.

filio

De

con-

Egészen elismeri

s

:

clero et

ciini

auetoritateis concedinnis et largimur

sibi

451.).

VIII. Leo pápa irván Nos Leo servus servorum

Adrianni

b.

Ottó okmányát,

(Ld.

XVIlI,

Domno

populo rom. per apóst.

Ottoni Augusto, spirituali

nostro, eiuscjue successoribus huius regni Italiae in perpetuum: tani

quam sunimae

facultatem eligendi successorem,

sedis apóst, ponti-

ticem ordinandi, et per hoc rrchiepisropos seu episcopos, ut ipsi tantum

ab eo investiturani accipiant et consecrationem nnde debent.
ceps

regem

eligendi

vei

jiatrieinin

pontiiiccm

.-^cu

sedis

Nemo

dein-

apóst.

;iut

(]uemcun(pie e])isco])um vei ordinandi habenet facultatem. sed soli regi

rom. imperii hauc tribuimus facultatem. Qiiodsi a cuncto clero et populo
quis eligatur episcopus, nisi a rege laudetur

et investiatur,

cratur". (Goldasti

121.)

„A
nek

Coll. Constit. imperial.

:

cselekvény, mely szerint István a

felajánlá,

I,

maga

országát Péter széké-

hübérül nyerte vissza (úgymond Gfrörer VII. Gergely

s

pápa történetében V, 874.) sem több sem kevesebb nem
hódolat ugyanazon
g<'ith

királyai

továbbá,
l()(i6-ban

kiséi-nek.

— ^

volt,

nem

mint a

Toledo egykori országának
:

ugyanaz

XI. század legdicsöbb fejedelme, H'iditó Vilmos

Sándor pápa iránj'ában

II.

Az

melylyel öt

mint az angolszász ui-alkodók megelzték

s

foglal

végrehajtott.

E

hódolat semmi

magában, hanem kötelességet, melyet Ígéretek

egyházi egység zavartalan korában minden értelmes ka-

tludikus kivánta,
g:íiuak

formája,

melyet a

megaláztatást

non conse-

s

hogy

a

világ

nagyai

magokat Jézus Krisztus

szol-

Krisztus látható helyettese, a római egyház feje híveinek,

tíainak vallják.

Hogy pedig

ter bullájában

áll.

.

.

.

István csakugyan végrehajtotta mi Sylves-

bizonyítja

1074. oct 2;j-kán kelt levele

:

VII. Gergelynek Salamon királyhoz

,,(Jrsz;ígodban, u.

m. mindenki

megmond-

hogy eldöd István, a maga egész országát mindenével
együtt odaadományozta Sz. Péternek, az apostolok fejedelmének", (xergely e levelében kézzel foghatólag Sylvester bullájára vonatkozik
mi
hatja neked,

;

bizonyára

ers

érv,

hanem

is a

])á]iai

igények, de Sylvester

biillája

hi-

telességének támogatására.

Annál, mit Leo pápa levelél)ól idiízíiink. Sylvester sem adott
nagyobb hatalmat Istvánnak a magyar egyházi ügyek intézéséi-e. S
megadta azt, nem csak mivel most neheztelt Lengyelország miatt
JII. Ottóra,

de megadta

saját messzeliató terveinek sikerítése végett

is.

-
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mint már fentebb megjegyzók,

sikerült

törekedett

ari-a

mi késbb

ugyan,

VII. Gergelynek, a papai fenhatalomra a világ minden

is

m csak

ügyeibert.

Ezt azonb

a császár

kivételes állása

ugy

lútií

elérhetnek, ha mindenek eltt

megsziinik

mellette

s

övéhez hasonló hat .lommal felruházó

töbl) független,

az

fejed&lem támad, kik egymás

:

irányában egyenjogúak, központjukat .uely körül sorakozzanak, a szent

székben találják, szükség esetén ennek támaszul
.

szári

mindenhatóság

korolták

,

Es végre István

is

szolgáland(')k a csá-

és utódal

tényleg gya-

azon teljhatalmat az egyházi ügyekben, melyet a sylvesteri

magában

bulla
~

is

—

ellen.

foglal.

Ha nem hivatkozunk

is

Istvánnak a bakonybéli

apátság javára 1036-ban kiadott, de némileg gyanús hitel levelére,

melyben mondja, hogy a pápától
apátságok alapítására (Fejér

:

teljes

hatalmat nyert püspökségek

Cod. Dipl.

I, ;)27);

rV. Bélának IX. (xergelyhez 1238-ban írt levelét
az elfoglalt Havasalföldön

is,

is,

melyben magának

ugyanazon egyházi hatalmat kéri megadatni,

dönt ervel bír már maga
sz. szék I. Istvánt felruházta
hogy királyaink mindenha valóban teljhatalommal intézték az

melylyel a
a tény

és

ha továbbá mellzzük

:

egyház ügyeit.

De ha ezeknél fogva nem lehet megczáfolhatlan érvekkel ostrookmány valódiságát, lényegének hitelét, abból koránt sem

molni az

következik, hogy az szórúl szóra ugy mint elttünk

áll,

küldetett légyen

Az okmány némely helyei, formái, kifejezései méltán
gyamit ébreszthetnek, hogy a Sylvester által küldött bulla több-

Sylvester pápától.

V

féle

hamisításokat szenvedett,

hozatott.

Már

szóhalmozást

:

possidondum";

l'ray

s

mieltt

Inhoííér

nyilvánosságra

által

utána Szalay, méltán gyanúsnak emeli ki

..habendum,

tenendum,

regendum,

mely csak a késbbi századok

gubernandum

ama
ac

diplomáiban vált szo-

kásossá.

A hamisítás gyanúja ébredt bennem azon helyek olvasásánál is,
melyekben Asztrik, az egy Hartvikot kivéve, minden más, euuél sokkal gyzbb tanúságok ellenére kalocsai püspöknek mondatik, liolott
gyanúsak
esztergami érsek volt
józanul kételkedni sem lehet, hogy
;

továbbá azon helyek, melyekben vonatkozás történik a pápai álondátás-

nak szintén Hartvik
ritkított

betkkel

által gyártott

szetteknek tartom, igy képzelvén
Antal,

meséjére,

jelölök, határozottan

midn 15O-ben

E

helyeket én, melyeket

inter])oláltaknak, becsempé-

magamnak

e csemj)eszetet: Veráncsics

a traui egyház levéltárában adatokat

e bulla másolatára akadt,

s

azt jegyzetei közé igtatta,

—

gyjtvén,

vagy azok

kiknek az Veráncsics átiratából jutott ismeretére, minden bizonynyal
ismerték Sz. Istvánnak Hartvik által készített életírását de nem ismer;

ték azon Hartvik tekintélyénél sóikkal

ersebb adatokat, melyek

szerint

I.

Asztrik-Anasztáz

Ezek

nem

fejezet. István,

kalocsai püspök,

a bulla másolatát olvasváu
ferdítését

hibáját,

követtek

el

vélvén

Így csúszott

a bullába, szintén
s

hanem esztergám! érsek

Asztrik érseki czímében

a

volt.

másoló

jóhiszemmel, magok
Hartvik szerint másítván meg.

kétségkívül

hamisítást, Asztrik czimét

csalásból a pápa visiója

a

rejleni,

201

mint fejedelem.

Hartvik után, de már szándékos, kegyes

„az ismeretlen nép" kifejezés. Sylvesterról

korát messze túlhaladt, felvilágosodott philosophról föltenni sem

lehet,

hogj'

ilyféle

álomlátásoknak hitelt

adott,

azokkal

dicseke-

dett volna.

Mind ezekbl
bulla, bár lényegére

tehát azt

vonhatjuk ki végeredményül,

hogy

e

nézve csakugyan Sylvester pápától íratott, egyes

lényegtelen részeiben mindazáltal

nem ment

a

hamísitástól.

1000.
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A

királyság

fl

a keresztény vallás megalapitása.

MÁSODIK FEJEZET.
IstTán, mint király. 1000—1038.

I.

Istváii vévéii a

István megkoronáztatása.

korouát

|Jöszámítás szeriiit

^',j

s

keresztet, aiiuivval

az lOOO-dik évi augusztus

magát

az

15-én, az

országnagyok, az új püspökök és más egyháziak gyülekezetében, s valószinleg Sylvester pápa követének is jelenlétében,

pápa általkiszabott szertartások közt ünnepélyesen

a

megkoronáztatta.

A

nSmai egyiiáz szertartásai

mét

;

végbement koromagyar állam jelle-

szerint

názási tény véglegesen meghatározta

a

mindenkorra ráüttöte a kereszténys('g bélyegét

igtatta azt a keresztény

E

s

be-

államok sorába.

tény elmaradhatlan folyománya volt, hogy az állam

minden kül

és belviszonyainak

is

nagy változáson

kellett

Egy részrl crintkezí'sei a többi keresztény ;íllamokkal nem csak barátságosabbak lnek, hanem általában
keresztényies szinezetet nyertek. Más részrl ezen új jellemi'itesniök.

nek az összes államjogi

viszonyokban

nyernie; a köz- és magánjogot, az
s

is

kifejezést

int('zm(''riyeket, a

kellett

kormány

beligazgatás módját egészen át kellett alakítani.
'

Az

'

lOOO-dik évet ennél

czíni felvétele teszi

ben

egy

új

fogva

nem egyedül

a királyi

korszak kezdetévé történelmünk-

ettl veszi eredetét az alkotmány kifejtése is az etelközi Ví'rszerzdés alapjain. Mert ezt, mely saját hatalmának
is

:

forrása volt,

nem

vetette

el

Isívíín,

hogy

helyébe újat

H.

emeljen

csak a

:

rt'git fejtette

chia követelései szerint.

neki

Az

203

mint király.

fejezet. István,

ki

s

alakította át a

monar-

^'^^-

ezím nagyobb fényt adhatott

új

de hatalomkört't tiilajdonkép

nem tágította. És Istvánnak épen hataloragyarapodásra volt szüksége, hogy népét
vallásilag, erkölcsileg átalakíthassa. Látta , hogy a polgári
:

szerkezet

s

a közigazgatás,

mint eddig

a körül-

fenállott,

ményekhez többé nem ill, nem elegend. Koppány lázadása
int például állott eltte, hogy, ha népe átalakításában czélhoz jutni akar, a nemzetségfknek

hatalmát korlátolnia

s

még mindig

új elemeket kell az

felette

nasy

országban terem-

melyeknek nehézkedési pontjok a királyság
melyek által az átalakulás forradalmában ismét
könnyen támadható lázadások ellen megersödjék. Ezentenie; elemeket,

legyen,

s

kívül a ni'pnek a kereszténység
erkölcsi állapota

E

is

tekintetben

által

lassanként

többféle intézkedéseket

tn

átalakuló

szükségessé.

István már vezérsége alatt

némi rendszabályokat. De hogy

ily fontos,

erej intézkedések annál nagyobb

ily

alkotott Az alkotmány

is

nagy hord-

«'rvényre jussanak,

az

etelközi szerzdés szerint azokhoz a r.emzetségfk

megegyeztének is hozzá kellett járulnia. És éz volt oka, hogy István,
koronázta tása után a'nép szin('t, a nemzetségek fejeit maga
köré gyjtötte, s velk mintegy új szövetséget kötvén '), az
alkotmányt s közigazgatást tanácsukkal, megegyezésükkel
átalakította.

Igen sajnálandó dolog, hogy a törvf-nykönyv,
e

nemzeti

gylés

rendeletei foglaltattak, az

ságai között elveszett

idk

melyben

viszontag-

mert kétséget nem szenved, hogy
István törvényei, miként azok a máiglan létez két törvénykönyvben fenmaradtak, csak hiányos töredékei összes tör-

)

;

Híigy ekkor, a koronázás után nemzeti gjülést tartott
légyen,

nem csak Kovachich (Vestigia Comit. 1. 10.) több okokkal, hanem maguk fenmaradt törvenykönyveinek czikkei is, p. o. I, 14. 35., bizonyítják. Ide vonatkozik

Hartvic e helye

is

:

scriptione ad posteros suos transmisit.

Decretum perpetui

fbederis sub-

'"^^^''^J*-
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vényeinek.

polgárok

Az

A

királysát; s a keresztény vallás me^ilapitá.sa.

vagy némi magánjogok
dik.

De

közötti

két törvénykönyv jobbára csak a

említett

tetteit szabályozza,

büntetéseket

dolgok

és igazgatási

liogv ezek fölött a közjognak,

viszonyoknak,

felett intézke-

a király

honvédelemnek

a

szab a vétkekre,

stb.

s
is

a nemzet

bvebben

ekkoron szabályoztatniok, mutatja már az is, hogy a
késbbi királyoknak e tárgyakról intézked törvényei számkellett

talanszor hivatkoznak István törvényeire, melyek azonban
ennek fenmaradt törvénykönyveiben nem léteznek. £ tör-

vényekbl s a késbbi állapotokból következtetve úgy látjuk, hogy István körülbelül következ reformokat alkotott
a nemzet alkotmányos és igazgatási viszonyai

A
fk

köri.

monarchiái elem szilárdítása, a törzs- és nemzetség-

hatalmának megszoritása lévén

f

czélja, e

tekintetben

A
A fold,

szükségkép meg kellett változtatnia a birtokviszonyokat,
birtok eddigelé

nem

volt egyéni,

hanem nemzetségi.

melyen az egyes nemzetségek megtelepedtek, ezeknek közös
birtoka volt. A földmíveléstl
mit régiebb korban kétségkívül ztek,
a költözések és hadi kalandok korában
elszokván s honn jobbára csak baromtenyésztéssel, vadászat
s halászattal foglalkodván,
a nemzetség telepbirtokát min-

—

—

denki szabadon használhatta a nélkül,

egyes birtokokra felosztva

lett

volna.

hogy

Ennek

a

közös föld

az volt termé-

hogy a nemzetség feje lett tulajdonkép
a föld urává, ki annak használata fölött intézkedett, szintúgy miként nemzetsége népének parancsolt. S innon származott az is, hogy a fejedelemség száz éves létezése után
sem igen vergdhetett nagyobb hatalomra a nemzetségfk
irányában. István tehát kétségkívül els teendi közé sorozta ezen állapot megváltoztatását: megszüntetvén a nemzetségi közös birtokot, az egyéneknek a földön melynek
használatában valának, örök birtokjogot adott, aminthogy
szetes következése,

errl késl)bi törvényei
De, ha már

is

ezáltal

tanúskodnak.
is

nemzetségfk
kormánv rendezése által.

raegszoríttatott a

hatalma, méo: inkább tört<Mit az

a

II. fejezet.

A

nemzetségfok egy

részrl az országhatalomnak

szerzdés szerint

ügyek igazgatásában, az etelközi

részrl a patriarchális hatalomnak
tolött
fiúra

melyet

köz-

a

—

,

iQ'TO-

más

nemzetségeik

hagyományok szerint, apáról
örökös birtokában voltak. István mind a két hatalomgyakoroltak

a

régi

gyakorlatot korlátozta a rendi szerkezet,
a

205
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István, mint király.

vármegyei rendszer szabályozása

Mi

az országtanács s

által.

három országos rendet
alkotott: a fpapit, úrit és nemesit. A fpapságot a néposztályok közt els rangra emelte, s magas állását törvény s
a rendi szerkezetet

gazdag földbirtok

és

illeti:

a tizedad(')

rendbe helyezte a régi törzsök-

által biztosította.

és

nemzetségfk

Az

úri

utódait, kik

a törvényekben seniores, donünl és johhag iones regis.

vagyis

jobbágyoknak neveztetnek. A harmadik
rendbe sorozta a nemzet vitézl részét, kik a törvényekben
8 okmányokban királyi nemes szolgáknak
nohiles servienelnevezése alatt fordulnak el. Csak e három
tes regales
uraknak,

királyi

—

—

rend volt a teljesen szabad,

s

vett

országhatalom

az

részt

egyik fágáben, a nemzeti gyléseken gyakorlott törvény-

A

alkotásban.

két világi rend személy-

miként a késbbi törvények bizonyítják,

egyenlvé

tette.

biztosította

:

s

—

birtokaikra pedig,

het jogot

fölségsértési

melytl csak

fosztathatnának meg.

egyedül a király

s

Mind

sajátsági, átörökít-

vagy

honáriilási

a két világi

rendet

ennek a törvényszékekben helyettese,

nádorispán hatósága alá rendelte, a törzsök

fk

István egészen

bár azok nagyságra nézve

tökéletes

bn miatt

—

Személyeiket önkény ellen törvény által

igen különböztek, egyformán
adott,

birtokjogát

hajdani patriarchális hatalmát a

és

n

nemzetség-

vitézl renden, a ne-

mességen megszüntetvén. E végett a vármegyéket idrl
idre meglátogatni, a maga és utódai kötelességévé tette.
Mindenütt, hol a király megszállt, a püspökök és a frendekbl tanács gylt össze körülötte. De mivel minden évben minden megyét meg nem látogathatott, a csekélyebb ügyek elintézésére
ugy látszik, már I.stván,
,

Második könyv. A
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megyénként két

királyság; s a keresztény vallás megalapítása.

birót readelt,

kiket a nemesség

maga vá-

lasztott.

E

országtanács átalakítását

reiidi szerkezet az

is

szük-

ségkép maga után vonta. Az ország tanácsában eddigelé
csak a vajdák és a nemzetségek fejei vettek részt. Mo^t,

miután a fpapság az els országrenddé vált, az országtanácsnak ezek is tagjaivá lettek, s abban raüveltségök s tu-

dományok
akkoron,

túlsúlyra is jutottak. Országgylések
értelmében, még nem tartatván,
késbbi
szúnak

szerint
a

ezen országtanácsban alkottattak

nézve mindazáltal,

—

—

intézett atvai tanácsaiból látandjuk,

tagjainak

országtanác^

törvények;

a

melyekre

miként alább Istvánnak Imre fiához
befolyása,

nem

volt

egyenl

az

szó pedig a

a határozt*

királytól jött.

Nem

kevesebb korlátozást szenvedett a nemzetségfök
hatalma a vármegyei rendszer által, mely míg
más részrl az
részrl a honvédelem alapja volt

hajdani

egy

;

nemes renden kivül a nép többi
osztályaira nézve az igazgatásnak is f orgánumául szolgált.
A vármegyék, miként föntebb is említk, mint a íionvédo-

említett

három szabad

s

lem fokhelyei már a vezérek alatt

is

de

léteztek;

István

más alakot adott. A várak
ugyan már elébb sem voltak a nemzetségfk tulajdonai,
örökbirtokai mert ugy azokat, mint a körülöttök fekv földet, már Árpád a honvédelem alaptkéjéül, nemzeti birtok

ezeknek

is

több tekintetben

;

gyanánt tartotta fen az ország felosztása alkalmával. De
ezen várakban eddig a várnagyság tiszte örökös volt a nemzetségfk csahidjában,

f

s

apáról fiúra

szállott;

miegyebek

a nemzetségfk hatalmának. Istmelynek viselje várispánnak (Conies parochianus, Conies Castri) késbb fispánnak neveztetett, kivette a nemzetségfk birtokából, s a király kineve-

közt egyik

ván most

alapja volt

e tisztséget,

zésétl függesztette

fel.

Kétségkívül

nemzetségfk családjainak
tettek

('Z(ni

várispánok;

ezután

tagjaiból, az úri

de

még

is

is

jobbára a

rendbl nevez-

n.igy C3Ökk(>n('s

volta

II. fejezet.

nemzetség fok

István, iniut király.

207
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hogy ezek nem hirták
íégyverhatalommal reudclkezhet s

hutiilmára nézve az,

többé örökösen ezen

azért nagv fontosságú hivatalt,

az többször a esalád fiata-

s

más nemzetségbl származott urakra is
ruháztatott, a mint a királynak ebben vagy amabban volt
nagyobb bizodalma. Azon fegyveres népbl, melyre a várak
labb tagjaira vagy

rizete, védelme volt bízva, egy alsóbb osztályú vitézl rendet alkotott, mely várjobbágyságnak
neveztetett.
szülött

E

— johhagiones

castrí

—

várjobbágyok közé kétségkivül számos ben-

keresztényeket

fölvett

kikben,

miután

népével a keresztény vallás behozatala miatt ekkor

raéo* fe-

is

István,

kitörhet lázadások esetében
várjobbágyokat különféle szabadságfok-

szült állapotban

létezett,

többet bizhatott.

E

a

mintegy alsóbb rend nemesekké tette ').
Teljesen szabadok mindazáltal e várkatonák iiem voltak,
kal ruházta

fel, s

mert hadi szolgálatra köteleztettek váraik védelmében
király zászlaja alatt.

Szolgálataik díjául a nemzeti

s a

birtok

gyanánt fentartott várföldekbl a várjobbágyok mindenike
nyert egy-egy darabot. E birtok, megkülönböztetésül az
urak és nemesek teljesen szabad öróX-birtokától (haereditus)
ftérbirtoknak (possessio) neveztetett,

apáról fiúra szállott

s

ugyan, de mindig hadi szolgálat föltétele alatt; miért is azt
elidegeníteni a várjobbágynak nem állott szabadságában.
E vitézl rend századokra s tizedekre osztva mind hadi,

mind polgári viszonyaiban

a

várispán

s

ennek

lielyettese,

') Kézai Simon így ír róluk
Jobagiones castri .sünt pau])eres noqui ad regem venientes, terram eis tribuit de castri terris, ut feuda
:

biles,

castrum guerrae tempore eustodirent. TT. Endre aranybullájában a 19-dik ez. -ben ezt olvassuk: Jobagiones eastrorum teneantur se-

castri, et

cundum libertatém

a S. Kege Stepliano institutam. Késbbi oklevelek
egyenesen várnemeseknek hívják ket. így agy 1265-ki okmány Tamás
várjobbágyot „nobilis de comitatu castri'' czímen nevezi (Fejér
Cod.
Dipl. X, 3. 265.) Egy 1279-kiben ezt olvassuk
militiam iiobilium Jobagionura castri et Praedialium regiorum de Comitatu Ryuclie (FHér:
:

:

Cod. Dipl. V,

2,

:A\.)

át a várjobbágvok.

De

tudjuk, hogy

késbb nagy

változáson mentek

^^^^0-
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vagy

is

királyság;

udvarbirájii (comes

s

').

többi nép, mely a várakhoz

földeken lakott,

alatt állott.

Mi

helységekben

a várispán

k

e

várnép

között

cives castri)

még

felül a várföl-

osztatott

várak épitése, igazítása

a

személyes szolgálataikon kívül

s

udvarbirájának hatósága

s

a várjobbágyok bérbirtokán

felmaradt,

vételre; miért

tartozt)

mely várnépnek (castrenses,

s

neveztetett, szintén

dekbl

comes curiae comitis imro-

ciiricdis,

chiani) által kormányoztatott

A

h keresztév vallás megalapítása.

stb.

fel

haszon-

körül

teend

földeik jövedelmének

Ezen adó egy harmada a
várispánnak jutott szolgálata dijául; más két harmada, mint
királyi államjövedelem, Sz. Mihálynapkor Esztergomba, a
királyi székvárosba szállíttatott. A várnépnek felsbb oszfelével

adózni

is

köteleztettek.

polgárok

tályát tették azon

körül

cives),

(liospites,

emelked helységek s városokban laktak,
hanem kézmvekkel, kereskedéssel

míveléssel,
'"'

nak.

Ezek vagyona

és

kik a yárak
s

nem

föld-

foglalkodá-

személye törvény által biztosíttatott,

királynak fizetett adón (liberorum denarii) felül semmire
sem köteleztettek. S ekként az államjavakul szolgáló várvarjobbágyok, azaz
földeken három osztályú nép lakott:
s a

i\

várkatonák, a polgárok és a várnép

Ezeken

felül

még

'').

különféle szolgálatra kötelezett nép

lakott az országban elszórt terjedelmes királyi jószágokon.

Ezeknek

gyjt

neve volt

:

udvarnohoTi

;

egyébiránt szol-

gálataik minémüsége szerint különféle nevet viseltek,

mint

tárnokok, lovászok,

:

úgy-

vmczeUérek (vinitores), csordások

(bubulci), peczérek (caniferi) stb.

Mind ezek

saját,

de a vár-

ispántól hihetleg függésben álló tiszteik, ispánjaik (comes)
alatt voltak.

Voltak ezeken kivül több tisztjeik is, úgymint: várnagy, hadnagy, százados stb. Ld. Bél: Apparátus ad Hist. Hung. Regest. Varad
')

§.

10. 24. 110. 146. stb.
*)

A

vármegyei szerkezetrl bvebben

honvédelmi rendszer története.
vében.

A

ld.

Horváth Mihály:

A

magy. tud. akadem. 1841-ki évköny-

li.

fejezet. István,

mint király.

A királyéhoz hasonlóan rendezték
kik

is.

Minden egyházi
szolgálatra

Kegy veres

st még

looo.

a köz-

urnák \ oltnk jobb ágyai,

világi

s

\aasíni\s.ént udvaraiJcat

az urak

(curia) és jószágaikat az egyháziak,

nemesek

209
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köteleztettek

kik

udvarnohai,

;

uraik személye körül vagy udvarában különféle foglalkodást

ztek

és ssolgái,

;

kézmvesek

és

földmívelök.

Egyike István legnevezetesebb intézkedéseinek a honvédelem szabályozása, melyrl a vármegyei szerkezet eladásában

is

tettünk már említést; de a mit

hanem hogy

ellen,

királyi székét

s

a

következk

seregre,

a

az oly atyai gonddal ápolt új intézményeket

bent

biztosítsa,

mas

még

Neki nemcsak küls ellenséo;ek
nemzeti nagy átalakulás forrongásában

kiegészítenünk.

által kell

is

múlhatatlanul szüksége volt egy hatal-

mely,

kivált

összefüggjön,

szorosan

vallási

tekintetben,

parancsának

s

érdekeivel

engedelmeskedjék.

Ennélfogva egymástól lényegesen különböz két sereget
állított fel a haza bel- s külbékéjének biztosítására: egv
iiemzetit

s

egy királyit, miket emlékeink egymástól eleitl

fogva megkülönböztetnek.

A

sereg

királyi

f

várjobbágyok tették, kikrl már föntebb volt

még más elemek

kivül

tartoztak a királyi

is

kereszténység terjedése

óta

többnyire kisebb-nagyobb

ván ezeknek,

benszülötteknek

magyar

kisebb-nagyobb

is

a

Ezeken

sereghez.

számos külföldiek

zászlóaljakkal

valamint több

alkrészét
szó.

A

jö vének,

az or^izágba. Ist-

szármáz;!.fiúiknak és

bérbirtoJcof

vágott

ki a

vagy más fejedelmi jószágokból.
E bérbirtokot az adományosok örökösen ugyan, de oly
feltétel alatt birták, hogy a királyt hadjárataiban egy-egy
terjedelmes várjavakból,

fegyveres
')

csapattal

Jcisérjék

'),

s e

És ezek voltak azon Comes-ek, kik

hadi
oly

szolgálatjokat te-

gyakran fordulnak

el

emlékeinkben. Ezeket grófoknak nevezni hibának tartjuk. Helyesebben
nevezhetjük ókét hadbéreseknek, bérbirtokosoknak, katonáknak, kiséretnek, sót miután a Castri Comes-t várispánnak, vagy fispánnak szok-

tuk nevezni, ezekre
s

is

inkább

illik,

az ispán^ mint a különben

egészen mást jelent gróf nevezet.
Horváth M. Magy.

tört.

14

is

idegen,

i
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A

királyság

miud mugok

klntve,

s

a keresztény vallás megalapítása.

fegyvereseik a király

niind

korláthiii

akiiratától íuo-o-jenek. Ezen nagyobb kíséreteken (comitatus)
kisebb bérbirtokot osztott ki
kivül méo- számos olyan

István a szabadok

s

behozatalával

a kereszténység

felsza-

badult benszülöttek közt, melyekhez nem várörizet, hanem
a királyi seregben való tábi>rozas kötelessége volt kapcsolva

némi nyomokból ugy

Végre,

').

még

ideién

badságba

zsoldosokat

is

fogadott

látszik,

hogy szükség

István, jobbára

a sza-

benszülöttekbl, kikben az

helyezett keresztény

ösvallás eltörlése miatti forrongás alatt leginkább bízhatott.

Nem

azonban,

tudjuk

valfon ily

zsoldos

hadnak

szükség-

nem maga a nemzet kötelezte-e országos
királyt, s nem e kötelességnek alapjául

esetén kivezetésére

szerzdésében

a

tzette k-e ki mindjárt István alatt a várnépektl szedett
adók, bányajövedelmek, s terjedelmes királyi javak, melyek,
eleitl fogva elidegeníthetlenek, a honvédelem alaptkéjéül
rendeltettek.

Annyi bizonyos, hogy késbbi királyaink

a

had állításának s ezáltal az ország közönséges
esetekben való védelmének kötelességét egy hangon elis-

zsoldos

merik

'^).

E

*

királvi sereg mellett,

kivéve, régi alakjában

akkoron,

midn

kellett felülnie a

némi lényegtelen

az országot

változtatást

melynek
nagyobb veszély fenyegette,

fenmaradt a nemzeti

A

hon védelmére.

sereg,

haza védelme helyettesí-

nem tr, személyes kötelessége volt minden örökblrtokkal (dlátott szahadnak vagyis nemesnek. Alapját ezen
polu'ári, a köztársaság fogalmából ered kötelességnek a

tést

nemesi szal)adság és személyjog

tette,

minélfogva az urak,

nemesek nemcsak minden más országos tehertl

és szolgá-

Nagy ré.szben ezen osztályúak voltak azon fegyveresek is, kiHist.
alapított monostoroknak adományozott. Ld. Koller
újdon
ket az
Eppat. Quin(iueeccl. I, 74. Ezekbl lettek részben az úgynevezett job')

:

V)agiones ecclesiae és a praediallsok.
!' o.

czikkelyekb(ín.

1222:

7.

-

12;jó

:

15.

—

12<)7:

7.

—

1291

:

11. törvény-

litván, mint király.

11. fejezet.

lattól

iV'l

is

hanem

voltak mentve,

orsz.ighatalomban

s

az ország

osztoztak a fejedelemmel.

az alapszerzdés

földjének szabad

Ez

volt oka

az alkotmányos jogokban részesített

honvédelemre

tett a

').

.211

Általában

annak

szerint az

lOOO.

birtokában

is,

fpapság

is

miérthogy
kötelezte-

véve az országhatalom-

bun való részesülés, az örökbirtokjog és személyszabadság
oly szoros kapcsolatba tétettek a honvédelemmel, mindjárt
az íilkotmány els szabályozásakor, hogy ama jogok kivétel
nélkül mao-ok után vonták

emennek

ebben
oly következetes volt alkotmányunk, hogy ama jogok minden
birtokosait, fejedelmet, frendeket s nemeseket egyenlen
kötelezte személyes honvédelemre; s a nemesség harczolni

nem

tartozott, ha fejedelme

tett.

A

által

kötelesséo-ét.

személyesen

É.?

nem

vezette-

nemességnek ezen kötelessége azonban csak a megtámadó Iniborúba

támadott ország védelmére szorítkozott:
az országon kiA'ül

menni nem

Ezen, történelmünkben

vn

hatalmat szilárdították,

örökki^

országren-

összpontosítóbb

melyek azonban míg a királyi
önkormányzatnak is tágas tért

fel,

az

engedtek; a nemzetségek

fejeinek a törvényalkotásban

igazgatásban eddigi kizárólagos
osztályra

nevezetes

szerkezet helyébe

dezés a régi szövetséges

monarchiái formákat

tartozott.

kiterjesztették;

jogát az

egész

olygarchia helyett

és

nemesi

monarchico-

kormányt alapítottak meg. Azonban valamint
kétséget nem szenverl, hogy a magyar alkotmány imir István alatt ezen ft)rmák közt lépett életbe
ugy azt, hogy
ezen újítások közöl mi lett megalkotva már az els nemzeti
gylésen, mi esik a késbbi gylésekre,
miután István
törvénykö:iy\'eit épségben nem bírjuk, ucm Idiet meghaaristocratiai

:

—

tározni.

')

tunk

:

Sz.

István korából nincs

ugyan

ezt

bizonyító

de mégis az elvitáztiutlan tények közé .sorozhatjuk

dolván,

hogy

ságot állítá

világos ada-

meggonEndre törvényeiben, melyekkel ó csak a régi szabadhelyre, a fpapság személyes táborozása mint már régi
azt,

II.

szokás éi köte!<'sség említtetik.

14*
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1002.

Gyula

s

a keresztény vallás megalapítása.

11.

De niíír az els rendszabályok is, melyek a törzs- és
nemzetségtk hatalmának korlátozását czélozták, nem ke-

E

véssé felriasztották ezek féltékenységét.

fölött,

Koppány

lázadásával még a pogányság sem lett egészen legyzve
sokan csak félelembl tértek volt az új vallásra a nélkül,
hogy szivök annak szellemétl átmelegíttetett, értelmök
annak tanairól a nyelvökben még nem eléggé jártas papok
és szerzetesek által meggyzethetett volna. Ezen felül az
egyháznak fizetend tized is, mely alól a nemesség sem vétetett ki, szálka volt az adózáshoz

nem

szokott elégületlenek

szemében.

A

lázadás

az

zászlóját

Gyula, Zombornak

ifjabb

a

Konstantinápolyban megtért idsb Gyula testvérének fia,
tzte ki 1002-ben. Nagybátyjának, az öregebb Gyulának
halála után az Erdélyben terjedni kezdett görög szertartású

ó-hit

nem sokára

téseinek,

sem

elfojtatott, s

Gyula,

a kereszténységet

daczára

a

király in-

sem az új alkotmiután Keánn^l, a

fölvenni,

mányos rendhez simulni nem akart. St
mai Moldvában tanyázó besenyk vezérével szövetséget

annak segélyhadaival s a nála menedéket talált elémagyarokkal a tiszai részekre is átcsapkodott.
István, kit az apostoli buzgalom nem puhított el, haddal
ment Gyula megbüntetésére, s miután, Upor Sándor rov(')kötött,

gületlen

bánjok

alatt,

gyzvén

s

a székelyek

elfogván,

együtt fogságba tétette
')

Turóczy

:

Chron.

').

II.

Székely nemzet Constitutioi
III. 92.

is

1.

t

zászlóihoz csatlakoztak,

feleségével

s

Bua

Ezután Erdélyt
Cap. 29.

—

Bukna

és

is

le-

fiaival

szorosabban

Székely krónika:

A

nemes

278. kövv. Annál. Hildesheim. Pertznél:

Ezen honi emlékeinkkel

teljesen

megegyez évkönyv

több hitelt érdeme], mint Thietmár krónikája, mely

sokkal

(Lib. 8. Cap. 3.

Pertznél III, 862) a magyar világban ismeretlen Procui és Devix neveket emleget Gyula helyett

ennek tulajdonítja,

s

;

Gejza fejedelem nejét

is

a szép Adalhaidot,

a legyzött erdélyi vajdát Bdlcszláv lengyel feje-

;

fejezet. I.stván,

II.

iiz

országhoz kapcsolván,

igazgatására bízta

;

miut király.

•"
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egy rokonának,

Zsolt vajdának___i22£:_.
gyorsabb terjesztése
püspökséget alapított; az új

a keresztény vallás

végett Gyula-Fehérvárott
alkotmányos rendet ide is
rályi birtokba vette

kiterjesztette,

a

sóbánvákat ki-

').

De Gyula veszedelme Keán

szilaj

népét

vissza Erdély piisztitásától; miért István a

nem

rettente

következ évben

(lOUd) ismet hadat vitt Erdélybe.

A

mesen szaporították

s

azon felül száz testrt

Az

erdélyi hadakkal szapo-

rendeltek melléje

zászlóaljalt,

magok

közöl.

székelyek most

is

tete-

rodván,

az ellenséget István saját országában kereste föl.
hadjárat veszélyes volt; mert Keán a hegyek közé vonult fegyveres népével. De .végre mégis sikerit
a királynak harczra kényszeríteni, melyben Keán maga is elesett,

A

t

hada megveretett, egész tábora a Görögországban rablott
kezeibe esett. István e kincseket
a budai és székesfehévári templomok építésére
fordította 2).
kincseivel együtt a

gyz

Míg Istvánt országa keleti részén e háború s a keresz~tény vallás terjesztésének gondjai foglalták el, az
éjszaknyugati határokat sógora, a lengyel Boleszláv háborgatá.
II. Henrik, István sógora,
1002-ben a német birodalom trónjára jutván, eldénél,

III. Ottónál még kevésbbé volt hajlandó trni, hogy Lengyelország a német birodalom
hbéri
íenhatósága alól magát felszabadítsa.
harcz, mely e miatt

A

Henrik király

ChrobrI Boleszláv közt 16 éven át többször megújult, mindjárt 1003-ban megkezddött.
A háborúba István is besodortatván, Henrik király részére állt, s
és

míg maga Erdélyben

s

Moldvában a besenyk

hadainak egy részét Henrik segélyére küldé.

ellen ha rczolt,

Az

Istvánra e

delemhez szökteti. Thietniár e helyének csak a
sokszor oly ferde criticájokon, mint pálczalovon nyargalódzó
Budingerek adnak hitelt.
) Utóbb látni fogjuk, hogy Ochtum ellen az volt egyik
Istvánnak, hogy a Maroson leszállított királyi sót lefoglalta.
*)

Turóczy

:

Chron.

II.

Cap. 30.

panasza

Atemesi
^^f^í^f"^
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s

a keresztény vallás megalapítása.

miatt bosszús Boleszláv nemcsak, níiként ellieszéltük,
lát védeliuébi^

pártfogásába

vi^tte,

hanem

Gyu-

Morváb(')l, melyet

szintén elfoglalva tartott, István birtokaiba

betört,

is

s

a len-

kútfk szerint azoknak a Morva folyam jobb partján a
a Dunáig nyúló részét elfoglalta '). Gyula ntíibb megbékült
ugvan Istvánnal, s nemcsak vi.sszat(n"t, hanem Székesfehérgyel

várott megkereszteltetv(''n, holtáiglau

azonban

az elfoglalt föhl

kában maradt. Folyton

részt vett-e István a

és Boleszláv

fejedelem közt

bizonytalan

csak azt tudjuk,

;

többször

Henrik szövetségese újabban
czolt Boleszláv ellen, s

királyi öcscsénél élt;

1017-ig IJoleszláv

'.egészen

Henrik császár

megújult

harczban,

hogy 1017-ben István, mint
s

is,

;íz (d(''bb

Midn

birto-

ekkor diadalmasan har-

elvesztett l)irtok egy részét

császár 1018 elején BoleBautzenben békt^t k()tött, ugy látszik, István is
kibékült vele, mert azon hadjáratban melyet Boleszláv még
is

vissziifoglalta.

aztán

a

szláv val

ezen ('vben intézett Jaroszláv orosz fejedelem ellen, seregé-

ben 1500 magyart

A

magyarországi besenyt

zetvén.

Árpád kegyelméhez

birtokában

a

magyar

folyamodott,
fenhat(')ság

s általit

uralkodott a tartomány felett
elei

vallást,

nem

'-).

már rég fölvették

tartomá-

elismerése

mégis hagyatott, (iládnak most ogy Ochtiim

hogy

találunk

is

temesi tartomány bolgár származású fejedelme legy-

a nnii

nya

('s

honfoglalást elbeszélvén, említettük, miképen Glád,

Marosv;'irb(')l.

mellett

nevíí ivadéka

Ochtum, mint-

a görög szertartású

keresztény

tulajdonkép az (j-hiten volt; de annak szabályaival

sokat tördi>tt,

s

egyebek közt kilencz feleséget

tartott.

') IV-rtziiél IX, 428 Hoííy a Holeszláv által tlfoglalt tavtoniány a
mai Ausztriának akkoron még Magyarországhoz tartozó rc'szo volt légyt'ii, bségesen bebizonyította
Szabó Károly, valann'nt azt is, hogy

mennyire tévednek azon lengyel
egészen Esztergámig hozzák

VJT-dik füzet 475
')

II, l;J8.

s

kövv.

le

i'rók,

Duna

kik Boleszlávot a

partjára

gyzedelmesen. Századok lS6S-ki folyam

11.

J'hietmár PertziK'l

III, S71.

V.

Cíiesebreelit

:

Kaisergesch.

II. fejezet.

üt igen gazdaa-nak

István,

iiioiidják

215

király.

uiiiit

ctiilékcuik,

iiielvck

.szerint a i"05— 1U09.

tartomány termékeny síkjain njegszámlálliatatlan nyájai
ménesei tanyáztak. Biir magyar i'elsdség alatt jíllott. a Ti-

.s

Maroson a(l()t szedett az átkelktL
Gyula erdélyi vajda íuegbukta után Oclituni is liasonlí')^'"''*"™^^^"sorsot várhatott magára nézve az erdteJjeí^ Istvántól, s idején gondoskodott magát ellene megersíteni. Épen ez ideiszáji és a

ben hódoltatta meg Basilius görög csá>zár a minduntalan
lázongó Bolgárországot
s most Ochtum is ennek
pártiögását kérte ki, szivesebben ismervén el a (-sászárnak, mint a
reá nézve elébb utóbb veszélyesnek nnitatkozott magyar
királynak ten]iat()ság;it. Új védnra segedelmében bizakodva,
;

Istvántól az engedelmességet megtagadta; sót az Erdélvhól
a

]Maroson leszállított királyi sót is lefoglalta.
István mind ezekrl értesülvén, csak alkalomra várt,

hogy

nem

megtámadja,

öt

s

uralmának véget vessen. Akadt
Ochtum t embereinek '), s

sokára. Csanád, egyike

vitéz, fejedelmével viszályba k<'veredett, s

hogy

t

ez

orozva akarja meggyilkoltatni,

kült Esztergomba.
keresztelkedett,

mint

Ott,

vagy

a

midn

is

jeles

észrevette,

lstv:lnhoz

hagyomány

ez

mene-

mojidja,

meg-

hihetleg
is ó-hitü
mint fejedelme, a r()mai egyház hi^-etíl esküdött föl.
István, miután az einl)er hségérl, szinte ragaszkodásár(')l
talán,

mivel

volt,

több

pr('>ba

által

meggyzdött,

t

egy sereggel

Ochtum

Csanád a Tiszán átkelvén, az t hadai élén kéOchtummal megütközött. De akár, mivel vissza-

ellen küldé.

szen vári)

Jiyomatott, akár mivel színlett fntamlással eselt akart vetni
ellenségének, a Tiszához visszavonult, s a kukinéri, szregi
és kanizsai

lapályok bozótjaiba rejtzött. Majd Oroszlánoa bekövetkezett éjen
Oehtuninak ilhmiba

son tábort ütvén,

merült táborára rohant, azt megverte
megölte.

')

„Sunad,

Es miután Ochtum

Béhi
filiu.«

kir.

fejét

Névtelen jfgjzöje öt

Dohoka.

ncpo.s

rcíris.'" Caji.

a

s

magát Oelituinot

gvözedelme

kirdly

jeh'ül

is

egy

unokájának mondja.

Jl. Kndlichei-nél

:

^4.

2lo

Másodife könyv. A királyság

1005—1009. Q-yulii

gom

nev

s

a keresztény vallás megalapítása.

vitéz altul Istvánhoz küldötte,

várfalának egy tornyára tzeté,

Marosvárat

megvette.

is

— ki

azt Eszter-

— Oclitimi

fvárosát,

István a tartomány kormányát a

gyzedelmes Csanádra bízta, s annak nevérl ezentúl MarosA'árt Is Csanádnak rendelte neveztetni ^).
III.

Gvula

Belintézkeese
•

^"^^g-j^ii-jílyi

gylések.

Oclitum legyzve, tartományaik közvetlen a
István nrává lett az egész
o

és

hatalom alá vetve lévén,

'

•'

A

országnak.

függetlenségre törekv két úron

példa

szigorú

megfélemlíti'

a

talmát az új alkotmányos rend

elkövetett

nemzetségfket, kiknek ha-

különben

is

megkorlátolta.

Es István most nyugodtabban, megszilárdult hatalmának s
tekintélyének egész súlyával folytathatta nemzetének politikai, egyházi s erkölcsi átalakítását. Az éles értelm, nagyszer hivatását egész terjedelmében átható király, miként
már a/entebbiekbl is láttuk, teljes öntudattal, a körülmények s ezekbl eredt szükségletek világos felismerésével
látott a nagy munkához.
'
.

^

Hogy

István

több

sítése végett

nyomokon
gokban

a

a tervezett

ízben

reformok

intézkedések léte-

légyen gyléseket,

tartott

medvéket erre nézve emlékeinkben

kivül,

fenmaradt törvényekben

is

viszonyok sem hagynak kételkednünk,
san

nem

id

multával fejlettek ki;

olyanok,

voltak

s

minkké

találunk

a

'),

E gylések

azon
s

ma-

létez

bizonyo-

az országgylések c-^ak

de hogy a nemzetségfket maga

összegyjtse, velk tanácskozzék, rajok
reformok múHiatatlan szükségérl meggyzze,

körül gyakrabban
luisson,

^)

ket
Vita

a

S. (lerardi

mint látszik, csak

a

Cap. 10. Endlícherncl,

XlV-dik században

1.

214.

.szerkesztetett,

Ezen

irat

bár,

egyes részei va-

s több
kéz toldásai által nyerte azon alakot,
melyben azt most ismerjük. Kritikával használva mindazáltal történel-

lószinülog elébb Írattak,

münk jeles
")

forrásának tekinthet.

Ld. errl Kovaohich Márt.

Hungaros.

20. kövv.

György: Vestigia Comittior.

aj)u<i

ÍI. fejezet.

'2\7

Istváu, mint király.

új víillásbaii is szilárdítsa, maga e reformok gyorsabb, biztosabb síikére kívánta. És bogy az imént
még oly hatalmas, a fejedelemtl majdnem független nem-

egyszersmind az

zetségtket ezentúl oly készségesen látjuk simulni a dolgok
új rendéhez,- mi.szerint István hosszú nralkodása alatt többé

semmi pártütés, semmi lázadás nem támadt, kétségtelenné
teszi, hogy ezen új rend megalapításában, az új törvények
tilkotásában a nemzet fbbjei

részt vettek, saz emberi szi-

is

vet ismer, annak gyöngeségeit ügyesen
király

ket

E

felhasználni tudó

arra teljesen megnyerte.

gylésekben

a törzs-

éo

nemzetségfkön kívül

zonyosan jelen voltak a püspökök

bi-

kik az új alkotmány szerint az els rendet alkották; jelen voltak azon
elkel urak, kik az országba vándorolván, gazdag földbirés

apátok,

tokkal adományoztattak meg; jelen, hihetleg, a várispánok
azon más urak, kik a nemzetségfk mellett emelkedtek

s

az alsóbb rangból. Hányszor tartott István hosszú kormányzása alatt teljesebb országgylést, bizonytalan. Arról,
melyen a fentebb vázolt alkotmányos reform megalkottatott,
kétségünk nem lehet. Ezen kívül két okmány, egyik a pécsi
fel

püspökséget,

másik

a

pécsváradi apátságot illet

más

'),

két "országgylésrl emlékezik, Kmelyeknek egyike 1009-ben

Gyrött, másika

1015-ben

tartatott.

Némely

ír()k

még

1016-ra 1032-re és 1035-re is helveznek eo-y-eo-v orszáa;gylést. Es ezen gylések tanácskozásainak eredményei
lettek azon törvények, melyek Sz. Isván két törvényköny-

vének neveztetnek

E

'-).

törvényekben

nyek pedig részint az
alapjait vetik meg,
')
'^)

új

rí^sziiit

Fejér: Cod. Dipl.

már a királyi hatalom teljesszemünk elébe; magok a törvéalkotmány egyes, még hiányzó

íratván

ségének birtokában tnik

I.

a

2*J;>.

közigazgatás
(is

gépezetét rende-

-JiHi.

Loghitc'li'sobbeu adta ki özeket Endljclier:

Mfiinmicnta Arjjad.

310. a stájer admonti monostor egy Xll-dik századbeli, hártyán
bécsi könyvt'ir

XV-dik

századbeli papíron

i'rt

ctdexéból.

—

,

s

a

1009—1016.

Második könyv A királyíá?
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1009— 1Ü16.

2Íl^^

résziut szabályokat

keresztény vallxs megalapítása

s H

melyek szerint

:ilkotnaJ<,

igazgatnia, a közélet elfordiil('> eseteit elintéznie, a

kihágásokat megtorlania kellend

hatalomnak
íme

')

a megalapított

népet

ti

bnöket,

végrehajtó

').

a nevezetesbek e törvények közöl

Midn

;

István a koronázás után tartott nemzeti gylésben az új

alkotmány alapjait megvetette, mint fentebb
intézkedett. De,

láttuk, a földbirtokról is

látszik, ezen intézkedés bajosan hatolt keresztül a

úgy

Ezeket pedig megtörni,

ncnizetségfök ellenzése miatt.

s

minden hata-

lom súlypontját a királyságba helyezni, a legszükségesebb reformnak
látta. A nemzetségfk nem könnyen tudták megszokni azt, hogy azon
kerületben, vármegyében, melyben nemzetségök le volt telepedve, az
líj

alkotmány

ha csak egyszersmind várispáni

szerint,

semmi joguk

seltek,

sincs többé

István több ízben szükségesnek
törvényt.

Mind

intézkedniük.

Ez

teljes

jogú birtokosa.

hogy földének min-

„Királyi hatalmunknál fogva

m. az els törvénykönyvben (VI és VII.

rendeljük,

u.

denkinek

szabadságában álljon birtokáról

fiainak, leányainak,

mindenkinek

gunké

;

is

birtokjogot

teljes

ezekbl

(bérbirtokul,

is

tilos

valamit elfoglalni''.
t.

czikke)

szolgálatáért);

el,

Ne

is

Ha

„Megegyeztünk

e

s

(u.

m. a

a király adományainak

vagy vármegyei jószág van kezén
után

halála

élete

pedig

fiai

joggal

hasonló

ellen

futott;

ezen

s

el-

esküdött össze, vagy a hazát
e.setekben javai a királyra

mindazáltal valaki felségsértés vagy honárulás miatt tör-

vényesen fejét veszti, ártatlan gyermekei a javak birtokában
radjanak". Ismételve rendeltetett az

nemest fogságba vetni

maga jogában

sikhoz csábítani

(I.

t,

sem

az az

22 ez.) Minden úr háboríttatlanúl maradjon

zászlóalja fölött;

tilos.

megma-

Injgy semmiféle tisztvisel,

is,

várispán, sem hadnagy ne merészeljen valamely szabad szeméi,

nn-g a

s

tanács kérelmében,

szenvedje senki semmi bíin miatt javainak

hanemha a király
vagy más országba

szálljanak.

—

az egész

lurtokának

teljesen ura legyen

örököljék birtokát.

árulta

;

Valamint pedig

adtunk vagyonában, ugy a magunk

kivéve azt, a mi mint egyházi

vesztését,

,,

hasonlót tartunk fenn, mindenre nézve, mi királyi méltósá-

hogy mindenki
él,

hogy min-

azt nejének,

rokonainak vagy az egyháznak hagyományozni

második törvénykönyv lí-dik

míg

ez.),

t.

rendelkezni,

rendelkezést hahíla után se merje senki megsérteni".

számára

vi-

a birtokról szóló alap-

látta kifejteni

a két törvénykönyvben ismételtetik,

den szabad ember

nem

tisztet is

az oka, miérthogy

(I. 2í). ez.)

A

s

a vitézeket

váris])án

egyik úrtól a má-

ha igazságtalanul

vülanilt a várjobbágyok birtokából, kétszeresen térítse

meg.

ve.sz el

(II. 10.)

U

Ha mar ama

219

fejezet. István, inint király.

föntebb vázolt aljíotmányos országrendet
intézkedéseket tittekintjük
világos

ezen újabb törvényes

s

:

fogalmat képezhetünk magunknak

Az özvegy

mi{^ máíjodik házasságra

a

magyaroknak ezen

nem

melyek ennek halála után, ha gyermektelen,

lép, férje javaiban

kori

marad.

férje rokonaira, ezek hiányá-

ban a királyra szállnak. Szabad ember más szolgálóját nem veheti nül
különben maga is szabadságát veszti (I. 29.) A nö, kit férje külföldre
futva elhagyott, újra házasodhatik: de férje, ha visszatér, csak a püspök

különös engedelmével léphet újabb házasságra. Szolga
tanúskodhatik ura

Mivel

asszonya ellen.

s

hadikalandok alatt az erkölcsök

a

fegyveres megtámadások gyakoriakká

még

jét vegye,

sbb

a kardrántásra

azonban

akként módosíttatott,

e szigor

nem

igen elszilajodtak, a

hogy azoknak

Itjttek: István,

halálos büntetést

is

és szolgáló

(I, 20.).

szabott

hogy

16

(I.

).

ele-

Ké-

a ki kardot ránt,

nem halálosan is, megsért, a gyilkosság birságában — ha
semmi sérvet nem okozott, a gyilkosság félbirságában marasztaltassék
avval mást, ha

,

Ha

el (II, 14. 15.).

más jószágán
emberei
a

.s

által

valamely

hatalmaskodik,

hatalmaskodásért

(I,

85.).

O

a királyé,

A

alá

száz tinó

közrend

.

vettessék.

Ha

szolga

megölt urának.

fizesse le a

kir. tiszt

(Comes)

O—

megölt rokonainak

A

—

ÖU a megölt rokonaié,

egyházi vezeklés.

A

tíz

halállal

bírságot

s

,

(I,

A

10 a biráké

meg

U.)

A

ha nemes 10

vezekeljen

(I,

szolgát,

,

bndija

egy-

arany

tíz

el

Ebból

bnös

e fölött a

helyettesítse,

ngyilkos,

—

marasztaltatik

bünhesztessék.
;

véletlen gyilkosság

öl

hatalmaskodást

el

bnhdjék; hacsak
fizet.
Vitézi rend

tinóban

öt

szándékos gyilkosság 110 arany pénzzel

házi vezeklés

adassék

személyesen követ

lír

a birtokost megsebesíti,

s

vagy árát

ha várispán, vagy más

ha közrend,

öt tinót adjon a

15.).

szabadember, bírságot fizessen; ha fizetni nem képes,
ha pedig eladatván ismét lop, a szolgák törvénye alá esik.

tolvaj, ha
el

;

nem

tolvaj szolga kárj)ótláson kivül öt tinó birságot fizet; ha

orrát veszítse

;

másodszori orzásnál ugyanez

ismételtetik;

fizethet,

harmadszor

lopáson kapatván, halál fia (II, 6. 7.). Az ispán, ki a királyt jövedelmeiben meglopta, az elorzott megtérítésén felül két annyiban marasztaltatik
el (II, 8.).

adassék

A

tolvaj

el (I, 31.).

ban marasztaltatik

n férje

által kétszer

Nrablásért a

A

kiváltathatik,

rend

l<i—

,

a

harmad ízben

közrend

5 tinó-

Gyújtogatna kárpótláson kivül 16
hamis esküv, vagy eskütör kézvesztésstl,

el (I, 27.).

tinó bii-ságra Ítéltessék.

—

vitézi

1009—1030.

220
1010-1030.

A

Második könyv.

_társadalmi

királyság

.s

a keresztény vallás megalapítása.

erkölcsi állapotja tel],

s

nagyon ócsárolják

a

magyarok

írók jobbára

a néinet

miveltségi viszo-

culturai,

magyarok még csak vasem zött. Csak
úgy Ítélik meg ket, miként a krónikákban feltnnek rabló
kalandjaik alatt. Mintha az volt volna a magyar itthon is,
mik ama pajzán kedvtöltéssel l'osztogató, zsákmányló csapatok voltak az ellenség földén! De bezzeg, ugyanazon írók,
kik a magvarok miveltségi állapotát így becsmérelték a vezérek alatt, látván törvényeinkben pár évvel' utóbb a megalapított rendet, kénytelenek felkiáltani
„Bizonyára mondható, hogy ez példátlan tünemény, soha még nép vadász- s
nyait a vezérek alatt. Szerintök

a

dász- és halász-nép, mely f'öldmivelést soha

:

halászéletének viszonyaiból

vagy

ezt megváltva,

büntettessék

s

lia

.

.

.

oly rögtön, több közép fokok

úr és nemes 50

vezekeljen

Az egyház birtoka

—

,

ba

közrend

12 tinó birsággal

(I, 17.).

a király különös védelme alatt

áll.

A

rályt e tekintetben tévútra vezeti, zárassék ki tanácsából (I, 1.).

pökök az egyházi jog
védjék az árvákat

s

szerint* teljes

özvegyeket, miben nekik a várispánok, birák

csak feddhetetlen erkölcs,

(I, 2.).

s

egyéb

házas keresztény férfiak tanúskodhatnak,

egyháznak mindenki köteles termékeibl tizedet adni;
megítélése egyedül a püspököt
tíz hfly.ség

püs-

Papi személy ellen

vagy emelhetnek panaszt, de csak egyházi törvényszék eltt.

Minden

A

hatalommal igazgassák egyházaikat,

segedelmükre lenni kötelesek.

tisztviselk

ki a ki-

s

(I, 3. 4.).

Az

a tizedügyek

illeti. (II, IS.).

épit egy templomot,

s

két házzal és két

azt

szolgával, egy lóval, hat ökörrel, két tehénnel, harmincz a])ró marhával

meg.

alapítsa

püspök

Az egyházi templomi

A

ki a keresztény

egyházi szabályokat megszegi, a püspöktl a

kánonok szerint bünhesztessék
vetni

nem

;

(I, 8

).

s

ha a püspök büntetésének magát

akarná, a királyi törvényszék elébe idéztessék.

vasárnap dolgozik, marhájának

ket. (I,

ruhafélét a király, a könyveket a

adja.

s

(I, 13.).

eszközeinek elvesztésével

a];í-

A

ki

bnhdjék.

A^asárnap mindenki köteles templomba menni, kivéve a házröí),).

A

ki

valamely böjti napon húst eszik, egész héti böjttel veA ki a templomban fecseg, s megintve sem hallgat

zekeljen. (I, 10. 11.).
el,

ha úr, zessék

tassák meg.

ki,

(I, 19.).

ha közember haja nyirassék

le,

s

maga

korbácsol-

II. fejezet.

átugrásával,

nom

minta magyar

vezettetett be a kiképzett

A

....

I

lakokat foglalt

landó

dokkal nyugot

221

István, mini király.

culturai életbe,

nép lemondván vándor életérl,

el;

és dél felé

;

felhagyott

a

ál-

zsákmányló kalan-

uralmát bent, a meghódoltak

felett

szigorúan fentartván, egyébiránt az európai államélet viszonyaiba lépett"

^).

Kétségkivül nagy reformon vitte keresztül

István a nemzetet; de ezt aligha tehette volna,
életnek

culturai

régibb korból

részint csirái,

nem

ha benne a

maradványai egy

részint

léteznek vala.

Mialatt István országában ezen új rendet megalapítá,

buzgalmának, gondoskodásának

f tárgya

E tekintetben

gyarapítása maradt.

mindig az

új vallás

összeköttetésbe lépett az

akkori kereszény világ leghíresebb embereivel

s

meghall-

gatta véleményeiket egyháza rendezésének ügyében

kik az

kért ügyes, alkalmas egyéneket,

:

tlök

új vallás terjeszté-

sében, egyházak, kolostorok alapításában

s

építésében sege-

delmére lennének. így, például, a világhír cluguy-i monostornak, mely akkoron Francziaország egyházi életében leg-

nagyobb tekintélyben
követséget

Odolóval, több ízben

állott, apátjával,

neki ajándékokat

váltott,

összeköttetésben volt a monte-casinoi

küldött

-).

monostorral

Hasonló
mely-

is,

nek egy ízben egy nagy érték arany keresztet küldött volt,
s melybl két szerzetest hívott be,
egy újdou alapított monostor rendezésére

mvészeket

is,

^).

Jobbára Olaszországból hozatta azon

kik által a templomokat,

klastromokat épít-

tette.

A

pannonhegyi apátságon kivül, melyet már 1001-ben

teljesen bevégeztetett s megalapított

négy más apátságot alkotott a
Biidinger

')

^)

évek folytával

még

Österr. Gresch. 405. 411.

')

Pertz., Script.

*)

Az

I.

*),

benedekrendi szerzetesek

Pertznél, Scriptores IV, 634.

Cod. DipI,

lyam

:

sz.

VII, 674.

alapítvány-levél

I,

füzet.

280.) hitelessége

(Katonánál:

nagyon

Hist.

kétes. Ld.

Crit.

1,94.

Fejérnél:

Századok: 1868, fo-

i"i"— 1"30.
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Második könyv. A

1010— 103U. gzámára,
és

lett,

királysáe;

a keresztény vallás ineg^alapítása.

á

Pécsváradun, Szalaváron, Zoborhegyen Nyitra mel').
Neki köszönte lételét a székes-

Bakoiiybélbcn

fehérvári

ü-budai káptalan

s

A

is.

templomok

közöl,

melyek

általa emeltettek szépségére nézve leginkább dicsérik emlé-

melynek falait mesteri
márvány ékesíté '-). Híven

keink a székesfehérvárit,
nyek, padolatát drága

czélú foglalkod;isaiban

vele sz.

neje,

inetszvéosztozott

Gizela királyné,

férjétl épített templomokat egyházi ruhákkal látta
ily

A

csanadi pus-

pítása.

egyházi

piilást

Gizela kezétl máiglan létezik,

el.

ki a

Egy

késbbi

idkben a királyok koronázása alkalmával használtatván ^).
Azon ])üspökséo:eken kivül, melyeket els kormányéveiben alkotott, még 1030-ban is alapított egyet, a Csanádit

^),

fiának

melynek kormányát a velenczei származású Gellértre,
Imre berezegnek volt neveljére bízta. Marosvárt,

mely Ochtum legyzetése után, mint mondók, Csanádnak

már elébb is létezett egy görög klastrom. Gela maga szerzeteseinek, kiket a már létez

neveztetett,
h^rt

püspök

ezt

apátságokból gyjtött össze,
Oroszlánosra,

a

adta

Csanád vezér

által,

a

által épített

gÖrög barátokat
klastromba he-

a magyar nyelvet
mindinkább elterjesztették a
kere-zténységet. De itt a római egyház mellett, melynek az e
tartományba mind nagyobb számmal áttelepült s annak egész
rónaságát elfoglalt magyarok lnek hívei, az oláh népség
közt fenmaradt a görög szertartás is, mely ott már régebben

lyezvén
is

át.

Gellért szerzetesei közt heten

az alvidéken

jól értvén,

is

elterjedt, s talán azért ó-hitnek neveztetett

')
'

(Jap.

^)

Ezek alajjítvány-levelei Katonánál. U.
Legenda S.'^Steph. inaj. Cap 11. i.

o.

h.

=).

19o. 246. 441.
14(5.

Legenda minor

6.

') l^^&y iiiíist mutogatnak a pannonhegyi apátságban. Más kot igen
gazdag egyházi öltönynek, melynek ekei Turóczy szerint 74 arany gírát
értek, azon kiváltságot nyerte meg István a pápától, hogy az abban

miséz püspök koronázza meg
*)

^)

a királyt. Chron. Budens.

Chron. Posonien. Endlichernél: Monumenta 55.

Vita

S.

Gerardi C. IL U.

o.

218.

1

1.

()6.

1[. fejezet.

is,

^iO

István, mint király.

Gondja ^ olt u mindenre ügyel nagv királynak arra
hogy az elvénül, elhaló, térít, tanítók helyébe újnk is

lépjenek a honi fiatalságból.

E

végett

a püspöki és kápta-

lani székhelyeken s a klastroniok

mindegyikében iskolákat
állíttatott, melyek semináriumai lennének az egyház új, fiatal szolgáinak, s melyekbl különben is sugárzauék ki az
ismeretek és tudományok némi viláo-a. István mása a kor
divatos -tudományaiban jártas, gondoskodott arról

urak

az

fiai,

új

nemzedék,

is, hogy az
melynek szellemétl íuggend

nagy részben reformjainak sükore, a szellemi érdekekkel is
megismerkedjék. Es találunk is nyomaira emlékeinkben,
hogy ezen iskolákban nemcsak a papokká avatandók, hanem
az urak, nemesek fiai is neveltettek. ,, Látván a nagyok és
nemesek
úgymond sz. Gellért életírója a csanádi iskolá-

—

r(')l,

—

a nagy elmenetelt,

gyermekeiket átadták,

hogv a

tudományokban gyümölcsözzenek". Ezen iskola
növendékeinek száma rövid idn annyira megszaporodott,
hogy Walter atya, az iskola mestere, kénytelen ln segédet
szelídebb

kérni

maga

mellé

a

pü pöktl,

ki aztán

a székesfehérv.iri

iskolából szerzett egyet melléje.

A
nyaiban

püspökök, apátok nemcsak buzgó, de
is

jártas

férfiak

levén,

^"10~1Q30.

lassanként

a

kor tudomá-

némi irodalmi

munkásság is keletkezett az országban. Sz. Gellértrl, Imre
herczeg neveljérl, majd csanádi |)üspökrl tudjuk, hogy
fpásztori foglalkodásai mellett a tudományokat is mívelte,
s még utazva is Írással, olvasással
tölte szekerén az idt.
Kár, hogy -munkáiból egynél több nem maradt fen, mely
széles theologiai ismeretekrl tanúskodik ^). Tndománvos

foglalkodásra mutat Bonipert pécsi püspöknél is az, hogy
Fulbert chartrei püspöktl Priscianus egy példányát kérte
magának megküldetni. Fulbert örömmel teljesíté kivánsá-

) Deliberatio GerarJi supra hymnuin triura
putírorum. Kiadtt
Batthyány Ignácz püspök.

"

" *

•
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Második könyv.

A

királyság

kérvén egyszersmind

a keresztény vallás megalapitásü.

s

üdvözölje

(it,

maga

ii

és összes

papsága nevében a mennyei király választott dics
István királyt

fiát,

').

IV.

A

összeköttetései

a külfölddel, lási

magának népe

hírnév, melyet István

által szerzett,

nemcsak

a

politikai s val-

buzgalma, erélye

átalakításában tanúsított bölcsesége,

szomszéd országokba, hanem Eu-

rópa legtávolabb tartományaiba is elhatott. A Xl-dik század elején nevezetes fejedelmek uralkodtak Európában
;

—

kik közöl elég legyen említenünk II. Henriket, az utóbb
szent czímmel megtisztelt német császárt; a vitézségérl

Chrobri melléknévre érdemesített lengyel I. Boleszlávot, és
volt köztök egy is, kinek neve, tettei

Nagy-Kanutot de nem
;

'

inkább magasztaltattak, mint Istvánéi. Dicsségének híre
számos kíváncsi urat csalt be az országba^ kik saját szemeikkel óhajták látni azon nagy fejedelmet, ki az Imént
még egész Európában rettegett harczias magyarokat inkább
bölcsesége,

mint erszakos rendszabá-

eszélye, kegyessége,

lyai által térítette

meg

a keresztény vallásra. István eszter-

gomi udvara menhelye ln több fejedelmi férfiúnak, kik hazájokból bármi okból futni kényszerültek. Brúnó herczeg,
II. Henrik testvére, István sógora, már 1003-ban Istvánnál
keresett ótalmat testvérének haragja eltt, ki ellen fellázadt.

meg

István követei kérlelték
királvt,

s

állították

helyre

a

a

következ

('vben

testvérek közti

a bosszús

békességet..

Brúnó utóbb ágostai püspökké neveztetvén, újabb látogaháláját

rótta le

vendégszeretetet

Kailuttól elzött két

békéltet Istvánnak.

a

tással

szíves

Edmund

St

fia is.

angol

Nála

ezek idsbikének

nül

talált

királynak Nagy-

Ide futott

Edmund1034-ben

nak, István egyik leányát

is

Kázmér

Chrobri Boloszláv unokája, az

lengyel király

is,

országából elzött pártosok ell
')

Fejér: Cod. Dipl,

^)

Chron. Polon. Lib.

I.

adta.

-).

287.
T.

C. 18. Pertznél Script.

IX, 437.

t

II. fejezet.

—

„Ez idben
mind

u.

István, mint király.

m. egy István korabeli krónikás

azok, kik Olasz- és Francziaorszáo;ból

11
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'1

')

—

T
1
-IMI
Jeruzsálembe
szandekozanak zarándokolni,
elkezdtek nagy'

ni a szokott tengeri utat,

s

1

'

1

11

.

ioio-iQ25.

az úr síriához

Magyarországon utaztak keresz-

Zaróndoklatok
az országon
keresztiU.

Istvánnak nagy gondja volt e zarándokokra; útjokat, a
merre mentek, biztosságba helyezte azokat, kik
személycsen meglátogatták, mint testvéreket fogadta s nagy ajántül.

t

;

dékokkal gazdagítva bocsátotta

el

magától.

Az utazás köny-

nységének s biztosságának, István vendégszeretetének és
bkezségének híre hamar befutotta az egész EurójDát, s a
nemeseknek

köznépnek számtalan sokasága kezdett utazA keresztes háborúk utóbb nagy részben
6 megsokasodott zarándoklatok folytában keletkezvén, mellékesen megjegyezhetjük, hogy ezen háborúk okai közé,
melyek oly nagy befolyást gyakoroltak az európai népek
és

ni Jeruzsálembe".

magyar nép és királyának
sorozandó, melytl a zarándokok oly jó

társas életének átalakulására,

vendégszeretete
ellátást

is

a

nyertek az országban.

-

E zarándoklatok a sok közt nem egj jeles férfiút hoztak az országba, kikkel István találkozott, kiknek elbeszéléseibl bvebben megismerkedett a nyugati népek intézményeivel, erkölcseivel

mények

;

miket aztán nem

is

késett a körül-

ügyel,
elmozdításával foglalkodó nagy király.; Ilyen vendége volt egyebek közt Istvánnak 1026-ban
Vilmos, angoulemi gróf, fényes kíséretével, melyhez tartozott Odo vezér, Richárd verduni, más Richárd angoulemi
apát, Girald, a fejedelem háznagya s tanácsosa, Amalfred,
utóbb szintén egy monostor apátja s a nemeseknek, lovagoknak egy egész serege. István a grófot és kíséretét a legnépénél

szerint

is

a mindenre

alkalmazni

folyton népe javának

szívesebb vendégszeretettel fogadta
totta el a hosszú útra

')

Roduifi Histor. Lib. III. U.

*)

Ademari

Horváti) M.

Magy.

o.

Histor. Cap. G5. U.

tört

s

ajándékolckal

^).

VII, 62.

o.

IV, 145.

15
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A

Második könyv.

királyság

s a

keresztény vallás megalapitá^it.

Mily eszmék álltak István szeme eltt s vezérlették
elmondta maga Imre fiának adott
vendégeknek,
úgymond, s a bevándorlóknak
„A
intéseiben.

t

e vendégszeretetében,

nagv a haszna az által lett oly nagygyá a római Tíirodalom
össze mindenfeis, liogy sok nemes és bölcs férfiú gylt ott
;

ll.

Róma még

szabadságát

is

az Aeneadidviiak köszönheti.

vendégekkel különféle nyelvek

A

különféle em-

és erkölcsök,

jnek az országba, mik a király méltóudvarát nem kevéssé emelik s a külföldiek ggjét

lékek és fegyverek
ságát

s

megfélemlítik; mert
(akarja mondani
ország. Azért

gyönge az egynyelv

az elzárkózott, a külfölddel

:

meg

is

hagyom

s

egy erkölcs

nem közleked)

neked, fiam, hogy

ket

becsü-

hogy szívesebben
mert ha te lelegyenek országodban, mint bárhol másutt

lettol

fogadd

s

tisztességesen

lásd

el,

;

rontanád, a mit én építettem,

országod látná kárát

töttem,

sznjél

meg naponként

mi hogy ne történjék, ne

gyarapítani országodat, hogy koro-

nádat mindenki tündökleni

Ezen

;

gyj-

a mit én

eltékozlanád,

sr érintkezés

li'issa" ^).

zarándo-

a seregenként átutazó

kokkal bizonyosan a magyar népre sem maradt hatás nélkül

:

tágult ismeretköre, világnézlete

;

szelídültek erkölcsei

jobban megbarátkozott a keresztény szellemmel

;

élénkült

ipara, kereskedése.

De

még más hasznot is tudott kivonni e
Ezek több jeles egyházi férfiút hoztak

István

doklatokból.

kiket aztán

szágba,

népe oktatásában,
alapításában.

püspökké

S.

s

tett

intézmények megGellért

Imre fiának neveljévé, utóbb Csanádi

tett.

ily

tudományos, szent élet férfiakkal társalogni

gyönyörségei közé

')

keresztény egyház

az or-

munkatársaivá

marasztalván,

Ily jó szerzemény volt egyebek közt

kit aztán

szerzetes,

Az

a

itt

zarán-

Steph.

niim. oOö. kiiv.

De

tartozott

inoriuu

a

királynak,

iustitutioue.

Cap.

6.

ki

maga

Endliclu'rnél

is

:

f

oly

Mó-

22

István, mint király.

II. fejezet.

i

komolv kedély volt, liogy nevetni öt soha senki nem látta
oly buzgó a vallás tekintetében, oly szigorú életrendében,
oly kegyes, erényes, hogy bár mely szenttel versenyezhetett.
így olvassuk Gunther remete életében '), hogy István öt
;

látni, vele

midn

társalogni óhajtván,

követet küldött érette;

s

erkölcs remete, félvén a világgal való
jni vonakodott, a király több ízben s mind
addig járatta hozzá embereit, míg végre Gunther engedett
E szent élet remete tanácsára
s megjelent udvarában ^).
a szigorú

érintkezéstl,

alapította aztán István a bakonybéli apátságot.

Azonban bár mennyire kedvelte, pártolta s alkalmazta
jámbor király a szent élet szerzeteseket országában
koránt sem nyitott kaput minden kóbor barátnak, minkben e kor bvelkedett. S meglepetéssel, mely fogalmunkat
István magas értelmiségérl, szilárd jellemérl csak megersítheti, olvassuk e kor krónikáiban, hogy
koránt sem
fogadott be mindenkit, habár püspöki méltósággal volt is
felruházva, társul a nép oktatásának, térítésének nagy
munkájában, ki e végett az országba vándorolt. Volt eset,
hogy még azokat is elutasította, kik e végett egyenesen

is

a

:

hozzá fordultak, ha

ket

e hivatásra

bármi okból nem tartá

képeseknek. Tudjuk egyebek közt,

Brúnó, kit a pápa épen
az evangéliumot

kedvez

vánnál

elhagyni

e végett avatott

a kelet

fel

Brúnó végre

Még feltnbb

^).

király szigorú rendtartásának abban, hogy

')

Pertzuél, Scriptores XI, 277.

^)

A

sülttel

nytílni;
inie

A

t a maga

is

sem

talált Ist-

kénytelen volt

példáját

midn

asztalához

látjuk a

1010 táján

vonván, páva-

nem evett, sokáig vonakodott hozzá
a sok unszolásnak ellent nem állhatván, végre csak hozzá akart
de elébb buzgón fohászkodott, ne vegye ezt Isten neki bnül.
kínálta,

nyiilni,

S

legenda szerint István

a querfurti

püspökké, hogy

népeinek hirdesse,

fogadtatást.

az országot

hogy még

remete ki

hiíst

a páva-sült szárnyra kél

s

elrepül

!

')Ld. uíagának Brununak panaszlevelét Giesebrecht: Kaisergesch.
II. 192.

15-
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a keresztény vallás megalapítása.

s

tizenöt olasz barát,

kik közöl kett szintén püspölvké volt

felkenve, meghivás

és a király

tudta nélkül jöttek az or-

— mint

szágba, egyedül azért, mivel,

a krónika

mondja

—

martyrkoszorúra vágytak, itt egyátalában nem nyertek jó
foo'adtatást. Rajok is alkalmaztatott a törvény, mely szerint

míg

az idegennek egy úrnál kellé maradnia,

alkalmazni akarta

dn

;

de kóborolnia

nem

t

ez

táplálni,

volt szabad

:

s

mi-

megszegték, szolgák gyanánt

a szerzetesek e törvényt

').
Azonban mind Brúnó
mind
szerzetesek
eme
elfogatásában II. Henkiutasításában,

kerültek egy úr kezébl a máséba
rik kezét ismerhetni

fel.

E

szerzetesek ugyanis a lengyel

ki mint
minden módon ellenzé Boleszláv felszabadulását
azon hbéri kötelékek alól, melyek t Németországhoz kö-

Boleszláv mellett fondorkodának a császár ellen,
tudjuk,

tötték.

V.

Az

István eszelyessege a re-

formokban.

^ yj^n^gi
s

crélyhez

8

buzgalomhoz, mélylyel népének politikai

átalakulását mindinkább sükerítette, annvi eszélyt

mérsékletet kapcsolt

a

i

-i

i

•

m

bölcs király,

i

nogy a nemzet min-

den erszakosabb rázkódástól ment maradt. Ily nagy átalakulás, minn István a nemzetet átvezette, nem történhetett
uo'yan némi forrongás nélkül a kedélyekben,

s

a halála után

bekövetkezett eseményekbl is kitnik, hogy a nép egy része
nem egyhamar kedvelte meg az új vallást s az új országrendet; de mióta Koppány és Gyula lázadása legyzetett, a
forrongás nem ment többé kitörésbe, a közbéke nem lett
többé megzavarva. Bizonyára ily nagy átalakulást, ily

csöndbon,
lem.

ily

békében, keveset mutathat

a világtörténo-

Ezen méltán bámulandó eredményben kétségkívül nagy

része volt

a

nemzet fogékony kedélyének, józan, higgadt

értelmességének, melylyel

')

Vita

el

S,

Plures (lomlnos subcunt,

e

fajt

a természet

megáldotta.

ad martyrium tamen non pertingunt.

Romualüi Pcrtznél IV, 853.

II. fejezet.

Istváu, mint király.

szintúgy mint a barbárságot
ségi állapotának.

Az

már

229

jóval meghaladó mívelt- 1010-1025.

átalakulás szerencsés

lefolyásának di-

cssége azonban István magasztos egyéniségét

illeti

leo--

inkább. Es a nemzet, látván azon önzetlen, semmi áldozattól
vissza nem ijed, fáradhatlan munkásságot, azon ernyedetlen buzgalmat, mclylycl nagy királya a közügyet átfogta,

maga

is

önmogadással hódolt neki, kiben annyi jó akaratot,

oly atyai gondoskodást tapasztalt

Nem

maradhatott

maga

iránt.

e tekintetben

hatás nélkül a nem- KiUviszonyok.
mik épen a külhatalmak, melyek
ama félszázadnál tovább zött rablókalandok miatt méozetre az sem,

hogy

látt-i,

csak az imént oly ellenséges indulattal viseltettek iránta,
liogy ^gy félelmes szövetségtl és közös megtámadtatástól
lhetett tartania, most átalában mindnyájan barátsáo-os érzelmet,

tiszteletet

magának
hogy

is

egyik

tanúsítanak királyuk iránt. Istvánnak
gondja volt hosszú uralkodása alatt,

f

a jó viszonyt, a

tartsa sfzomszédjaival,

népének oly igen szüksóges békét fens e mellett koronájának méltóságát,

nemzetének függetlenségét
földön. Ezért óvakodott

is

tisztelet tárgyává tegye a külkönnyelraleg megháborítani a

is

külbékét, az oly szükségest, alakításainak sükerére. Ez volt
kétségkívül oka, hogy Horvátországot
melyet;egykoron,
a honfoglalás idejében, szinte egészen Spalatóig meghódol-

—

,

tatott volt a magyar fegyver, s melynek tengerparti részeit
azóta részben Velencze vette hatalma alá, a saját fejedelmei

létez belföldét pedig a görög császárok tették maguktól függvé,
István békében hagyta, megelégedvén népe
számához képest úgy is nagy országával. A horvát fejedelalatt

—

mekkel, kik a görög császárnak hódoltak, jó egyetértésben
ügyekezett maradni; s azok egyikének, Crescimirnak leányát is eljegyezte a maga fiának, Imre herczegnok ^).
') Sz. Erzsébet legendája a görög császár
leányát adja ugyan jegyesül Imre'uek; de errl a görög írók semmit sem tudnak. A
legenda

téveddse'nek oka hihetleg az, hogy Crescimir görög felsöso'g
alatt
Ld. Imre jegyesérl bvebben Katonát Hist. Crit. I, 323.
:
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vét

nem

barátságos viszonyról

Velenczével folytatót tt

tanúságot tesz az, hogy István

a

maga

tudjuk, Urseolo Ottó velenezei

jellem Péter

fiának jegyezte

üztán az

zasságbf>l született

el

testvérét,

berezegnek,

a

nagy

E

há-

magyar királyivá

lett

1009-ben nejévé

nt('ibb

elég"

kinek ne-

').

Péter.

míg sógora

Németországgal,

II.

Henrik

folyton a legbarátságosabb viszonyban volt

különféle viszon-szolgálatokkal

ama
és

császár, élt,

István király

s

ügyekezett neki meghálálni

magyar kereszténység
királyság megalapítása ügyében tle tapasztalt. Most háfontos szolgálatokat, melyeket a

mint szövetségese, kivált a lengyel

borúiban segítette

ót,

Chrobri Boleszláv

ellen

ügyekezett

öt

majd ismét súlyosabb belügyeiben

;

támogatni

szándokainak

végrehajtásában.

viszonszolgálatot tón István sógorának, egyebek
bambergi püspökség megalapításában. Henriknek
trónra lépte óta egyik fökivánsága volt Bambergben püs-

Ilyféle
k(»zt

a

pökséget alapítani

;

mivel azonban ezt Henrik,

^

még

árosa,

a pápánál

sem volt képes kieszközleni, a császár

elvégre zsinati

határozat

püspök

ellenzését.

bnrgi

hirdettetett ki.

István

würtzbnrgi

kinek hatósága alatt volt Bamberg

püspök, ellenzése miatt,

által

A

kivánta

zsinat

1007-ben Frankfurtba

viszonyokról

e

megtörni a würtzértesülvén,

a

maga

részérl Asztrik esztergami érseket küldte oda a császár

ügyének támogatására, mely aztán diadalt is aratott -).
Asztrik, ki tekintélyével jelentékeny tényez volt a császár
gyzedelmében, ez által utóbb azon megtiszteltetésben részesült, hogy midn aztán a bambergi székesegyház elkészült,
egyik oltárának felszentelésére

fpapul

')

^).

Dandulo, Muratorinál
Pertzncíl: IV, 796.

')

U.

o.

XVII.

636.

:

XJl, 235.

hivatott

meg

mköd

De

viszony, mely

a barátságos szomszédi

és István közt
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II. fejezet.

Henrik

II,

K'i"

— 1025.

mind végiglen fenmaradt, emennek 1024-ben viszonyai
nem sokára megzavarodott. Hen- " Komáddal.

bekövetkezett halála után

rik utóda, a szaliai házból származott II.

birodalom alkotásánál.

Konrád, harczias,
magával a csánem kevesebb volt egy világ-

olyféle terveket vitt

nagyravágyó fejedelem,
szári trónra, melyeknek

czélja

Konrád

e terveit

nem

sokára trónra-

el, hogy az ellenzék sem
Ezen ellenzék középpontja maga

lépte után annyi jelekben árulta

késett megalakulni ellene.

Benczének szintén 1024-ben
történt halála után annak öcscee Romanus, tusculanumi
o-róf, római senator és herczeü; XIX. János neve alatt foo-lalt
el.
II. Bazil görög császár, kit még II. Henrik majdnem
a pápai szék Ion, melyet VIII.

egészen kiszorított Apuliából,
taniai, a lengyel,

cseh és több

szerint István király

is,

a telsó

olaszországi

és aqui-

más fejedelmek, némely

e császár-ellenes

írók

szövetséghez tar-

Delegyen ez bár miként, annyi bizonyos, hogy
Konrád császár 1027 óta szemlátomást kereste a háborút
Istvánnal. A szerencse eleinte nagyon kedvezett Konrádnak.
tozott volna.

O

a

<'v

alatt

pápát, a fels olaszországi

egymás után megalázta

s
;

aquitaniai fejedelmeket pár

mióta pedig az els lépéseket

Burgundia elfoglalására is szerencsésen megtette, s ennek
mintegy zálogául Arelat tartományt birtokába vette törekvése is mind világosabban kitnt egy új világbirodalom meg:

Tagja volt-e vagy nem István ama szövetségnek,
melyet azonban Konrád fegyverszerencséje mindjárt uralkoalkotására.

els éveiben szétrobbantott, a dolgon semmit sem változKonrád, a maga czéljainak érdekében, ugy látszik, legalább színlelte, hogy Istvánt is ama szövetség részesének

dása
tat

;

kétséget azonban alig szenved, hogy egyenesen nagyravágyó terveinél fogva huzalkodott Istvánnal, hogy t is a

tartja

;

maga felssége alá hajlítsa. Az egykorú Vipo, a császár káplánja, maga is szintén megvallja Konrád életírásában, hogy
azon huzamos ellenségeskedésnek, melv ez idben a mníjvarok

"

,
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királyság
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a keresztény vallás megalapítása.

németek közt támadt, egyenesen ez utóbbiak voltak légyen

okozói

').

Az

Konrád eleinte csak közvetve
beártván magát azon családi viszonyokba,
melyek Istvánt akkoron az ország éjszaki határain tárták

vn

ellenségeskedésben

maga

részt,

is

elfoglalva. Clirobri

Boleszlávnak

1025-ben történt halála

az István testvérétl született

Beszprim, más neelzése után, a szláv Emminild
szülte II.'Miciszláv közt a trón birtoka fölött mindjárt
1025-ben kiütött a viszály. Beszprim ugyanis látván, hogy
után

fiai,

vén Ottó, és a magyar

n

testvérének, Miciszlávnak, ki a hatalmat

atyja halála után

gylt meg a baja, a császárnyert segélyhaddal szintén ellenségesen támadta meg öcscsét, de ez által legyzetvén, Magyarországba futott, s nagyazonnal elfoglalta, az oroszokkal
tól

Istvánnál sürgetett segedelmet. István annál
hajlandóbb volt ezt megadni öcscsének, mivel maga is visszaszerezni kivánta ama birtokot, melyet tle Bolcszláv a Felbátyjánál,

Duna

Morva folyam

összefolyásánál még 1003-ban elBeszprimmel megindított magyar had eleinte szerencsével harczolt, s az akkoron Lengyelországhoz tartozó
Morvaország egy részét elfoglalta. A háború ezután még
és

foglalt.

A

huzamosabban

és

ifjú,

változó

szerencsével

Végre Konrád császár

Miciszláv közt.

folyt
is

Beszprim

belevegyült

s

és

az

harczias Braciszláv cseh herczeget izgatá fel a viszály-

kodó testvérek

Braciszláv, Konrádtól is gyámolítva,
onnan mind a magyar mind a lengyel hadakat kizvén, a tartományt a maga számára foglalta el.

Morvába

A

1027.

jeleit

ellen.

tört, s

császár ellenséges indulatának

tapasztalta István 1027-ben,

még

kétségtelenebb

midn Konrád

Werinhar

strassburgi püspököt követségben küldé Byzanczba.

A követ

Magyarországon ment keresztül, gj^anús magaviselete által
azonban mindjárt útja kezdetén magára vonta a király ne')

Vippo: Vita Conradi imper.

Pertznél XI, 268.

ap.

Tistür.

Struve III, 476. és

fejezet. Isván,

II.

Feltn

mint király.

23.3

hogy , ki magát a sz.
jámbor czéllal semmikép nem egyez nagy kisérettel, fénynyel s pompával utazik, kisérete mindenféle marhából egész nyájakat hajt. De
még gyanúsabbá tette az, hogy a merre csak megy, izgat
s fondorkodik a király ellen. István ki különben az egyházi
férfiak iránt nagy tisztelettel viseltetek, a sz. földre zarándoklókat pedig, kik mind számosabban kezdenek Magyarországon keresztül menni, nagy vendégszeretettel szokta
heztelését.

volt

már

az

is,

földre zarándoklónak jelentette be,

volt fogadni, végre kényszerítve látá magát, a

garázdálkodó

püspököt kiutasítani országából.

A
zött,
rint,

Háború a

császárt követének ezen állítólagos megsértése felette

boszantá

a viszony

s

mind feszültebbé Ion

a

hírét vévén,

császárral,

szomszédok kö-

míg végre a bajor ostmarkiak, Konrád
a határszéleken tényleg megkezdték a

István e betörések

^Q^"^-

e

utasítása szekis

háborút.

Miciszláv lengyel fejede-

lemmel, kit a császár szintén háborúval fenyegetett, nemcsak

hanem daczszö vétséget is kötött s még 1028-ban
egy hadosztályt küldött Bajorország pusztítására. Konrád
ellenben a morva Braciszlávval lépett szövetségbe s nagy
készületeket tön Magyarország meghódoltatására. Egyebek
közt, mivel azt hitte, vagy hinni színlelte, hogy a kormánya
elején a pápa vezérlete alatt ellene támadt szövetségnek István
is részese volt, most, legalább erkölcsileg a pápát is bevonni
kívánta a háborúba, melynek e végett határozottan egyházias

kibékült,

színt adott.

Bonizo szutri püspök ugyanis, ki e század második
e háborúra vonatkozólag* tudósít bennün-

felében írt vala,

ket

midn

hogy „Konrád

^),

Bzüle,

egy követség

által

a

magyarokat megtámadni ké-

arra kérte a pápát,

küldené

el

neki Sz. Péter zászlóját, melyet a magyarok elleni háború-

jában serege eltt kivan lobogtatni. A pápa, kit Konrád már
rég

maga
')

alá hajlított,

Lib. ad

amicum V.

1.

nem

is

késett teljesíteni a kérelmet,

Oefelénél: Scriptores Rer. Boicar, 11,801.

io28.

'204:

^^-^

s
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két meghitt emberét, János portói püspököt és MarmoraBellinzo római nemest küklé hozzá azon parancscsal,

toi

hogy ha a császárnak úgy tetszik, ama zászlót ök hordják
seregében". E körülmény nyilván oda mutat, hogy Konrád
legalább is színlelé hinni, hogy Istvánt a pápa vonta be
légyen ama szövetségbe. S épen ezért fektetett most olv
nagy súlyt Sz. Péter zászlajára, hogy a meghódoltatni
kivánt magyarokkal tudassa, miképen már a pápa is az
pártján

áll.

így fogta fel ezt legalább, mint
király mert mihelyt e körülményrl
;

készületeirl értesült,

maga István

látszik,

tntetni védelmi háborúját. Mintegy
ellen, mely jó keresztény fejedelemre

a

parancsolta

által azt akarta

tudatni

^)

Ha Konrád

óvást tenni
s

az istent

péter-zászló

pápa

más buzgó keresztényeket megnyerni

a papságot,

helyesli, s ez által

a

a bevándorlott ura-

kat

s

a

magyarokkal, hogy háborúját

a

is

viszont u böjtökben és

zászló

péteri

sz.

vitetik,

akarva, országában böjtöket, imádságokat rendelt
segélyül hívni

betörési

császár

a

s

a szent harcz színében akarta fel-

is

óhajtá:

István

imádságokban kivánt ellenkez egy-

házias szint feltntetni szent harczának jeléül.

Mind

V

viszonyokat tudva, bizvást helytelennek mond-

hatjuk egy késbbi író

háború okául
^) oda magyaráztak, hogy István, Imre fiának, az elhalt II. Henrik
legközelebbi rokonának akarta légyen megszerezni Bajororszigot. De nem is említve, hogy midn a háború kitört,
még Brúnó, II. Henrik testvére is élt, teljesen ellentétben
van' az Vipónak, Konrád káplánjának tanúbizonyságával *).
Bajorország örökségét

')

')

Vipo.

'-)

tanúságát,

állítja

;

ki ezen

mit aztán mások

h.

i.

Aloldus,

midn

nKnidja

:

Bavariae causa haereditandae Clnion-

arma

radup Romanoruiii et Stephanus Ungariae rex dissidentes

in

al-

terutrum parabant.
")

Szalay László: Magy.

*)

Vipo. az egykorú, sokkal hitelesebb

tört. I, 83.

a

késbbi

?

különben

is
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A

Konrád által tett nagy hadi készületeknek azonban
egyátaljában nem telelt meg- a siker a háború lefolytában. Ö
ugyan 1029. tavaszán ^) nagy sereggel jött a Fischa folyam
mellett az ország határszéleire ^) más részrl szövetségese
:

Braciszláv

határokon

betört az éjszaki

is

^).

De sem

a csá-

gyakran téved Aloldusnál. Már pedig mint fentebb ^déztük, Vipo, bár
mindenben ügjekszik menteni, kiemelni a maga hsét, egyenesen megvallja, hogy a viszály ,,eulpa Baioariorum" támadt. Utóbb pedig dicséri

Konrád

fiát,

mivel

,,

—

regem

pit in amicitiam". Vipo,

Stephanum

okozta volna a viszályt az

által,

még

II.

Henrik

Vipot:

(Id.

i.

h.

Bruno

testvére,

hogy Bajoroi szagot Imre

midn

1.)

kit,

is élt,

.

rece-

..

ha István
mint

fiának,

bár püspököt, közelebbrl

Bruno csak lii29-ben halt meg,
a két király hadai már ellenségesen áll-

mint Gizela

267.

injuste injuriatum

volna elfoglalni. Azután, mint mondók,

Gizela után reánézöt, akarta

illetett az öröködés,

—

a császár híve, aligha írja vala ezt,

fiát.

tak egymással szemben. De, ha valaki Aloldus tanúságának akarna tu-

eldönt ert:

hogy annak e
hanem Brúnóra
kell érteni úgy, hogy ezt pártolta légyen István örökösödésében Konrád
ellen. Erre mutat legalább az, hogy a háború meg is sznt Bruno halajdom'tani

én,

ezen

esetben arra hajlok,

szavait: „Bavariae causa haereditandae"

nem

Imrére,

ála után.
')

Valamint nem egyezem meg Szalayval

a

háború okában: ugy

kezet fogok vele a háború idejének meghatározásában. Bizonyítja ennek
helyességét az

hogy Konrád 1030-ban az Elbén túl táborozott Mesco
s továbbá, hogy
lOoO-ki januárban már béke volt
a csehek közt, mely a két ország határául a Morva folyamot
is,

lengyel király ellen,
István és

túzte ki. Ld. Braciszláv adománylevelct
dipl.

ki

Moraviae

I, n.

127.

Olmütz számára. Boczek: Cod.
Ebben még Hitto prágai püspök is elfordul,

pedig 1030-ki januárban halt meg. (Cosmas Pragens. Pertznél IX,
Tehát e békének is, annál inkább az azt megelzött háborúnak
:

64.).

1029-ben kellett történnie.
*)

Az Annál.

Hildesheim. (Pertz III, 97.) és Wirzburgens. (U.

csak általában

o.

hogy Konrád Magyarországba jött.
Heriman. Aug. (Pertz V, 121.) szerint a Rábáig pusztított volna. Talán
csak akart, de látván István hadát, visszavonult. Legméltóbb a hitelre
Annál. Sangall maj. (Pert: I, 78.) mely világosan mondja: Imper. Ungariam invasit, eamque .. circa Fisca íluvium devastavit
így Vipo is
II, 243.)

említik,

:

".

.

i.

h. circa

terminos regni helvezi t.

^) Boczek. i. h. Mit az
hogy Braciszláv Esztergomig

.A.nalista

Saxo (Pertznél VI,

hatolt elre.

678.)

állít,

.<zintugy összezavarása ezen

^Q"^^-
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sem Braciszláv nem

.i^^^____szár,

maga
sége

A

8

ezért

szövetségének

fia

barátja, kényszerítette
tört.

hatolt beljebb az országba.

Emezt

atyja, Othelrich, cseli fejedelem, a császár titkos ellen-

A

is

ellenzje,

Istvánnak pedig

hogy Morvába

visszatérni az által

császár pedig oly

ers helyzetben

oly

s

felkészülve találta Istváijt a Duna, Lajthaés

derekasan

Fert-tó

közt,

hogy megelégedett a határszélek pusztításával a Fisclia folyam körül. S midn hirül vette, hogy egy részrl szövet-

más részrl pedig István

ségese, Braciszláv kivonult,

vetségese, a lengyel Miciszláv,
azt irgalmatlanul

országba sietett

A császár

pusztítja,

szö-

megint Szászországra tört

maga

s

megfordult, és Szász-

is

^).

Wippo

tudósitása szerint,

meghódoltatni akarván,

Magyarországot

azon szándékkal vonult ki az or-

szágból, hogy a háborút a jöv évben kedvezbb körülmények közt megújítja de fia, Henrik király e föltételt meghiúsította. Az ifjú király Bruno ágostai püspöknek, II.
Henrik császár öcscsének nem rég történt halála után,
;

Egilbert freisingeni püspök gondja
dett

A

^).

német püspöki

kar,

vezetése alatt növeke-

s

mely a birodalmi seregnek

1023-ban történt újjá szervezése óta abba a legnagyobb
contingenst szolgáltatá, egyátaljában

minro Konrádot

világbirodalmat,

nem szerette

az olyfélo

törekedni látá,

s

mely

miatt ez trónra lépte óta annyi hadi sulylyal és szolgálattal
terhelé az egyházi urakat. Attól

háborÚDak az

Aba

állítása a császár

Vippo

')

1030. V.

ö.

:

és

is

tartott,

nehogy Konrád

Péter alattival, miut Herimaun. Aug. említett

elrenyomulásáról a Rábáig.
Vita Konradi imp. Cap. 26. Hermán. Contract. ad

Giesebrecht Kaisergescb. II, 257. és Anmerk.

608.

A

a.

fen-

tebb idézett Boaizo szerint Konrád e háborúban a magyaroktól lándzsá-

—

mely u, m. az apostolok
Rómába küldötte volna
eltt máiglan (1080 táján) fel van Túggesztve. De ez
azon lándzsa lehetett, melyet Péter király adott át III. Henriknek hó-

jukat

is

elfoglalta

fejedelmének

s

sírja

dolata jeléül.
*)

Aunal. Hildesheim. Pertznél III, 98.

István, mint király.

II. fejezet.

Utódai, ha

mód
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nagy hatalomra jutnának, az egyház
S végre azt is helytelennek láták a német püspökök, hogy egy a kereszténységre csak az
8

szabadságát

felett

^029.

korlátozzák.

is

imént megtért ország a birodalom által pusztán hódoltatási
vágyból háboríttassék s határai közt a még különben is

gyönge kereszténység megszilárdulása nehezíttessék.

Míg
czolt,

tehát

Konrád Miciszláv

Egilbert püspök

s

az

ellen Szászországban har-

ifjú király

mellett

lév

többi

egyháziak és bajor urak, úgy látszik, titkon magok szólíták
fel István királyt, küldene rögtön követéket,
kikkel a békét
a császár távollétében

megköthessék. István nem is késett
elküldeni követeit, kikkel aztán a béke, a bajor urak tanácsa
szerint

Henrik király nevében, a császár tudta nélkül

is,

meg is köttetett. Wippo, a császár káplánja s életmaga is magasztalással halmozza el a királyi gyerme-

azonnal
írója

hogy egy igazságtalanul megtámadt fejedelemtl a béifjú Henrik azontúl is folyton
jó
viszonyban maradt István királylyal, s 1033-ban t szeméket,

két

nem tagadta meg. Az

lyesen

is

meglátogatta.

Konrád

császár

ezen elbeszélt ellenséges

szándokai

i=t^án közie-

Magyarország irányában egyebek közt azt Ts eredményez- ^;.'^^^'^' ^°y°egyházzal.
4./1
ték, i,
hogy TIstván király srbb közlekedésbe lépett a dél- S***
'

1

nyugati egyházzal.

'

Ö

annak, hogy a császár

kétségkívül idején tudomására jutott

még

ellene tervezett háborúba,

a pápát
s

is

bevonni törekszik az

legalább elhitetni

akarja a vi-

hogy a pápa is részese a Magyarország ellen készül
terveknek mert csak e törekvésbl lehet magyarázni, hogy
lággal,

;

Konrád

oly súlyt fektetett

arra,

intézend hadjárata Sz. Péter
István bizonyosan
lene intézett

nem

fondorlatokat,

által is tétetett

hogy

a

magyarok ellen
menjen végbe.

zászlaja alatt

is

nézte

s

mind egyenesen mind azok

elterjesztéseket a

sz.

tétlenül a pápánál el-

atyánál,

kik a

felett

hogy ezen korban legtöbb tekintélylyel bírtak az egyházban,
egyszersmind a német császárok mindenhatóságának
német egyház túlságosan nagy befolyásának is ellenzi,

s

a

eré-
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mködének

lyesen

a külön

a keresztény vallás megalapítása.

s

nemzetek egyházainak független-

sége mellett.

Legkitnbbek

',

oltak ezek közt Romuakl apát, a ca-

malduli szerzet alapítója és Odilo clugnyi apát;

oda mutat, hogy

e két férfiú,

szent életök,

gök, összeköttetéseik terjedtsége

s

minden

s

magas miveltsé-

irányuk által ez idö sze-

egyháznak legtekintélyesebb egyéniségei, kik a kor
minden jelentékenyebb kérdéseinek eldöntésében részt vettek, a magyar egyház s állam ezen ügyébe is beszóltak,
Komualdról már fentebb említk, mennyi buzgalmat
rint az

fejtett ki a lengyel
II.

a

egyház függetlenségének megalapítására

Ugy

Henrik császár ellenében.

már majdnem 12U
•

éves,

látszik,

István

is

hozzá,

közönségesen szentnek tartott

s

férfiúhoz folyamodott,
jnidn értesült, hogy
Konrád még a sz. Péter zászlaját is ellene hozni ügyekezik.
Annyi bizonyos, hogy ez id tájban István srbben küldé

tekintélyes

követeit

Rómába

reumi klastromban

és

Ravennába, melynek

élt

közelében a pe-

Romiiald apát. Kétségtelen

zonysága ennek azon alapítvány, melyet István
határban létez Vasas Sz. Péterrl czímzett,

templom

és

klastrom javára

tett.

után felépült, Gellért marosvári
avattatta

E

ti.szta

temjjlomnak

s

klastromnak

tatarozására

s

a

szerzetesek

általa épített

templomot István, mi-

püspök

(csanádi)

Ezen alapítvány évenként

fel.

tárból fizetend huszonöt

a

tanúbi-

ravennai

a

királyi kincs-

ezüst gírából állott,

idvel

által

szükségessé

mely a
válandó

ruházatára volt szánva.

Az

mondatik az okmányban, hogy a
hírnökök és követek venközlekedésre mutat
el
mi
láttassanak
^),
dégszeretleg

alapítvány

indokául az

zarándokló magyarok

s

a királyi

sr

Ravenuával.

')

Pray: Anual.

nösen e szavak
syna nostra,

.-

—

I,

41. ki

azonban a szöveget hibásan közli. Külöpro hoc anno eleemo-

propter competentes expensas
és ecclesiam

prapter com])etentes expensas

—

reparare parantis

—

—

így

igazítandó ki

pro hac annua. eleemosyna

stb.

:

— és

II. fejezet.

Voltnk-e, és
zetesek,

min

nem tudjuk

István,

mint király.
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segélyére Istvánnak a pereumi szera

;

pápánál legalább,

ki a

sz.

zászló elküldése által csakugyan egy házias színt adott

rád háborújának,

nem

juthattak

Ennek

befolyásra.

péteri

Konaz

is

hogy Rumuald még a háború tényleu'es kitörte eltt 1027-ben meghalt. De összeköttetését ennek halála után is gondosan ápolá István Romuald utódával és
szerzeteseivel, s a béke megkötésére hihetleg ezoknek is
volt befolyásuk. A templom csak 1030 után készült el és
lehetett

oka,

szenteltetett fel Gellért Csanádi

az alapítvány

is

okmányba

püspök

által,

mikor aztán

foglaltatott.

Hasonló lehetett befolyása ezen ügyre Odilónak is,
clugnyi nagy monostor apátjának. Evvel István különben

ugy

látszik,

már régóta összeköttetésben

évszám, mely alatt Fulbert carnoti

Ha

állt.

a
is,

az 1008-ik

püspöknek Bonipert

püspökhöz írt levele közöltetik, nem hibás, a viszonvnak Odilo és István közt a magyar királyságnak már els
éveiben kellett kezddnie
mert csak ezen az úton juthatott
pécsi

:

ama tiszteletre, melyben az Fulbert püspök tanúsága szerint az egész nyugati Európában állott. „Végre
üdvöt kívánunk neked
úgymond e levél
(ihajtván, hogy
István neve

—

a

—

legfbb király újdon fogadott dics fiát,

részünkrl üdvözöld

t.

István királyt,

i.

add tudtára nagyságának a magunk
s mind azon kanonokok és szerzetesek gyülekezeteinek részérl, melyek püspökségünkben léteznek, érette mondott könyörgéseinket"

s

').

Clugny, melyet a 927-ben apátjává
lángbuzgalma,

szigorú

és

szent

élete

lett

nagy hír Odo
egész

az

nyugati

Európában

a leghíresebb egyházi testületté

tekintélyét

még inkább emelték Odo nem kevesbbé

utódai

Aymardus

és

cclesiam reparare poter

semmi alappal nem
')

Koller:

ilis.

Majolus,

Az

tn,

fontosságának

1037. év,

mely

P^piscopat. Quiiiqueeccles.

melynek
jeles

tetpontját

alatt azt Fejér kózli,

bir.

Hi.st.

s

I,

21,

^^--
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Odilo alatt érte el, ki 994-t(')l 1048-ig volt ezen egyházi gyülekezet apátja. Odilo oly nagy tekintclylyel birt kortársai eltt,

1029.

hoo-y általok

nem annyira apátnak, mint

a szerzetes világ pá-

mindennem

tanúsításaival
pájának tekintetett
halmoztatott el. Fulbert chartrei püspök öt a szerzetesek ars

kangyalának

a tisztelet

Adalbero laoni püspök pedig az irigység
„clugnyi királynak" nevezi t ^). Odi-

^),

kitör indulatával a

lonakClugnyban majdnem kétszáz
•

alatt.

Burgundban, hol Clugny feküdt,
a

függ har-

a hatóságától

s

minczhét klastromban több ezer szerzetes

áll
s

vala igazgatása

Francziaország

legkitnbb egyházi

egész délkeleti

részeiben

clugnyi

tanítványainak vallák magukat és szoros

iskola

viszonyban éltek a nagy tekintély

s

férfiak a

hatású apáttal, kinek

szava sok ügyben dönt ervel birt.
A külön nemzeti egyházak függetlenségének tekintetében Odilo is ugyanazon elveket pártolván, melyekért
Romuald annyi buzgalommal küzdött, alig szenved kétséget,

hogy István, ki
tanúskodnak ^)

vele

—

maga államának és

— miként

fiatal

az

pártolását

Ily hatalmas egyházi férfiúnak

pápánál,

állott,

a

kikérte lé-

is

nem csak

befolyása

a német püspökök által a császárnál

hanem

midn

egyházának függetlenségét Konrád

császár által fenyegetve látá,

gyen.

a neki küldött ajándékok

összeköttetésben

régóta

is

a

hasz-

Es bár a kútfkben nyomára
nem akadtam, még is hajlandó vagyok hinni, hogy Odilo
s a fiatal mais ellenezte Konrád császárnak nagyravágyó

nossá válhatott Istvánnak.

gyar kereszténység megszilárdulását csak nehezíthet czélzatait. S azon fentebb kifejtettokok mellett, melyek a német

püspököket 8 különösen a -Jrcisingeni Egilbertct, Henrik
ifjú király neveljét arra birták, hogy ez által a békét Istvánnal megköttessék, aligha a nagy tekintély Odilo hatásának

is

nem

volt része.

Acta Ord.

')

Mabillon

2)

U. o. 580. 1. 100. sz.
Mabillon: Annál. Ord.

^)

:

S.

Benedicti Sec. VI.

S.

1.

590.

Bened. IV, 206. Pertz

:

IV, 634.

II. fejezet.

Ha már

István, mint király.

István államának
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egyházának érdekében
ily gondosan
ápolta
összeköttetéseit mennyivel inkább feltehet, hogy követei
egyes

szerzetes

s

gyülekezetekkel

is

:

által

Eómával

közlekedésbén állott. Asztriknak
évben végrehajtott követsége óta sehol sem

az 1000-dik

folytonos

találunk ugyan nyomára oly követségeknek, melyeket István

Rómába intézett volna. De ez könnyen megfejthet abból,
hogy a követek, jobbára valósziuleg egyszer szerzetesek
voltak, kiknek semmikép fel nem
utazása könnyen el-

tn

kerülhette figyelmét

s tudomását azoknak, kiknek irataiból
merítjük különben e kor eseményeit. Imc Gellért csanádi
püspöknek Ravennába utazásáról és templomfelszenteléséröl
is

s

mélyen hallgat az , különben elég terjedelmes életirása;
arról mit sem tudnánk, ha Istvánnak idézett alapítvány-

levelét

nem

birnók.

Hogy azonban

István gyakrabban intéRómába, már annak meggondolása
sem hagy kételkednünk, hogy az új magyar keresztény egy*

zett légyen követeket

házban számos olyatén kérdésnek kell vala felmerülni, melv
pápa közbejöttét szükségessé tette. E következtetés alaposságát pedig minden kétségen felül emeli István azon
alapítványa, mely által Rómában Sz. István vértanú tisztea

letére tizenkét

kanonok számára egy gyülekezeti házat ren-

deztetett be

azt

8

s

egy szállodával

is

megtoldotta, hol követei

az apostolok fejedelmének küszöbét látogató egyéb

zarándokok a szükségesekkel elláttatnának

i).

magyar
Ezen összeköt-

tetéseknek tanúságai különben azon ajándékok

István idnként küldött a pápáknak.

Ezek

is,

melyeket

legjelesbjeinek

egyike volt azon, hihetleg maga Gizela királyné által hímmiseruha (casula), melynek hátulsó részén eze n aranv

zett

betkkel hímzett szavak

álltak: „S. (tephanus) üngarorum
R. et Gizela dilecta sibiconiunx mittunt haec munera Domno

apostolico

Johi (Jonanni)

—

István

magyarok királya

és

Gizela kedves neje küldik ezen ajándékot az apostoli úrnak

Mabillon
üorváth IL Magy.

:

tört.

Annál, Ord.

S.

Bened. IV. 206. Pertz

:

IV, 634.

\Q
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Jánosnak^'

á

a keresztény vallás megalapítááü

Hasonlót kell feltennünk a pápáknak Istvánkét helyen
is, bár ezeknek is csak

').

hoz küldött követségeirl
találunk

nyomára

:

II. Sylvester levelében

s

azon okmány-

ban, melyet István 1009-ben adott ki Bonipert püspök

javára

^)*

Azonban István ezeken kivül még

az összes keresztény-

sé<Jo-el is gondosan ápolá és szilárdítá a magyar egyház solidáritását: és, miként a nagyobbik legendája tanúskodik,
férfiait is királyi b,, külföldi monostorok és tartományok

kezségének számtalan adományaival gyakran megtisztelé

A

monte casinoi szerzeteseknek, például, egy
Gizela pedig Regensburgban
arany keresztet küldött ^)

követei által".

;

anvja

sírját ékesíté fel

hasonló kereszttel

'*).

Külföldi alapítványaik közöl az említetteken felül em-

még

lékezetre méltó

ruzsálemben

épített

azon
s

melyet István Je-

szerzetes ház,

földekkel

szlkkel adományozott

és

meo\ Krisztus sírjához ez idben a nyugati országokbtd
mind inkább Magyarországon keresztül kezdenek utazni a

zarándokok

s

;

úgy

e példa,

hasonló

többeket indított

a

látszik,

magyarok közöl is
Valószinleg

zarándoklatokra.

ezen áhítatos utazások elmozdítása végett tette István is
ezen alapítványát. Mind ezen adományozásai közt azonban

leo-meglepbb, mert vallásos buzgalma mellett felvilágosodott
viláo-nézletérl

elszakadt

ugyanis

')

nis

tanúságot, az,

egyházzal

keleti

Haec

modo

casula.

E

is,

bkezségét.

szintén

egy szép

úgymond Mabillon (Annál. Ord.
ö.

O

bár ott az egyházszaka-

in Mettensi S. Arnulfi basilica,

S.

niívíí

Bened

.

IV,

ex dono, ut creditur, Leo.

Mabillon: Oeuvres posthumes III. 477.

pápai követet Fejér Cod. dipl.

Anual IV, 144. Anonak nevezi.
^) LeoOst. II. 6.
*) Pray
Diatvib. 1SL^
:

hogy még a Rómától

éreztette

be volt végezve,

papae IX. asservatur. Y.
^)

is

még Konstantinápolyban

dás már teljesen

2U6.)

teszen

I.

291. Azónak. Mabillon

-

II. fejezet.

István, mint király.
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templomot emeltetett'): valószinleg, hogy a
görög birodalom fvárosában is szent emlékkel
tanúsítsa
a

nemzet kereszténységre

térését,

magyar

mely egy félszázad eltt

még annyiszor oly súlyos csapásokat intézett rabló kalandjaiban e birodalom ellen, s ezt is^iengesztelje
nemzete iránt,
mely annak a nem rég múltban még
sanyargató ostora
volt. Országában is
nem csak trte az ó-hitet, mely mint
már említk, az Ochtum legyzése után közvetlen
kormánya
alá körit tiszántúli részeken
el volt némileg terjedve, hanem 1025-ben mégönmaga is alapított a

veszprémi völgyben

egy klastro.uot görög apáczák számára

-).

VL
István, hogy idejét mennél inkább
népe oktatására, a
keresztény vallás megszilárdítására
fordíthassa, gondosan
óvakodott ugyan magát háborúkba bonyolítani:

országlása

mindazáltal koránt sem volt oly békéé,
'mint azt
hallgatása gyaníttatja.
Koppány

kútfink
Gyula által támaszbesnyk, a lengyel Boleszláv

A

és

tott lázadásokon, az

ellen

két ízben

s

Ochtum, a
a Konrád császár

ellen viselt háborúkon kivl, úgy látszik még több harczokban
is kellett küzdenie, melyeknek semmi nyoma sincs
emlékeinkben ^). Azon

')

p

Legenda

S. Steph.

Szerdalielyi
:

majur Cap.

Diploma

Toldy Ferencz

li.

graec. S. Steph.

Budae 18Ü4.

1.

;J0.

kövv.

Új Magy Múzeumban (1860. dec. XII.
Füz. ;J97. 1.) István e háborús országlására
figyelmeztetvén, egy XV.
századbeli írót. Bergamói Jakabot említi
fel, ki egyebek közt írja:
At Stephanus ipse Rex
nonmdlas barbaras nationes
')

az

bello sibi sub-

didit, et

eorum

pene innumeras in deditionem suam redegit,
-leque regibus ac ducibus, necnon regulis
(talán magokat a lázongó
magyar törzsfket érti?) quasi innumeris triuraphavit.
Kissé
civitates

alább

pedig: „Stephanus et Geysilla
trans Danubium transgressi et sclavos et bosnenses et servios seu rasianos.
.. nec non et valachos, quo.'?
partim gethas, partimque transiivaao?
apj.elant, usque ad polonos suo
íidjecerunt imperio".
;>
.

,

.

.

16*
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Második könyv.

A

királyság

a keresztény vallás megalapítása.

s

mindjárt említend intelmekben, melyeket Imre fiához inté„Még gyermek vagy
zett, István maga e szavakra fakad
:

gyönyörök közt ápoltattál s nevela munkát, a különféle
népek betöréseit, a melyek közt töltöttem én majdnem egész
életemet". István e szavai eléggé tanúskodnak, hogy a népe
mvelésére, országa szilárd megalapítására fordított munkálkodásait számos ízben harczi zaj, tábori munka, hadjárafiam, ki csupa

örömek

nem ismered

tettél,

s

a hadjáratokat,

tok szakasztották meg.
István intelmei
fiához.

E

munka, fáradalom annyira fölemészis meghaladt István életerejét, hogy miután Konrád császártól megszabadult s az
ország békéjét helyreállította, a köszvénytl mindinkább
kinzatván, a kormánytól visszavonulni, s annak terhét a már
24 éves, a kor minden tudományában jártas Imre fiának

tette a

sokféle gond,

hatvan évet már különben

^). Ezen elhatározásra a fölött,
maga
életében
lássa
fiát megersödni a trón
hogy még a
birtokában, még az is indíthatta Istvánt, hogy fiát, mun-

vállaira szándékozott áttenni

kára szoktassa, saját vezetése alatt avassa be a kormánytudományba mert Imre, úgy látszik, neveljének, Gellért;

nek példájára, inkább szerzeteshez illöntagadásban, a testi
ösztönök ellen vitt czéltalan, medd harczban, mint királyhoz méltó tevékenységben kereste kielégítését. E végett egy

int szózatot írt fia számára, mely az ifjúnak kalauza lenne
a kormány súlyos gondjai közt. Ha egyéb sem maradt volna
fel

a történelemben Istvánról

:

e

gyönyör

szózat

^),

e szint-

mély bölcsesség királyi utaoly gyöngéd
sítás maga olég volna arra, hogy Istvánnak a Nagy melléknevét vívja ki a királyok sorában. Egy, nemzetének javát
atyai intés, mint

')

„Cogitavit

renunciare

seculo et

filio

Alraerico aeque

lite-

rato et sancto committere gubernacula regni. Dandulo, Muratorinál:

XII, 233. Chron. Budens.
*) S.

1.

70.

Stephani regis de Institutione ad Emericum ducem Liber.

Endlicher: Monumenta. 299. kövv.

II. fejezet.

mindenek

felett

halála után

István, mint király.

szivén hordó,

*

áldástcljes
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'

.

mveit

életének

gyümölcsöztetni vágyó bölcs király áll e szózatban elttünk, kinek minden szava méltó, hogy az
unokák
emlékezetében fenmaradjon.

„Nem
közt,

is

restelek neked, szerelmes íiam,

— míg

életben

vagyok, tanítást,

—

u.

m. egyebek

parancsokat,

tanácsokat adni, hogy a magad s alattvalóid életét azok
szerint
intézd; mert hiszen, ha az Isten engedi,
te kormányzói én

To pedig szorgalmasan ügyekezzél megtarmert ha azokat megveted,
nem

utánam.

tani atyád parancsait,

.

.

.

lehetsz barátja az Istennek

légy tehát, fiam,
neveltettél,

.

az embereknek

.

.

engedelmes
kincsek és gyönyörségek közepette
ismer u hadjáratok súlyos munkáit, az
s

;

... ki

nem

idegen népek ellenséges becsapásainak veszedelmeit, melyek
között én töltém vala majdnem egész életemet. Itt az
id,

hogy elhagyd
tenne,

puhaság párnáit, mi hígeszvé, gyöngévé

a

mi erényedet eltékozlaná

hanem keményítsd meg

s

lelkedet,

vétkeket táplálna benned;

hogy értelmed figyelmes

legyen tanácsaim hallására".

Es ezután tíz fejezetben fejtegeti tanácsait. „Mindenek
eltt, úgymond, paranosolom, tanácsolom, javaslom,
kedves
;

ha tiszteletben akarod tartani királyi koronádat: oly
gondosan rizd meg az apostoli s kath. hitet, hogy példánya
fiam,

légy alattvalóidnak,

s

keresztény férfiúnak

nem

ékesíti,

.

az egyháziak

. .

;

mert

amaz ezek nélkül

hat becsülettel

.

.

."

méltán nevezhessenek

a ki a hitet jó cselekedetekkel

holt lévén,

Kiterjeszkedik azután

nem kormányoza hit ágazataira,

ne pártolja azokat soha, kik e hittl elszakadnak, nehogy a nemzetben az egyház ezen
új ültetvénye
elpusztuljon. „Ezen egyház
u. m. tovább
másutt már
megersödött; de ezen országban még új, még fiatal",
gondja legyen tehát pásztoraira, hogy azok annak szorgal-

8

kéri, inti öt,

—

—

mas rei legyenek, „nehogy mit Isten irgalma neki, az atyának építenie engedett, fia hanyagsága s gondatlansága miatt
ismét elpusztuljon. Gyarapítsa tehát

az

egyház méltóságát.

IQSO.

Második könyv.

24*3
1G30,

hogy mint
velje.

A

királyság

s

a keresztény vallás megalapítása.

koronájának fényét

íiimyi jeles királyok,

Becsülje,

szeresse a fpapokat,

ne-

is

könnyen

ne nyisson

vádaknak ne engedje, hogy nyilván
ha ki közölök vétett, azt négy
hanem,
meggyaláztassanak,
fület az ellenök emelt

szem közt ismét

;

és ismét

intse

meg;

s

csak ha intése

nem

egyházi törvényszék elébe".

fog, vigve azt

miképen

magát

a

nemzet

nagyjai, a világi urak, ftisztviselk s vitézek iránt.

,,Ezek

Áttér azután

arra,

viselje

kedves fiam, a te atyáid, testvéreid senkit közölök ne tégy,
harczoljanak éretted, de ne szolne nevezz szolgádnak
;

.

gáljanak
Z*'

k

harag, kevélység, irigység nélkül, békésen, aláza-

;

hogy
hogy semmi sem emel
inkább az alázatosságnál, semmi sem aláz meg inkább a
iignél és irigységnél. Ha békeszeret leszesz, vigy mindenki

tosan, szelíden uralkodjál fölöttük, eszedben tartván,

az emberek mindnyájan egyenlk,

vitéz királyának nevezend

s

és szeretni fog

;

ha haragos, ke-

ereje megmásé lesz országod. Erényeiddel kormányozd az urak életét, hogy szeretetedre lel-

vély, irigy lészsz, az urakat

gyöngíti királyi

lenézed

méltóságodat,

kesülve, királyi méltóságodhoz

Az
8

igazságszolgáltatásban

gondos vizsgálatot ajánl neki.

:

a vitézek

s

ragaszkodjanak".

mindenek fölött türelmet
„Valahányszor fbenjáró,

vagy más nagyobb ügy fog hozatni itélszéked elébe, ne
türhetetlenkedjél, ne esküdözzél eleve, hogy a vádlott meglakoland ... ne siess magad Ítéletet mondani, nehogy ily;

féle

biráskodás által csorbát szenvedjen királyi méltóságod;

hanem bizd

az ügyet rendes

vendj igazi királynak lenni

s

bírákra. Félj

neveztetni.

bírónak

A türelmes

—

,

ör-

királyok

csak a türelmetlenek zsarnokoskodnak. Midn
pedig oly ügy fordul el, melyet magadnak illik eldöntened,
ítéld meg azt türelemmel és irgalommal, hogy koronád dísze
országolnak,

s

s

dicssége növekedjék".
Miután tovább az idegeneket ajánlotta pártolásába,

vendégszeretetébe,

az országtanácsot

nácsban választatnak, úgymond,

köti szivére.

a királyok,

,,A ta-

rendeztetik az

II.

fejezet. István,

'

mint király.

ország, határoztatik el az ország
védelme,
béke ügye, köttetnek a szövetségek
Ne
kevésbé bölcséktl, hanem a vénektl
.

.

.

a

24?'

'

.

Iialxjrú

és a

a fiataloktól és'

kérj tanácsot, kiket
bölcseségük alkalmassá teszen.
A királyok
tanácsainak a bölcsek kebelében kell
megérleltetni, nem
pedig a hígeszüek szeleskedése által
dobra üttetni
Mindenki avval foglalkodjék, mit kora

arra

koruk,

megillet: a fiatalok fegy-

vének tanácscsal. De a fiatalokat
se zd ki a tanácsból s ha alkalom szerint
tanácskozol velk, bár j.'.nak
latszik is tanácsuk, közöld azt
mindig a vénekkel is, hoo-y
minden tetted megüsse a bölcseség
mértékét".
Voltak, kik Istvánt kültoldies
szellemrl
verrel, a

;

vádolják
bevándorló idegeneket olv
vendégszeretettel fogadja, hogy azok
inkább nála szeressenek lenni, mint bárhol másutt
a világon. Voltak, kik
István
e he ytelenl értelmezett
szavaiban, melvekkelaz idegeneket
ajanla: „egynyelv, egy
szokású ország oyöno-e él múlékony- nemzet elleni bnt találtak.
íme haDjuk^tehát, mit
es miként érzett
nemzetéért
„Az söket ..táiiozni, az
elodok torvényeit követni,
a királyság legfbb díszei közé
tartoz.k; mert a ki az
sök végzéseit megveti, az Isten törvényeit sem tartja meg
... Szentek legvenek tehát
eltted
atyád végzései; minden
tétova nélkül kövesd szokásaimat
melyeket a királyi méltósággal
egyezknek tapasztalhatsz.
^ehez lenne országolnod ily
természet birodalomban, ha
nem lennél e deid szokásainak
követje. Melyik göröo- kormivel tanácslá fiának,

bogy

a

:

mányozna
nyozna

a

a latinokat görög módon,
vagy mely latin kormá-

görögöket

vesd tehát seid

latin

szokások

szokásait,

tassal,

erkölcsök szerint?

Kö-

hogy honosaid közt fnek

tar-

s

idegenek eltt dicséretre légy
érdemes".
Ezek után végre a buzgó
imádkozást, mely a bnti
megvéd, mely Salamonként
bölcseséget érdemel ki az éotl
mely eluzi a hanyagságot,
el^etompaságot,
továbbá a
kegyességet, könyörületességet
s átalában az erény

-

tet kot.

fia

szivére.

„A

szerete-

gonosz lelk

s

magát kegyetlenség-

1030.
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Második könyv. A

királyaáí;

a keresztény vallás megalapítása.

s

gei bemocskoló király, úgymond, hiába nevezi magát királynak ü csak a zsarnö'k nevét érdemli mog. Azért tehát, szerelmes fiam, te, gyönyörsége szivemnek, te, reménye a jöv
nemzedéknek, kérlek, kényszerítlek téged, légy mindenek:

felett kegyes,

zérek

—

j

necsak rokonaid, necsak a fejedelmek és ve-

necsak szomszédaid

az idegenek iránt
tes és
is;

kik hozzád

is,

hanem még

alattvalóid iránt,

s

légy könyörülejnek)
hanem a gyöngék iránt
.

.

.

türelmes necsak a hatalmasok,

légy végre ers, nehogy a jó szerencse

szerencse levertté tegyen

.

.

.

légy alázatos

.

elbizottá, a bal-

.

.

szerény..

szemérmes

sékelt és "szelíd, légy becsületes és

;

.

.

.

mér-

mert ezen

.

erények a királyi korona fékességei".

Már

a

nap

is

meg

rályi hatalmat fiára

volt határozva,

áttegye,

hogy neki hódoljanak. De
Istvánra: Imre,

reménye, mint

t

s

melyen István

az ország rendéi

a végzet

:i

ki-

egybehíva,

ismét egy csapást mért

szivének gyönyörsége,

a

jöv nemzedék

a gyöngéd atya nevezte, hat nappal elébb,

1031-ki szeptember 2-án

megsznt

élni

').

VII.

E

csapás öregbíté a bánatos

király

fájdalmaihoz azontúl epeszt aggodalom
,

utóda, az ország

s

is

betegségét

;

testi

csatlakozott trón-

a kereszténység új ültetvényének jöven-

Mert többi fimagzatai már gyönge korukban
elhaltak volt; Imre pódig, az egyetlen, kiben az atyának
minden öröme, a királynak minden reménye öszpontosúlt,
l)ár atyja kívánsága szerint néhány év eltt Crescimir hor-

dje

miatt.

vát fejedelem leányát

nül

vette,

gyermektelenül haltel. O,

némelyek szerint anyai nagybátyjának,

rének

^)

Az Amial. Hildesheimens.

—

dux Ruizorum

megöltnek

:

—

„in venatione

Pertznél III, 98.

czímezi,

II.

Henrik császár-

1031. évhez Imrét az oroszok vezés

vadászaton, vadkan által mondja

ad apró discissus periit

flebiliter

mortuus".

II. fejezet.

249

István, mint király.

nak példáját követve, a szüzesség dicsségére vágyott, s i03i— 1038.
mint a legenda mondja '), ,, nejének szüzességét is illetetle-

nl

hagyta".

Kit tegyen tehát országában az új rend révé, a kereszténység fiatal ültetvényének ápolójává? E kérdés, e gond
aggasztá most szünetlen a jámbor királyt.
éltek

Árpád

férfi

nagybátyjainak

Levente

sarjadékai közöl

:

Mihály

és

Még

négyen

Szár-László

amazé Vazul, emezéi Endre, Béla és
látszók neki alkalmasnak a nagy

fiai,

De egyik sem

^)*

mely utódát várta. Vazul elébb kicsapongó erkölmi
miatt István t vezeklés, javulás végett a zoborcs volt,
hegyi klastromba záratta. A más háromnak tán vallási buzgalmában nem bízott.
feladatra,

Habozásaiban, tépeldéseibeu, kit válaszszon ezek kö-

múlt az id; de, bár egyre súlyosbodó nyavamagát mind képtelenebbnek érzé az elébb oly
fáradhatlan buzgalommal viselt királyság kötelességéinek
teljesítésére, sokáig nem tudta magát mire határozni. Habozásait nevelte még hitvese is, Gizela királyné, ki a négy
zöl utódává,

lyája miatt

Arpád-fit

nem

kedvelte,

s

azok mellztével Pétert,

Urseolo

Ottó vélenczei berezegnek és István nvérének fiát óhajtá
trónutóddá kitüzetni. Midn Ottó berezeg 1026-ban az ellene
fellázadt
tett

^),

polgártársai

tizenöt éves

Konstantinápolyban számze-

által

fia,

Péter,

úgy

látszik,

mindjárt akkoron

nagybátyja

István király udvarában keresett menedéket.
Vele jött-e anyja, a király nvére is, hallgatnak emlékeink.
Unokaöcscsét a király testrei hadnagyává nevezte ki ^). S

')

*)

Vita

S.

Emerici Cap.

Sz. Gellért életírója

zul fiainak 'mondja.

Turóczi

(II.

De

6.

Endlichernél

:

Monumenta

197.

(Cap. 19.) a három utóbbi herczeget Va-

több hitelt érdemel Kézai (II, Cap.

Cap. 42.) kik szerint ezek Szár- (kopasz-) László

')

Dandulo, Muratorinál XII, 239.

*)

Vita

S.

Endlichernél 153.

Stephani C.

15.

Exercitui

suo

praefecerat

3.)

és

fiai.

ducem.
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Második könyv. A királyság

1031—1038. ezt óhiijtá, ezt

sürgette most férje utódául

rályné. Gizela, Pétertl

delmességet várt
férje halála

a keresztény vallás megalapítása.

s

maga

után több

talán több

kijelöltetni a ki-

hajlékonyságot,

enge-

mint a magyar herczegektl

iránt,

befolyást

remélhetett

kormányára,

Özvegységének biztosabb gyámolát tekinthette benne, mint
kikkel, úgy
meghasonláslátszik,
az Árpádfiakban
,

ban

élt.

István midazáltal

nem

hajólt Gizela unszolásaira.

O

a

bár rokon, de idegen Péter fölemeltetésében a vérszerzdés
meo-szegését láthatá, melyet a nemzet Árpáddal kötött vala.
*-

Midn

tehát nyavalyáját öregbedni, halálát közeledni érez-

utódjának kijelölését továbbra nem vélvén halaszthatni,
még: is csak Vazulra esett választása. A klastromi élet, a
né,

jámbor szerzetesekkel való társalgás, hosszabb vezeklés,
kicsapongó hajlamaiból.
úgy gondola, kigyógyíthatta már
Budát, udvari emberei egyikét tehát Nyitrára küldé érette,

t

hogy

t látván,

vezze ki

ha javúltnak

találja,

a

maga utódává

ne-

').

De

Gizela nélkül tette számítását a jámbor király. Gibuzgalma mellett a keresztény vallás terjesztésében,
mire nézve t a király hü segédének mondják emlékeink,
nem volt minden tekintetben oly jámbor, minnek t némely

zela,

krónika s legenda ábrázolja ^). „Ezen Gizela királyné, ugy
állítja egy külmondják, sok gonoszt tett azon földön",
földi krónika ^). A vallás iránti buzgalommal, mint sok

—

másban, úgy látszik benne
')

Kézai

„Quem

JI,
^)

Cap.

ipse post

eum

is

fondorkodó, cselszövényes lélek

(se)

regem facérét

super Hungaros".

2.

Herimanu. Augiens. 995. évhez Pertznél V,

117. Gizela.

eleeraosinis ceterisque bonis operibus inibi intenta, consenuit.

.

.

A legenda

dei cultum ordinandum exstiterit,
deo servientium congregationes apparuorit, multariim ecclesiarum criices et vasa et praeparamenta opere

maj. Cap. 10. szerint: qualis

quam frequens

erga

et benefica circa

mirifico facta vei contexta usque hodie testantur stb.
*)

bericu.s,

„Gisla regina, dicunt, multas malitias in terra
Leibnitznél aoc. hist, II. 44.

illa

fecit".

AI-

II.

lakott:

fejezet. István,

mint király.

O

bukik.
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mely néha minden vallásosság daczára

értesülvén a király szándokáról,
tart Péterrel s az
pártoló idegenekkel

t

is

nvomban

mi-ms.

mélyen

tanácsot

mink

kétséokivul többen voltat István
udvarában.
tanácskozás eredmenye vészthozó lett a szegény Vazulra.
'),

A

Sebs, Buda

fia,

H királyné embere, István
küldöttét megelzi, Vazul szemeit
kiszúija, füleibe ólmot önt, s
a gonosz tett végrehajtása

után Csehországba menekül. István
keserves könyeket hulnyomorult herczeg fölött, midn az
elébe hozatott
de rokonának megcsonkíttatását
megbszülni, a többi méépségben maradt herczeget hasonló
bajtól
latott a

•

megóvni,!

nem

magában ert, a testi s
"lesigázott, jobbára ágyban fekv
érzett

lelki

szenvedések

már

által

Csak javasolni
és Leventének, meneküljenek a veszély
ell, mely hihetleg ket is
tenyegeti, Csehországba, melynek
fejedelméhez t most legtudja

király.

még Szár-László fiainak, Endrének, Bélának

°

barátságosabb viszony köté '-).
Követték-e mindjárt nagybátyjuk
gek, vagy egy ideig

még

javaslatát a berezeaz országban idztek, bizonvtalan
•

István kormányának végéveirl
átalában
zavartak emlékeink. Ugy látszik
rályné
királyi

igen

hiányosak,'

mindazáltal, Péter, a ki-

s

pártja

támogatásában bízva, a parancsától fü-^o
testrsereg által hatalmas, valóban
ellenséo-elen

lepett

mar

tel

a berezegek

eletüket

kultek

is

ollen;

veszélyben

leven, Gizela, Péter

')

"ezek,

forogni látván, külföldre mene-

3).

Vazul megnyomorítva,

')

minek következtében

Kysla regina,

Turczy

II,

s

a többi

berezegek

eltávolítva

ennek külföldi pártolói uraivá lettek

Iiabito consilio infidelium.

Cap. 33.

') Erre mutatnak több késbbi
okmányok, különösen egy 1245.ki
melyben olvassuk
„Quas possesiones per litteras primi Belae
Regis'
qm dum ,n partibus Poloniae propter
Petrnm, qui nomen Regi., sibi
potenter Hungariao ad.scripserat.
stb. Fejér
Cod. Dipl IV I 39-,
:

:

.
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A

Második könyv.

a térnek

;

királyaág

a keresztény vallás megalapítása.

kit az utosó

mert István,

elbusítának, hosszú

a

események még inkább
által folytono-

szenvedései

testi s lelki

elébb oly
már csak árnyékává
erélyes királynak. S néhány gonosz még így sem akarta t
tovább életben trni. Végnapjaiban még egy borzasztó
lett az

san ágyhoz szegezve,

merénylettel

keserítették a jámbor királyt. Péter sztte-e

is

némely külföldi czinkosokkal, ,,nem gyzvén már beMagyarország ki-"
mely István halálával

ezt,

t

várni az idt,
'

rályi székére fogja emelni ?"

sunk

'),

—

úgymond egy

történettudó-

bár e körülmények szerint valószinnek

nem
fember —

lehet

bebizonyítani

udvari

—

látszik,

emlékeinkbl. Ezek szerint négy

„a palotások négy legnemesbike"

-

—

vádoltatik az összeesküvésrl. Ezeknek egyike egy nap es-

mieltt világ gyújtatnék, a félhomályban nagy csönlép, hol a beteg király feküdt. Köntöse

téjén,

desen a terembe
alatt

meztelen kard

rejlett,

király életének véget vetne.
ily

gonoszul

midn

elveszni

az

melylyel a határozat

De

a gondviselés

érdemteljes

királyt.

szerint a

nem engedé

A

gyilkos,

ágyához közeledve fegyveréhez nyúlna,
szándékának iszonyúságától megborzadva, a kardot földre
ejti,

a

és

király

midn

a csörömpölésre

figyelmessé

király

lett

megszólítaná, minden bátorságát vesztve, térdre rogy,

kegyelemért esedezik.

lomást tesz

s

bocsánatot

ad

A

bnbánónak István

de három czinkostársa törvényszék

;

t

val-

elébe

állíttatván, halállal lakol ^).

István

gylt

sokáig élte túl az élete ellen sztt merény-

1038-ban Nagyboldogasszony napján, aug. 15-én, a

letet.

jobb

nem

életre

szenderült.

Eltakarítására roppant néptömeg

össze Székesfehérvárott,

kedése közt

meghlt

melynek keserg

')

*)

s

Szalay László
:

Vita

:

le

a temetés eltt

csak épen

Hartvic

koronával ékesített

tetemei arany

hér márványkoporsóban tétettek
épített

Magyarország
S.

végtisztel-

a

Szz

Máriának

felszentelt

fe-

általa

templomá-

tört. I, 93.

Steph. Cap. 20. Endüchernél 184.

II.

ban

fejezet. István,

Negyvenöt év múlva

^),

t

a szentek sorába iktatta

gyobb

fejedelme,

Jobb

vala.

szetlen,

keze,

legrégibb

s

fiával,

az

U.

0.

Imre herczeggel együtt
ki korának leo-na-

eg yház,

áldás

drágább

186. Kézal. ü.

ereklyéje

o.

királynak példányképe
elhintje, maiglan enyé-

hova IV. Béla

visszakerülvén,

séo-nek.

')

253

egy középkori
annyi

Dalmátországból,

járáskor vitetett,

mint király.

109.

által

a tatár-

Budán tartatik, mint
a magyar kereszté ny-

1038.

HARMADIK KÖNYV.

NEMET BEFOLYÁS.
A POGÁNYSÁG HARCZA A KERESZTÉNYSÉGGEL.
103S— 1077.

ELS

FEJEZET.

Péter és Aba Sámuel trónbitorlása.

I.

Istvánnal a béke

id

varteljes

állott be,

sokára eltnt az urszágból és zamelyben elébb a trón birtoka végett
pogányság lázadásai riasztották f^l a
is

KOb

folyt harczok, majd a
nemzet nyugodalmát. Péter, kit Gizela a
királyi székbePéter
segített

'),

könnyelm,

aljas

jelleme által

nem

sokára azon

kevesek bizalmát is eljátszotta, kik a királynétél
reábiratva,
hozzácsatlakoztak. Mindjárt kormánya elejét
zsarnokság
bélyegzé. Seböst, Vazul megnyomorítóját,
udvarába visszahíván kegyekkel halmozta. A magyar urak
közöl ezt tévén

f

tanácsosává,

-

a többieket megvetette.

_

És „a

mint a krónika mondja 2)
németekkel
dzsölve, kevélyen, telhetetlenül nyelte el.

és

földjavait

olaszokkal

Az ersségeket.

várakat

az ország

minden méltóságait a magyaroktól elnémeteknek, olaszoknak adta, kik aztán kényük,
kedvök szerint zsarnokoskodtak a magyarok felett.
Maga is
s

vevén,

ledér

3),

')

II,

Cap.

híveinek

mindennem

Kézai egyenesen azt
2.

Endlichernél

:

állítja,

kicsapongást megengedett.

hogy Gizela

tette

Pétert királyivá

109.

')

U.

')

Rodulf: Hist. Lib. III. Pertznél VII,

o.

70. szintén szemére veti
a .carnis luxuriá-t, ki egyébiránt ót
Sámuellel összetévesztve s Abonak
nevezve „nyájas, adakozó, alázatos, szeretetreméltó
embernek ábrázolja.
De ezen író szavaiból is eléggé kitnik, hogy csak a

németek

Horváth

JI.

Magy.

tort.

-i

-

s

olaszok

önkényes

'^'^'•'"^^y^-

'"ö'^

1040.

Harmadik könyv. A pogánysájí harczn a kereszténységgel.

Udvaronczai a magvarok
fektelenségeik
járt,

nejeit

áldozatává

senki sem

leányait erszakolva, állati

,<;

tették.

lehetett biztos

A

neje

hol

a

királyi

s

udvar

tisztaságának

leánya

megrzésérl".

Mind ezek

felett

nem sokára hálátlansággal

Pííter

bélyegezte magát Gizehi iránt, kinek

kinek

a

is

trónját

köszönheté,

kormány dolgaiba befolyást engedni,

kit tisztelni

a haldokló királynak. Gizela, Péternek és udvarának annyira megváltozott erköleseivel elégedetlen, hihet-

Ígért volt

hogy tle szajavait elfoglalta. De a magya-

leg többször inté, feddé az ifjú királyt

t rizet alá

baduljon,

tétette,

:

s ez,

rok sem nézték sokáig tétlenül a király zsarnoki kormányát.

Többen közölök tanácsot tartván, emlékeztették t fogadalmaira, melyekkel magát a nemzet s az özvegy királyné iránt
lekötötte
midn pedig látnák, hogy intésük mitsem használ, a királynét erhatalommal kiszabadították fogságából ').
A megszeppent király az urak igazságtételének nem
mert ugyan ellentállani de utóbb többeket számzött közölök. Majd, hogy az e miatt is mind inkább növeked elég;

1

;

letlenségben a közfigyelmet

mint

másfelé

fordítsa, szintoly esz-

minbl

belkormánya vette irányát,
külháborúba keverte magát. Braciszláv cseh fejedelem, a

telen tanácscsal,

lengyeleken nyert gyzedelme következtében elbizakodva, a
köteléken

is

tágítani akart,

kapcsolta. III. Henrik,

mely

t

a

német birodalomhoz

Konrád császárnak büszke,

mára sokat tartó utóda, emiatt neki 1039-ben háborút
Szövetsége

Bracíszláv

Pétert hívta

izent.

szövetségesévé. Péter há-

nyerte

s

hatal-

rom dandárból álló sereget (trés legiones) küldvén segedelmére', maga még azon év telén Németországra tört, s azt

látták öt oly szeretetreméltónak. ..L'nauimiter. u. m.,

nes et comites
regis

tam ex

Itália,

dominium... expetebant.''
') Turóczy II, Cap. 36. Brunner

vek nyomán 1042 évhez. Part.

universi marchio-

quam ex (iermania longe

I.

:

lateque huius

Annál. Boici, az altahi évköny-

Lib. 17. 419

1.

és P. II, L.

V. 217.

1.

I.

fejezet.
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Péter és Sámuel trónbitorlááa

égetve, rabolva pusztította

A

').

háború 1040-ben

^^^-

tszereu-

esésen folyt Braciszlávra nézve: Henrik király, miután egy

hada

a

csehektl megveretett,

kez évben

megtordúlt

nagyobb haddal

tért

visszahúzódott.

a hadi

szerencse:
a fellázadt

vissza

ln

aztán legyzetvén, kénytelen

berezeg

békéért

a

De

a követ-

Henrik 1041-beu
ellen, ki

esedezni

s

bün-

bánva fogadni el a királytól elejébe szabott feltételeket.
Péter a háború második évében már nem segíthette

P®*^\

^''^^®'

más segedelmére szorult. Míg
az uraknak elég alkalmuk ln az ország állapota fell tanácskozniuk. Szégyen

maga

Braciszlávot, mert

ugyanis Péter

is

az országból távol vala,

és bosszúságtól megkeseredett

szívvel

elhatározták tehát,

hogy a multakhoz hasonló méltatlanságokat a királytól s
hanem els alkalommal
udvaronczaitól többé nem trnek
:

kizik ket országukból. A határozat alkalmazásának hamar megjött az ideje. Péter miután hadjáratából
visszatért, annak szerencsés végeztében elbizakodván, ugy
látszik, még önkényesebbé, még zsarnokiabbá lett kormá-

felkelnek

s

nyában. És most boszút kiáltva

egész nemzet,

kelt fel az

s

annak élén Aba Sámuel, S/.. István nvérének férje, az
Árpáddal bejött Ede kun vajda unokája ^), kit Sz. Gellért
életírója

nádorispánnak nevez

nak okozói,

a király

által az udvarból,

^).

Buda

és

gonosz tanácsosai,

hol menedéket

Sebs

annyi rosz-

a felbszült urak

keres tek,

kiragadtattak,

amaz darabokra vagda Itatott, emez kerékbe töretett, s a
külföldi udvaronczok közöl is többen meo;ölettek. Péter^;

')

Annál. Hildeáheim Pertznél III, 103.

243. Sangallens. U.

o. I, 81.

Annál. Boici.

i.

h.

Wirziburgens.

u. o. II,

Herimann. Aug. Pertz-

nél V, 128.
*)

nél

:

Névtelen jegyz Cap.

32.

János gersei föesperes

Kerchelioh-

Not. Praelim. 101.

')AbaComes
(Leibnitznél II, 73.)

palatii.

Cap.

17.

ünus de magnis

Endlichernél 236. Alberic szerint
principibus.

Az Annál.

1041 évhez ,.Comes quidam".

17*

Sangall.

,„
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H arinadik

könyv.

A pogányság

harcza a kereszténységgel.

maga, látván a veszedelmet, idején

megmenekült

s

osztrák herczeghez futott, ki testvérét birtn feleségül

Albert
').

TI.

Ha az Árpád vérébl származott berezegek ekkoron a
hazában léteznek, kétségkívül azok egyike emeltetett volna
a királyi székbe. De özek távol a külföldön ették a szám-

Sámuel királysága.

zetés kenyerét. A körülmények pedig olyanok voltak,
hogy fej nélkül sokáig nem lehetett hagyni az országot.
Péter, sé)gorától Henrik királyhoz vezettetvén, annak lábaihoz borulva könyörgött bocsánatért minapi háborúja miatt,

Henrik kapott a/
hogy Péter által, ha t
királyságába vissza helyezendi, Magyarországra is kiterjesztheti hatalmát. E reményben elfeledte a Pétertl szenvedett sérelmet, s t kegyelmébe fogadta '^).
E körülmények közt, bár kétségkívül többen voltak
és segedelemért

alkalmon, mely

trónja visszafoglalására.

t

avval kecsegteti',

az urak közöl, kik az árpádi herczegeket óhajtották visszahívni.

Sámuel úr magát pártja

által

királynak

koronáztatta meg. Sámuel, mihely értesült,

megbukott Pétert pártfogásába

vette,

kiáltatta

s

hogy Henrik

a

követek által ügye-

t más értelemre hajlítani midn pedig ebben nem
t megelzend, 1042 elején Németországot megboldogúlt,
Betörése Nékezett

metországba.

;

egygyel a Dráva
más kettvel a Duna két partvidékét pusztította, de
nem egyenl szerencsével. Azon hadat, mely a Duna baltámadta. Seregeit három részre osztván,

táját,

partján több csapatokra oszolva rablott, zsákmányolt, Adal-

bert osztrák berezeg

s fia

ván,, a megszabadított

Luitpold

részenként megtámad-

foglyok segedelmével megverte

s

a

Morva folyamig zte, melyben sokan sírjokat találták. Vezéröket, ki úszás által szabadult meg, a bosszús Aba késbb
') Herimaim. Augiens. Pertznél V, 123. 1041. évhez. Annál. Boici
Brunn érnél i. h.
-) Annál. Sangall. 104. évhez i. h. Herimann Aug. i. h.

I. fejezet.

szemeinek

Péter és Sámuel trónbiíorlása.

kiszúratásával

Hasonl(i sorsban

büntette

részesült

a

meg
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ügyetlenségeért.

1043.

drávamelléki

had is, melyet
Gottfried határgrof Pettaii mellett vert meg.
A harmadik
had azonban, melyet Aba maga vezérlett, miután
Tulnig
elrenyomult, s ott a farsangoló népet s katonaságot
mámorában meglepte s megverte, nagy zsákmánynyal tért
vissza
hazájába ').

Henrik

király, a történtek utáu elég okot találván
a
háborúra, miután húsvétkor Kölnben országgylést
tartott,

nyár végén nagy sereggel közeledett az ország
határaihoz.
Seregében volt egyebek közt Brcaiszláv cseh
a

berezeg, Péter

elébbi szövetségese is:

és

ennek tanácsára Henrik, \niután

Haimburgot megvette, a Duna l)al partján nyonuilt beljebb
Pozsony nem sokáig állhatott" ellen a királv

az országba.

ostromgépeinek,

Vágnál
a két

és a

s

megvétetvén, elpusztíttatott.

Garannál

állott ellen

Aba

csak

á

Henrik hadainak de mind
;

folyamtól veszteséggel kényteleníttetett
visszavonulni.
külföldi évkönyvek szerint a magyarok

Xémely

ekkoron
adták Henriknek, hogy Pétert semmi esetre
sem
akarják többé királyuknak visszafogadni:
minek következtében Henrik, ki nem annyira Péter
sorsát horda
tudtára

szivén,

mint inkább csak

a

maga

befolyását

kivánta megalapítani

az ország ügyeire, az urak kívánsága
szerint egy mást, ki a
cseh berezeg kíséretében létezett,
helyezett \e a király-

ságba

2);

volna az

')

évhez

i.

kit

azonban

országból.

Kézai.

i.

h.

111.

Aba, Henrik távozta után kíílzött
Valószínbb, mit honi emlékeink ') a

Heriman. Aug.

és

Annál Wirziburg. lo42.

h.

Herimann. Aug. i. h. Cum Petrum recipére nollent, quemdam
eis apud BoemoB exulantem ducem.
eis constituit. Az Annál.
Wirziburg. 1043 évhez ..aliura. quem petebant^" stb.
^)

alium ex

Az Annal. Boici
világosabban, királyi vérból számlázottnak állítják
az egyéniséget,
mi
'''
ha való. csak az árpád! herczegek valamelyike
lehetett.
^)

Kézai

i.

h.

Henrik harcza
^^^'^''^^•
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Harmadik

A

kiinyv.

pogányság harcza

a kereszténységgel.

hogy Henrik,
^) egyezöleg állítanak,
megelégedett
P<'tertl,
idegenségét
nagy
látván a magyarok
tél korán bea
minthogy
Aba nagy érték ajándokaival s
saiigalli

évkönyvekkel

;

állott, seregeit az

országból kivezette.

De Aba nem

magát biztosságban Henriktl, míg

látta

nem

vele forma szerint békét

E

kijthet.

teket küldött hozzá Gozlárba,

végett tehát köve-

hol Henrik a karácson! ün-

Sámnel a német foglyokat, kiket a tavnszon
hajtatott el Tuln vidékérl, váltság nélkül visszabocsátani
Péter és
Ígérte, hii Henrik vele békére lép. De minthogy
nepeket

tölte.

Adalbert

szövetségesei
ellene

Aba

mködtek,

küldöttel

s

és Braciszláv a

követek ajánlatának

maga Henrik sem

avval

süker nélkül

haza.

tértek

elégedett még.

A

bitorló Itthon

hogy Henriknek, ha a
hadjáratot megújítja, cllentállhasson. Május havában tehát
újabban is követeket küldött a Padebornban idz német

sem dicsekedhetett

oly

ers

párttal,

királyhoz. Henrik, a háborúra
vén,

regensburgi

a

már jobbadán

felkészülve lé-

országgyléshez utasítá a követeket,

hogy, úgymond, miután e béke által leginkább a sérelmet
szenvedett Bajorország van érdekelve, az a bajorok által
hányassék meg. Ezen fogás által azonban csak azt czélozta

Henrik, hogy a követek mind addig letartóztassanak, míg

hogy aztán készületlenül lephesse
meg Abát; mert Jól tudta, hogy a bajorok mit sem óhajtanak inkább, mint boszút állhatni Abán múlt évi pusztításaiért. A követek, miként elrelátható volt, visszautasíttatnyomban követte ket Henriknek Idközben teljesen
tak
sereg
felkészült hada is az ország határai felé. A német
ellentminden
s
most a Duna jobb partján intézte támadását

maga

teljesen felkészül,

s

;

''

állás nélkül hatolt le a

Aba

ellentállni képtelen,

ügyekezett megkérlelni Henriket
most nagy érték ajándékai ') mellett az ország azon ré-

harmadszor
s

Rábczáig.

')

^)

is

követek

által

1043 évhez Fertznél I, 84.
Auri talenta 400. totulemque

vestes^.

Annál. Boici P.

II, 218.
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szét

is átengedni Ígérte neki, mely a bécsi
erdtl a Lajta
folyamig terjedt s ezen felül Gizelának is, ki iránt eddigelé
sem viseltetett jobb indulattal Péternél, visszaadni

lOM.

;

ajánlkozott minden
ajánlatta], s

^

elvett javait.

Henrik megeléo-edett az
miután Sámuel az Ígéretek teljesítését nem csak

esküvel fogadta, hanem kezesekkel
vonult az országból ').

is

biztosította, ismét ki-

Hogy Aba

a királyságban megmaradt, nem annyira
népszerségének köszönheté, melyet az országban birt,
mert az urak nagyobb része az árpádi herczegekhez szított,
mint inkább azon ellenszenvnek, melylyel a nemzet Péter

—

iránt viseltetett '^). Azonban nem sokára nyilatkozni
kezdett
a többségnek a hadi zajban eddigelé érvényre nem
juthatott
véleménye, mely csak Szár-László fiait tarthatá a trón joo--

szerü örököseinek.

nak

e

A

lajtántúli

föld átengedése, az ország-

sérelmes megcsonkítása,

nyilatkoznia e közvéleménynek

most
:

b

alkalmat nyújtott
Abától, ki önhasznának oly

könnyeden föláldozta az ország becsületét, még azon kevesek közöl is, kik eddig támogatták, mind többen elpártolának.

A

bitorlók, mihelyt jogaik kétségbevonatnak, rendszezsarnokokká válnak; elvesztik higgadtságukat, ha bár
elébb mutattak is eszélyességet. Aba, a hatalom
csábingereitl elszédítve, boszúságában a htlen urak ellen, tlük
rint

végkép

elfordult

az a]s(>bb

rendeket emelte a fdbb hivaÉs midn az ellenzéket e miatt nttön nni, az urakat maga ellen összeesküdözni tapasztalná, a különben szelíd természet ember, kit,
:

talokra, ezekben kereste uralma támaszát.

')

Ü.

o.

és Heriniaun.

Aug. Annál. Sangall. 1043. évhez i. h. Kéde e felett nem hagynak kétséget a

zai csak egy hadjáratról emlékezik

;

külföldi évkönyvek.
^) Erre mutatnak az Aunal.
Sangall. eme szavai is: Rem tamen
ob quam venerat (Henrious) nondnm períiciebat; nam idem
Petrus,
quamdiii regnavit. in multis praevaricator exstitit. i. h.

Aba zsarnok«ága.

264
1044.

A

Harmadik könyv.

a nép

pogányság harez

épen

1

;i

kereszténységgel.

e miatt tisztelt

meg

Aba

némely elv

szerint,

vagy Apa

melléknévvel, mindinkább vérszomjazó zsarnokká

ln

a hatalom féltése miatt.

Mennél

az

jelesebb volt valaki szü-

—

ngymondanak a bajor évvagy erényeire nézve,
könyvek '), annál inkább éreztette vele gylöletét: minden
jelesben versenytársat vagy veszélyes pártost látott. Csak
a kiktl nem félt, az alrendeket emelte méltóságokra
ezekkel tanácskozott az ország ügyeirl. Tanácsa jobbára
letésére

olyanokból

állott,

kik sem érzeni sem beszélni

nem tudtak

Ezek mondottak a gyanús nrakra jószágvesztési
vagy számzetési Ítéletet, hogy az elkobzott javakljól maguk váljanak gazdagokká. Rövid id alatt annyira meghelyesen.

utáltatta

még

magát

Pétert

a

nemzet fbbjeivel, hogy ezek közöl többen

De
most nem

Sza-

kivánatosabbnak találták a zsarnoknál.

is

badulni vágyván tle, mind többen szövetkeztek

megbuk-

mieltt foganatba vétetnék, elárultatott;

tatására.

a terv,

és

ismert többé határt

Aba

Egye-

kegyetlensége.

bek közt ötven urat, kik tanácskozás végett titkon össze-

minden meghallgatás vagy

gyltek,

elfogatott,

helyben

lefejeztetett:

másokat,

tatván, hatalmába estek,
halállal öletett

E

meg

itélet nélkül

kik pártoskodásról

karóba vonatott,

vag\y

vádol-

más kínos

-).

kegyetlenség azonban csak sietteté a bitorló és zsar-

nok buktát. Az urak közöl többen Németországba futottak,
már hajlandóbbak visszafogadni Pétert, mint tovább trni
Abát, ki mennél gylöltebb, annál dühöngbb lett. Ezek
Péterrel és sógorával

aztán

szntek meg
leinek

nem

összeköttetésbe

ingerelni Henriket,

teljesítése

ki a

miatt különben

lépvén,

béke némely
is

nem

feltéte-

boszús vala.

fordult Sámuelnek, látván,

Már

a

hogy

papság is átalában ellene
e kényuralom alatt a Sz. Istvántól megalapított rend mindinkább felbomlik, az egyház tekintélye sülyed, a fiatal ke')

^)

nél 226.

Brunner Annál. Boici i. h. az 1U44 évhez.
Kézay II. 2. 111. köv. Vita S. Gerardi Cap.
:

:

17.

Endlicher-
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resztéuység hanyatlik,

az svallási szokások s gyakorlatok
megújulnak, minden kicsapongásnak tág tér nyílik. Ezen
egyházi s erkölcsi sülyédésrl keseren panaszkodik egye-

bek közt Sz. Gellért ') csanádi püspök; ki e panaszt magának a királynak sem rettegett szemébe mondani.
Történt, hogy Aba a húsvéti ünnepeket Csanádon
töltené.

Az

új királyság

végett német szokás

fényének,

tekintélyének emelése

István

szerint

is

divatba hozta

volt,

hogy a király sátoros ünnepeken a templomban megjelenvén, a koronát a hely püspöke által ünnepélyesen tétess*
fejére. Ezt akará most Aba is végrehajtatni Gellért püspök
által. De a bátor fpap, ki, mint velenczei származású olasz,
Péterben földiét is sajnálta, a felhívásnak nem engedelmeskedett,
tatni

s

a király kénytelen

meg magát

^).

dorgáló beszédet

más fpap

lön

által

koronáz-

s kemény,
Szemére hányja a ke-

Gellért erre a szószékre lép,

tart a király ellen.

gyetlenségeket,
melyekkel épen nagyböjtön, a vezeklés
napjaiban szennyezte be lelkét. „Ha életembe kerül is,
hiszen én kész vagyok bár
így végzé lenyitó beszédét,

—

martyromságot
elébe tartom,

nem

szenvedni,

sokára

ó király,

—
— ha

életembe kerül

jövdnek

lesújt reád a

tükrét:

boszú fegyvere,

fosztand az országnak jogtalanul

udvaronczok,

szerzett

kik a latin beszédet

tudd

is,

szemed

meg

tehát,

mely téged megbirtokától".

Az

püspök

éle-

értették,

a

téért remegve,

megintek a tolmácsot, ki a beszédet a királynak magyarázá, hallgatná el a király eltt e fenyeget
szavakat. A tolmács maga is remegve, szívesen engedett az
intésnek; de

a rettenthetetlen

csak magyarázná

')

Deliberatio..

végszavait

.

super

is

hymnum

jában. Acta et Scripta S. Gerardi.

1.

fpap keményen
a királynak.

triiuii

A

reákiált:

tolmács en-

puerorum czímü munká-

120.

^) Némelyek ezt tartják Aba els megkoronáztatásának, mi azonban ellenkezik Kézai tanúságával. ,.Aba ver in regem consecrato. ea
quae Petrus statuerat in irritum revocans stb. Ez csak a kormány ele-

jére

illik.

lo^*

zbb
^^^^-

Harmadik könyv. A pogányság harcza

gedelmeskedett

de a király

;

elf'ojtá

a kereszténységgel

haragját,

tanúja volt közönség csodálkozással telt
a

bántatlanul hagyta

^).

Ez

Péter

alatt

s

a jelenetnek

hogy az igazság

zsarnok szivét, hogy a bátor püspököt

annyira meghatotta
Henrik máso-

el,

az

s

országból

kifutott

urak annál

könnyebben rábirhatták Henriket ogy újabb hadjáratra,
minthogy ez, miként említk, maga is boszús volt Abára,
mivel a német foglyokat a béke teltételei szerint hazabocsátani mind eddig elmulasztá. A német király tehát újabban

T

megindítá hadait az ország fölé; de hihetleg abban bízva,
hogy mihelyt az országba lép, a nemzet tömegesen elfordul
a gylölt Abától,
ha igaz, mit a némot évkönyvek mondanak, csak mintegy hat ezernyi sereget hozott magával.
Sámuel ennek [hírére, ismét követeket küld Henrik elébe, s
is

—

a békeföltételek pontos végrehajtását igéri, ha felhagy had>

járatával.

'

mának,

s

De Henrik most

el volt tökélve, véget vetni uralPéter kezére juttatni vissza az országot, ki neki

esküvel Ígérte volt, hogy azt tle

Henrik most

is

lépett az ország földére,
dett,

/

bocsátá

vissza

hbér gyanánt

Duna jobb

a.

s

Aba

csak

partján,

midn

követeit,

fogadja

el.

a sopronyi úton

Rábczához közelehogy

a

izenvén általuk,

harmad

najjon ütközetre készüljön. Aba, értesülvén követei
Henrik seregének csekély számáról, hogy abból a biztosan reménylett gyzedelem esetében
mert a nép, mely
iránt kegyes volt, szép számmal gylt zászlai alá,
annál
kevesebben meneküljenek meg, a Rábán is átkelt s Cxyr
által

—

—

felé

vonult vissza. Nehogy mindazáltal táborában meglepes-

sék, a

folyam partján

peket

(machinas,

is

hagyott némi csapatokat

tormenta).

Azonban

a

s

vetgé-

Péterhez futott

magyaroktól kalauzolt Dedo gróf a bekövetkezett éjjel a
fídyamon egy gázlón lopva átkelvén, a parton felállított
magyar csapatok hátába került, de siker nélkül, mert ezek
az ellenséget idején észrevevén, sietve visszavonultak,

')

Kozai.

i.

h.

1.

IVJ. Vita S. Gerardi Cap. 17.

l.

226.

s

csak
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fejezet.

Péter és Sámuel trónbitorlása.

2b

_

i

^^^-

hadi és élelmi szereiket hagyták az ellenségnek martalékul.
német sereg ezután akadálytalanul általkelvén, július

A

5-én (1044-ben) a ménfi síkon találkozott szemben a magyar haddal, mely számra sokkal nagyobb, hosszan elnyúló
szárnyaival

körülfogni

Ezeknek

németeket.

fenyegette a

évkönyvei szerint Aba az ütközet eltt hadait körüllovagolván, vitézei eltt gúnyolódva szólott volna a bizonyos veszDe váratlan kimenetele ln az ütkö-

tökre jött németekrl.
zetnek.

nyire

Aba

Midn

hadak már
égi hatalmak

csak egy nyillövés-

az ellenséges

voltak egymástól,

az

is

összeesküdtek

Rögtön ers forgószél támad, mely

ellen.

homokos

a

téren sötét porfellegbe burkolta a magyarokat, és szemeiket

annyira ellepé,

ennek daczára
vitézei oly

hogy társaikat

Azonban

alig láthaták.

eregettek

nyilzáport

virulni a pártkirály.

is,

midn

Rövid id

csatamezt, hogy

Kézai krónikáját

De ekkoron megfordul
kegyetlenségeitl félve

alatt annyi

még

e hely

látja fel-

elesett

a 13-dik

,,vesznémet"

írta,

hogy

az ellenségre,

ennek megtizedelt soraiban már-már gyzedelmet
borítja a

Aba

mihelyt a porfelleg kissé ritkult,

is,

sr

is

német

században

nevet

viselt.

Aba ellenségei,
nem mertek elmaradni táborából,

kik csak

a koczka.

a

tle elpártolnak, s a Péterrel
eleve kicsinált terv szerint Henrik táborába futnak. Ez
eldönté a csata sorsát. A hátramaradt magyarok, mihelyt az
pillanatot alkalmasnak látván,

árulást észrevették, megzavarodván, rendetlen futásnak ered-

Gyrt

tek.

Henrik ezután

nak

ott lelt családját foglyává,

Aba

a csatatérrl

ellenállás nélkül

megvévén, Abá-

kincseit martalékjává tette.

megfutván, a beállott

éjjel

egy kunyhóban

keresett a teljesen kitört vihar ell menedéket; de egymenykcsapás által ez is felgyújtatván, tovább kényteleníttetett
bujdosni,

mígnem végre

ellenséges

indulatú urak,

szerint Péter által elfogatván, lefejeztetett

') Kézay i. h. 112. Turóczy
Pereméi VII, 71. Herimann. Aug

II,

Cap.

u. a.

;57.

—

mások

^).

Rodulti Hist, Lib. III.

V. 124. Annál. Sangall.

u. a. I,

.
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A pogányság

harczrí a kereszténységgel.

1044.

III.

A

Péter újra a

trónba

ul.

^

gyzcdclincs Hciu'ik Székesíchérvárra

híveinek

t

királyi

Pétert,

gyülekezetében maga tévén ott fejére a koronát,
székébe

még

ekkoron

vitte

helyezte.

vissza

életbon volt Aba,

s

újaliban hadakat

Tisza mellett

Ugy

látszik

azonban,

mint emlékeink mondják a

Ez

gyjtött.

lehetett oka,

hogy még sem Henrik, sem védencze nem látta kedveznek
az idt, nyilvánosan német császári hbérnek jelenteni ki az
országot. Henrik most megelégedett avval, hogy Péter neki
négy szem közt, vagy meghittebbjei eltt esküdött hséget

Ígért

s

adót,

divatozó jelvényekkel

a

könyvek
mal

Henrik

szerint

törvényeinek helyébe

is

').

A

magyarok kérelmére

a

bajor törvényeket

a

történni szokott

alkalomra hagyván.

nyilvános hódolást jobb

német év-

ez alkalom-

behozta volna az országba István

De

ha

nem hozzuk

is

kétségbe

magát a tényt átalában véve, azt bizonyosnak tarthatjuk,
hogy ezt Henriktl nem magyarok, hanem Péter német
párthívei kérték, kik termésr'ctescn oda törekedtek, hogy
Magyarország német tartománynyá váljék. A magyaroknak
épen ez lehetett Henrik távozta után egyik f sérelmük, ez
utóbb egyik oka Péter megbuktának, s oka annak is, hogy
t a nemzet szintúgy, mint maguk utódai, bitorlónak tekintették.

Henrikot,
tal(')

hogy

a

tatta.

De

hatalmas

s magasznémet birodalomból,
magyar nemzetet meggyzte, meghódol-

haza

;

s

Annalos Boici
Cap.

Péter

ez alatt

vészföllegek

•S4.

midn

tért,

szerencsekivánó

levelek üdvözölték mindenfelöl

már

P.

is

fölött

feje

már

is

tornyosodtak a

liangzottak a sz(')zatok,

I, i-JO.

köv. P.

II, 211).

Pertznél Script. X,
Ungaros petcntes lege baioarica
1044. évliez. Ungari.. bojorum jure legibus

I.

a

ama mcghó-

köv. Chron. Gozecense Lib.

144.

9.

')

.

verunt, impetraruntque, Annál. Boici

i.

li.

doiiavit.
sibi uti.

Herimann. Aug.
vivere licerepeti-

I.
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Pétert a idállott

viszontagsáo___J^^

sem bölcsebbé; st most a német birodalom
pártfogásában bizakodván, n magyarokat megtörve lenni

nem

tette jobbá,

gondolván,

még

elbizottabban kezdé

gyakorolni

zsarnoki

hatalmát a magyarok, kivált az elébb Sámuelhez szítok
íolött.

Ebbl

Péter,

hogy

náját

magának biztosítsa. 1045-ben öt ismét az országba
neki a frendek gyülekezetében híklolása jeléül némi

új

elégületlenség,

a császár pártfogását

új
s

panaszok

támadának.

ingadozó koro-

ez által

hítta, s

más ajándékok kíséretében egy aranyos lándzsát nyújtván
át, újonnan jobbágyi hséget s ad(')t igért '). Henrik az átosztotta fel, mintegy értésére
magyaroknak, hogy, ha hívek maradnak,
is
hasonl(')kban részesülendnek; a lándzsát pedig R'unába küldötte. Midn haza tért, némelyek szerint, Gizehi királvnét
is magával vitte volna Németországba '-).
vett ajándékot kísérete közt

k

adand(') a

De

Péter

roszabb eszközt

trónja megersítésére

nem

választhatott

Ha már

Henrik pártfogásánál.

Aba Sámuel leginkább az

volna
elébb

magától a nem-

által idegenítette el

hogy az ország egy kis részét feláldozta nagyravágyámennyivel inkább fellázadt a nemzet érzelme, midn
tudtára esett, hogy a különben is gylölt Péter, uralmának
biztosítása végett hbéresévé lett a német császárnak s elzetet,

sának

:

adta az országnak méltán mindennél többre becsült függetlenségét!

Több

ben Viska,

ki

elzetésének,
tesznek,

helyt gyülekezetek tartatnak

már 1041-ben

BuaésBoknya

hogy Szár-László

is

s

ezek egyiké-

egyik findoka

volt Péter

az erdélyi Oryula hai, indítványt
fiaiért

Péter két titkos hívének árulása

követség küldessék.

által,

kit

Budának

és

De
De-

vecsernek neveznek emlékeink, hírt vett az összeesküvésrl,
s

a részesek kí)zl néhányat,

')

^)

kiket

kézre keríthetett,

Annál. Boici 1045. évhez. Herimann. Aug.

Ennek

ellene

mond Heriman

gyarországban halt meg.

A

vitát Id.

i.

b. 125,

tudósítása, ki szerint Gizela

Katonánál

I,

fel-

497.

Ma-
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akasztatott,

kok

másokat megvakíttatott,

bitorlók egyetlen eszköze,

s

által

a keresztény3égg:el

s

általában a zsarno-

rettegtetés,

megfélénkítés

ügyekezett hatalmát megszilárdítani.

Ez végveszedelme

lett

Az urak egy alkalom-

Péternek.

mal Csanádon nagy számmal összegylvén, elhatározták,

-'

Szár-László

hogy az árpádi herczegeket visszahívják s Pétert újra megbuktassák. Mi volt légyen oka, hogy a magyar urak hét
éven keresztül trték magok felett a királyi hatalom bitorlását, hét évig hagyták számüzöttségben bolyongni a magyar
királyi herczegeket, holott azoknak, mint látszik, már István életében is tetemes volt pártjok, sem honi, sem külföldi
emlékekbl nem lehet eléggé megfejteni. Bár mit hozunk is
fel a körülményekbl ennek okául, az mindig homályban marad, hogy miért nem hivattak be a berezegek Péter els elzetésekor, vagy midn az urak Abával is elégületlenek lnek.
A három berezeg elébb Cseh- s innen Lengyelországba
nieneklt, az amott szintén bujdosóban
lengyel királylyal. Bélát

zbb

vitézsége

itt

állapotba helyezte. Mieciszlávnak

viselt

h segéde,

háborújában

lév II. Mieciszláv
nem sokára kedvea

pomeránok

ellen

azoknak fejedelmét párvia-

dalban megölte, miért a hálás királytól Kichesa leányát egy

tartománynyal nyerte volt vitézsége díjául. Endre

és

Le-

De vagy mivel
Lengyelországban Mieciszláv halála után zavarok támadtak, melyek alatt maga Béla is Lambert krakói püspökhöz
vente egy ideig testvéröknél tartózkodának.

volt kénytelen egyidöre menekülni,

míg sógora

a trónon megersödhetett, vagy mivel

I.

Kázmér

megunták, mint Kézai

annak érdemeiért enni a lengyel udvarban a kegyelem-kenyeret, Lodomeriába vándoroltak. Itt a
mondja, Béla után

s

Péter hatalmától tartó fejedelemtl

el

nem

fogadtatván, a

kunokhoz, onnan utóbb Oroszországba bujdokoltak, hol
aztán ket Jaroszláv fejedelem nemcsak venöégszeretleg
fogadta,
')

19.

i.

h.

hanem Endrének Anastazia leányát

Kézai

:

i.

h.

113.

Chron. Budense

Turóczy
1.

88.

11.

is

Cap. 38. 39. Vita

Podhradszkv-fcle kiad

nül
S.

adta

').

Gerardi Cap.

fejezet.

I.

Ide küldenek
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i^^elég-letlen urak köszékre meghívnák. Endre, Endre királymegértvén az ország állapotát, de teljesen még sem bizván 'y* ^'*^****^^-

tehát a Péterrel

kik Endrét

veteket,

a hallottakban,

királyi

biztos

eo'v

neki bizonyosabb

a

emberét küldé az orszáo-ba, ki
a kedélyek hangulatáról;

híreket hozna

miután a követek állítását ez is valónak találta. Levente
Öcscsével egy orosz fegyveres esapat kíséretében 104B szén
és

Abauj várhoz érkezett, hol az urak egy részétl
királya gyanánt üdvözijltetett.

De
ki Péter

voltak sokan a nemzetben, kiket

megbuktatása, hanem

állítását is kívánták.

A

a

már nem

e mellett az

keresztény vallás

nemzet

elégített

srallás helyreáldásai méo-

nem

gyökereztek meg a népben annyira, hogy azokat többre
becsülhették volna a bajoknál, melyek némileg e vallás
fölvételének következtében érték a hazát. E vallással jöttek
az országba az idegenek, kiknek egy részét

gonoszul tapasztalták gazdálkodni.
is,

Ennek

az idegen, királylyá.

E

abban most oly
'

vallás miatt lett Péter

felvétele óta

igénvelték a

német császárok a fenhatósági jogokat az orszáobau s fenyegették a nemzet függetlenségét. Mind e bajt és megalázta-

melytl

'

-

s

svallás, az
szokások és intézmények
nemzet menten maradt, egyenesen az új vallásból származtatták, mert annak kíséretében látták maguk

tást,

uralma

az

alatt a

közt elterjedni.

E

fölött

még

ben, sérté büszkeségüket,

a tized is szálka volt szemükmely minden adózást szolgainak

tartott.

A

nemzeti fölkelés^tehát a zsarnok király ellen minden Lázadás a keegyéb elfojtott nemzeti szenvedélyt is fölébresztett: és nem ""^'^^^"^ ""^"^^

hogy ennek hevében sokaknál azon nézet

csoda,

kodóvá, hogy

meg

kell szabadúlniok az új

nek fölvétele óta annyi

a

ln

állástól,

ural-

mely-

baj és megaláztatás érte a nemzetet.

Pogány seik, úgy gondolák, Eur(')pa ostorai voltak: maguk, keresztényekké lévén, már függetlenségüket is elvesztették

!

E

szenvedélyek, e nézetek már Abaujvárt

is

haniíosan
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nyilatkoztak; mire

A

[logányság híircza a kereszténységgel.

pedig a berezegek Pest tájára értek,

megfékezhetlen ervel törtek

kivált

ki,

miután maga Le-

vente sem titkolta rokonszenvét az svallás iránt. Vatának,
a belusi (tán bélabányai), vár urának vezérlete alatt nyil-

ván követelték Endrétl, törülné

el a

keresztény hitvallást,

engedné lerontani a temelzni
az idegeneket és a papoplomokat és a monostorokat,
kat: csak ezen engedelem feltété alatt ajánlván felkarjaikat
állítaná helyre az

si szokásokat

;

Péter ellen.

Endre, más ert még nem látván maga köri, kénytelen volt szabad folyást engedni a kitört szenvedélyeknek.

És Vata

—

úgymond

lenyíratá haját,

fejérl;

csak

si szokás

a krónika, — a maga felekezetével
három üstököt hagyván abból lelógni

szerint lovakat

áldozának az istennek,

áldozat után, varázslóiktól környezve, régi

zásban emésztvén

fel

az

áldozatból

módú lakmáro-

megmaradt

részeket.

Ezután neki dühödve, rárohantak a papokra, németekre s a
tizedszedkre, a templomokra s "a kereszténység más emlékeire: amazokat leölték, emezeket feldúlták. Gellért csanádi
püspök, Besztrid, Buld és Beneta püspöktársaival akkoron
Székesfehérvárt mulatott. Értesülvén azokról, mik Pest

környékén történtek, talán hogy

a herczegeket

e

zavarok

megfékezésére ösztönözzék, társul vévén magukhoz a keSzónokot '), Fehérvár ispánját,
resztény vallás iránt

h

Buda

egy lázongó
csapatt<>l meglepetvén, kövekkel támadtatnak meg. Besztrid
és Buld halálos sebeikben nem sokára kimúlnak. Gellértet
az rjöng csapat, melynek élén a hagyomány Vatát és Kóvesztükre Pest felé indulának.

rogit'említi

')

-),

kocsijáról

mellett

leragadván, a Kelenhegy oldalára

Szónok, vagy a mint emlékeink írják, Zonug vagy Zoiiuk, szevárispán. Zonuk Cos nem szolnoki, hanem lehérvármegyei

mély neve,

mes, Zomichus princeps albanus. Vita

S.

Cap. ?AK
-)

Istvánfíy: Hist. Lib. VIII.. 82.

Gerardi. Cap. 19. Turóczy II,

L

fejezet.

viszi, oniiíin letaszítja,

szúrja
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mellét

lándzsával

1046.

A

pedig kövekkel zúzza össze.
hegy azontúl
Sz. Gellért heg vének neveztetett, Beneta püspök és Szónok
várispán kezeikbl valamikép megszabadulván, Endre által
megmentettek ^).
át, fejét

Péter a lázadás kezdetén Fehérvárra
a dunántúli várkatonaságot
kizáratott

összegyjtse;

hogy ott
de miután onnan
sietett,

hogy a nemzet nagyobb része a felkeléshez
Mosonyba futott, Németországból szándékozván
kérni segedelmet. Endre azonban, nehogy a zavart valamely
s

látná,

csatlakozott,

német had bejötte még inkább növelje, utána üzon térne
kész a békére, kész megadni neki az ill tiszteletet.
A fhöz, fához kapkodó Péter hinni kezd, s tán azért is,
mivel Henrik király épen Rómába készült, hogy ott magát
:

vissza,

császárrá koronáztassa,
várhatott, vissza

e miatt

s

feléindúl;

de

segélyt tle rögtön

midn

nem

hogy Endre
követe ellene cselt hány, háta mögét pedig már hihetleg
fellázadt csapatok foglalták el, kevés fegyvereseivel Szomor
helység urának lakába vonúla s ott három napig kétségbeesetten vedé magát.

De miután

látná,

katonái a lázadók nyilai által

elhulltak, maga elfogatott s megvakíttatván, Fehérvárott
nem sokára meghalt; eltemettetett az általa épített pécsi

székes templomban
')

Cap.

3.

Vita

U.

o.

S.

113.

^).

Gerardi Cap. 19. Endlichernél 227. köv. Kézai
II. Cap. 39. 40.

II.

Turóczy

—

Kézai

II, Cap. 3. i. h. Taróczy Cap. 41.
Cosmas Pragens.
Saxo (Pertznél: VI.) szerint Péter még számos évig élt, s
Judittal, Braciszláv berezeg özvegyével második házasságra kelt.
De
ebben hitelesebbek a honiak, melyeket az Annál. Boici is támogatnak.
*)

és Annalista

Kegem

Horváth

..,

M

luminibus spoliant..

Magy.

tört.

.

paulopost moriturum. 1046. évhez.

1

ö

Péter halála.
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MÁSODIK FEJEZET.
I.

1047.

vf

király. 104:-10(>1.

Péter megbukta némileg meghtötte a nép tomboló
szenvedélyeit.

^

Endre

hogy Lea fhatalomra

Szerencse volt a kereszténységre,

vente, kirl a krónika

mondja

'),

hogy ha

él és

Magyarországot maga után vonta volna a
ez idben, nem tudjuk, mi halállal, kimúlt.
pogányságba,
De bár Péter megbuktatását az egész nemzet óhajtá az

jut vala, egész

—

:

ösvallás visszaállításában,

osztozott

;

s

a kedélyek

úgy

látszik,

csillapodtával

csak a kisebb rész

nem sokára

láthatta

Endre, hogy a többség híve maradt a keresztény hitnek.

A

keresztény-

áiiításT^

Miután tehát e mérsékeltebb szellemek közöl 1047 elején
körülötte mind többen gyülekeznének, azok kíséretében
Fehérvárra ment s a veszedelembl megszabadult három püspök által magát megkoronáztatta ^).
És most elsö gondja lön elfojtani a zajongást s helyreállítani a kereszténységet, jól tudván, hogy különben kétszeres ellenségre találand a császárban. Rendeletet bocsátott

melyben halálos büntetés alatt meghagyatott minIwgy a keresztény vallásra visszatérvén, István
törvényei s rendeleteihez tartsa magát. Es mihelyt a rend e
parancs következtében, a szigor néhány példái után, némileg
ki tehát,

denkinek,

')

')

Turóczy
U.

0.

II.

Cap. 42.

II. fejezet.

I.

Endre királysága
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.

helyreállott, a császárra íbrdítá figyelmét,

kirl eleve is tudhogy boszúlatlanul nem fogja hagyni védenczének

hatá,

i'J'^'í

megbuktatását.

Követeket küldött tehát a császárhoz, tudtára adatván
hogy részt nem vett Péter megbuktatásában, st

általok,

azokat, kik által megvakíttatott, megbüntette
a fellázadt
pogányságot pedig elfj totta, a kereszténységet helyreállította.
Kén tehát a császárt, ne háborgassa az országot, melvnek,
hogy a kereszténység benne meggyökeredzék, békére van
;

Egy azonkori német krónikás ') még azt is állítja,
hogy fenhatóságát is Ígérkezett volna elismerni, ha
békében hagyja az ország birtokában. De miután a nemzet leginkább az ország függetlenségének elárulása miatt támadt
szüksége.

t

fel

Péter ellen: hihetetlen, hogy Endre azt szintén hajlandó
És épen ez volt oka, hogy a követek

volt volna megsérteni.
is

sükeretlen jártak:

nem

Henrik

ismerhetett, lemondani

a fenhatóságról,

nem

akarván,

mit Endre
a

el

békét meg-

tagadta.

Szerencsére Flandriában pártütés támadt, s Henrik
1047-ben evvel, a következ két évben más belzavarokkal

io48.

levén elfoglalva,

késett teljesíteni fenyegetéseit -). Endre
idt nyert készülni az elkerülhetetlen háborúra.
Hivatást magában a hadak vezérletére nem érezvén, minden

tehát elég

bizodalmát a vitézségérl s vezéri tehetségeirl elhíresült
Béla öcscsébe helyezte. Követeket küldött tehát hozzá
Lengyelországba s azon ígéret mellett, hogy
a maga életében az ország harmadrészének urává teszi, halála után

t

minthogy magának gyermekei nincsenek, úgy is t
az országba visszahívta. Béla örömmel foBéla herczec
gadta a meghívást, mely hosszú számzöttségének véget
bejötte.
vetett, s Richeza nejével, Gejza és László reményteljes fiaipedig,

illeti

val

a korona,

nem
')

)

késett haza jni.

Endre

a tiszántúli

részeket

Herimann. Aug. 1047. Pertznél V. 127.
U. 0. az illet évek alatt.

18*
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kereszténységgel.

neki vezéri osztályrészül. Az ország e megosztása, mit
késbb más királyok is követtek, számtalan belvillongásnak
lett forrásává, s egyik íö okává annak, hogy a királyi ha]£Í

talom az árpádi korszak

alatt

nem

képes eléggé meg-

volt

ersödni.

De

bár rendelkezésére állott ezentúl Béla vitéz karja,
Endre mégis békét óhajtott a császárral. Ennek szándékáról
tehát értesülvén, miszerint még 1049-ben megkezdi a há-

mintán saját követségeivel czólt nem érhetett IX.
Leo pápa közbenjárásához folyamodott. Jelentvén neki,
hogy az si vallást visszaóhajtók lázadását elnyomnia sikerivén, a keresztény vallás megszilárdításán minden erejébl
borút,

;

hogy ügyekezetének sükerét lássa, múlhatatlanul békében kell maradnia országának. Kéri öt ennél fogva,
vetné magát közbe a császárnál s hajlítaná t békére. A
pápa teljesen méltányolván Endre kívánságát^ a clugnyi

fáradozik. De,

Hugót küldötte követül

apátot, az utóbb szentté nevezett

Magyarországba; tanácsolta mindazáltal Endrének, ismerné
el

a császár fenhatóságát,

kikötött adót.

De

meg

a császár

san vonakodott elismerni
fizetéstl azonban,

megszerezhesse,

fizetné

s

neki a Péter által

Endre, Bélával egy ér telemben, állhatatofenhatóságát; az adó-

hogy országának az oly szükséges békét

nem

újabb követség

által

megátalkodott,

s

volt többé idegen,

tudatta

az adót

is

s

a császárral

a fenhatóság

meo-vetvén, a követeket ismét ellenséges
vissza

ez iránti készségét
').

De Henrik

elismerése nélkül
válaszszal bocsátá

^).

Ezen idre értend Herima n n állítása az adófizete's megajánaz els követségre Heriman a két követség eljárását
de
crebro legatos supplices miserat
összefoglalta, elre bocsátván
•^)

lásáról,

nem pedig

.

—

;

csak az adó

s

nem

a fenhatóság

elismerésének ajánlatával

is,

mint

mondja; mert ez esetben a császárnak oka sem lett volna háborúra.
^) Az egykorú Wibert, tulni fesperes, IX. Leo életírója Lib.
II. C.

Vita

IV. Acta SS. april, e hó 19-ke alatt T.

S.

Hugonis abbat. cluniac. Cap.

II.

II, 661.

— Hildebert:

,

II. fejezet. I.

A

Endre királysága.

háborúskodást 1049

kezdette

meg

akart torni;

szén Adalbert

a császár

ki

277

utasítása

de a határszéleket

^

osztrák Iierczeo-

szerint

az

1049.

országba Háború

rzött magyar had

a né-

nmetekkel

által

visszaveretett

')• Majd a következ
év elején Gebhardreo-ensburgi püspök a császár rokona is
pusztítani kezdé az oí^záovégeit. Endre látván ebbl, hogy
mérsékletét a császár épen
nem méltányolja, s békeszeretetét
íelénksés-nek tartja, a kölcsönt visszaadandó, Bajorországra
hadat^ küldött s annak

^'^^o.

egy részét pusztíttatta
doka,
IS,

nem

').
Hogy a császárnak komolv szánsokára nagyobb hadjáratot intéznie,
kitnt abból

hogy-Halmburgot, melyet hadmunkálatai
alapjául váév folytában nagy szorgalommal
ersítteté. Az

lasztott, ez

epités fölött
bajor,

Gebhard püspök, Konrád és Adalbert,
amaz
emez osztrák herczeg egy sereggel
rködött, mely

aztán az azt háborgatni akaró

nyomta

magyar csapatokat

vissza-

^).

A hadjárat 1051-ben csakugyan megvalósult. Henrik
harmadszor is elutasítván Endre
követelt, kik által ez még
egy kísérletet tn a békére, mint
egvkoron Xagy-Károly az
avarok ellen, vagy mint Lajos, a
gyermek, 910-ben,

^Q^i.

há'rom
osztályban vezette nagy számú
seregét az országba. Nao-ybatyjat, Gebhard püspököt
egy hajóhaddal, melyre fölö.
eleséget rakatott, a Dunán
úsztatta le.
folyam balpartján
Bratiszlav cseh és Welf karantán
herczeget indítá meo- e^v
hadosztalylyal. Maga az
árvizek miatt, melyeket a Dun;
jobb partján létez folyamok
képeztek, a Rába jobb partjára kerülve, vezette a derék
hadat.

A

'

De jól felkészülve fogadta t Béla
vezér. Eltökélve,,
'A nemet,,,,
hadak
mkabb csellel, mint feo-yverrel
^^
bnrr.,nl,.í
'^o^^eirei
naiczolni,
miután
a császár
.'
.

-

'

^'^

,

,

veszedelme.

,

3eregenek utjat eleve kikémlelte,
vidékrl, melyen az átmenend

a

vala,

b^rmahtávolabb erdségekbe
')

Aloldus 1049. évhez.

')

Herimann. Aug. 1050. évhez

')

U.

o.

Rába

és

Szála

a lakossáo-ot

hajtatta,

s

közti

annak

minded gabonát

és

"

278
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Harmadik könyv. A pogányság harcza

mit elszállítani

ezénát pedig,

nem

a kereszténységggel.

A

lehetett, elégettetett.

császár rémülve látta a pusztaságot, a merre csak

haladt;

s

mivel fegyveresei s lovai mennél inlsább távoztak Németország határaitól, annál inkább kezdenek éhséget szenvedni:
a Duna felé intézte irányát, hogy az eleséget hozó hajóhaddal találkozzék. De ebben is meggátolta t az ügyes Béla.
íjászai gyors lovakon szakadatlanul körülrajongták a német
tábort, sehol sem állva meg komolyabb csatára. Míg ekként

Henrik mind nagyobb éhséggel küzdve is csak lassan haladhatott elre nagybátyja, a püspök, Gyrig vergdött hajóival s minthogy a császár megjelenni számításán túl késett,
:

;

hírnököt küld hozzá tudakolván,

hol várja

t

A

hajóival?

hirnök azonban a tábor körül száguldozó magyarok kezébe
került

s

Bélához

Miklós püspök megfejté a levél

vitetett.

tartalmát, mire Béla választ írat a császár nevében Gebhard-

nak,

s

magyarországi német

azt egy

kezébe.

szártól hozottat juttatja

hogy miután t,
a

birodalomba,

A

tartalma az volt,

a császárt, súlyos bajok rögtön visszahívják
sietne vissza

balparti sereggel,

nagybátyja

is

Gebhard azonnal engedelmeskedik,

roktól.

a balparti sereget,

s

:'.

mely a Garanig

maga

s

a császártól

kitakarodik,

ellentállás

mind

nélkül haladt

nagy martalékot gyjtött, visszavonulásra bírja.
Henrik végre ezer bajjal a Dunához vergdött; de csak

akkor,

midn

a hajóhad

s

balpartí serege

már

tárokon. Csak most veszi észre helyzetének
s

hajóhadával

melyet ezentúl veszély érhetne a magya-

jöttnek hitt parancs szerint mind

s

lakos által mint a csálevél

nem maradt más

éhs('o;tl

túl járt a ha-

veszélyességét

választása, mint gyorsan haza indítani az

mindinkább hullongó hadait. De most Béla

sürübb támadásokat intéz

ellene.

A

is

mind

kiéhezett fegyveresek,

hogy a nyilak zápora ell könnyebben menekülhessenek,
még fegyvereiket is elhányják. Az elébb Bodóhátnak nevezett hegységben,

prém megyéig
a

mely Esztergom megye széleitl Vesz-

nyúlik, annyi német vértet szedet utóbb össze

vidék lakossága, hogy

e

hegység azóta máiglan Vértes

PZndré királysága.

II. fejezet. I.

27^'

hegységnek neveztetik. De a futanilók is számtalan akadáA folyamok partjait, merre a német had

Ivókra találtak.
visszahúzódott,

magyar

mindenütt fegyverrel

íjászok állták

kellett

utat

el,

a

.-

nyitniok

németeknek

az

átkeh'sre.

Ilyenkor történt, hogy az elcsigázott németek, magukat legalább éjjeli nyugtokban biztosítandók, a még ekkor sem

szn

nyilzápor ellen, árkokat ástak fekhelvökül.

élnek ástak

A

halott töltötte be".

ugy mond a krónika,
Rábczán létezett hidat

— úgy látszik Kapuvár — mellett,

oly nagy

el a

magyar csapatok, hogy veszendvé lesz

met

sereg, ha csak

a császár zászlai

a

De

..mit az

— nappal azt

—

éjjelre,

burgundok, szászok

eo-v ersséo-

számmal

állták

vala az ecész néés lengvelek, kik

alatt léteztek,

kétségbeestükben véseröfeszítéssel nem veszik be a várdát, s a masrvar hadat visszanyomva, nem biztosítják az átmenetelt. A hidon átkelvén,

nyomban

maguk után, s csak ezután menekülmeg valahára az eddicr szünetlenül hátukon volt mao-varoktól. Az éhségtl és sebektl beteg urak közöl, kik ma-

azt

fölégették

tek

gukat kocsikon, bársonyos ágyakban vitették haza felé,
nép sokakat agyonvert, rségeiket megszalasztván. Tata

a
és

Pannonhegy között. Innen vette volna nevezetét, hagyományaink szerint a Bársonyos hegy, melynek lejtói körülbelöl
egy század eltt venyigékkel beültettetvén, kitünleg jó

A megfogyott német had végre Haimburgnál október 25-kén pihente ki magát, körülbelöl egy
hónapi nyomor s veszélyteljes hadjárata ut:';ii ^).
fehér bort teremnek.

11.

A

császárra

Endre sem
lott,

de

')

el

nézve oly szerencsétlen

nem

fogadott

Kézai. Caji.

3.

i.

h.

iid<'.T.

115.

után

Saxo 1052 évhez.

megadni az elébb meo-ajánMivel azonban értesült. ho2v

Turöczv

1051. évhez, Pertznél V, 130. Ottó
lista

hadjárat

volt többé hajlandó

II.

Cap. 43. Heriman. Auc^.

Friíingení. Lib. VI. C. 33. Anna-

Wl.

2ö0
1052.

Harmadik könyv. A pogáuysíg harcza a kereszténységgel.

Henrik, a múlt évi kudarcza miatt szégyen
1052-ben ismét hadjáratra készül: újabban

s

boszútól égxa,
sürgeté

is

a pá-

pát, ha a kereszténység ügye Magyarországban szivén fek-

ügyekeznék a császárt valahára megbékéltetni, s menne
személyesen hozzá e fáradságot megérdemlené a
magyar kereszténység, melyet a háború s a császár hbérszik,

e végett

:

úri követelései végveszélylyel fenyegetnek.

A

pápa köz-

^

IX. Leo pápa

enj rasa

jj^jg}^^^

hajlott a

volt seregével. Henrik ezúttal

eleséggel valának megrakva,

minden

össze

munkálatául.
tett

;

de

kérelemre

Császárhoz érkezett, ez

g^

útnak indult.

De

aDunán számos hajókon, melyek
s

a folyam balpartján pontosítá

Pozsony megvételét tzvén ki els
vár vívására számos hadi gépeket építte-

erejét,

„A

bár a nyolczadik héten folyt már,

nem

Mojotek Endre, Vilungard, Urosa

és

az,

ladt elöré.

s

már ismét Magyarországon

igen ha-

Márton a

wasserburgiWenczellin unokája, kitnök valamennyi közöl,
s

példájokra a többiek visszavertek minden rohamot.

ból földalatti, rejtett
liek tehát

nev

lejárás vezetett a folyamra.

embert küldenek

lesüllyesztette".

le az éj

várbe-

csöndében a császár hajóihoz,
egymás után megfúrta s

a hajókat

Bennök vesztek

bennök a hosszú ostrom

szerei, s

vár-

Zothmund

ezen egy az úszásban nagy tökély

ki a víz alatt úszván,

A

A

el a

alatt

császár összes élelmi

már különben

is

meg-

egy része s maga ismét szégyenpirral
kényteleníttetett seregének maradványait kivezetni az or-

tizedelt seregének

;

szágbóL

Ekkor
veresége
feltéve,

érkezett a

pápa Henrik táborába;

s

öt kétszeri

után valahára már hajlandónak találta a békére,

hogy Endre

is

megmarad

az elébb megajánlott adó-

Ezen alapon kezdé meg tehát a
kételkedvén, hogy Endre királyt
még mindig elébbi értelmében találja. De Endre s vele
Béla, a kétszeri gyzelem után most már nemcsak a császári
fenhatóságot elismerni, hanem adót fizetni sem akart. A
mellett.

fizetés

feltétele

pápa

is

közbenjárását,

pápa

liasztalan nyilvánitá

nem

boszúságát, hasztalan fenyegette

II. fejezet. I.

Endrét,

hogy

t

az egyházból

feltételeitl elállván,
szedte.

Endre királysága.

kiátkozza, mivelhogy elébbi

az apostoli

Endre válasza csak

281

széket,

mint monda, reá-^

hogy

a császár hadjá-

az volt,

rata eltt,

1053.

s ennek mellzése esetére ígérte az adót
azt akkoron a császár vetette meg, most tle nem lehet többé
méltányosan kivánni. A pápa és a császár tehát minden
eredmény nélkül távoztak. „És a római birodalom
mond

Leo pápa
szág

;

—

életírója

felett, s

pusztítását"

máiglan

—

elvesztette
fájlalja

fenhatóságát

határszéleinek

Magyaror-

tzzel, vassal

').

A

császárnak, kétszeri kudarcza után nem volt többé
kedve háborgatni az országot. Endre mindazáltal méltányos
feltételek alatt ezután is sóvárgott a békéért, bár
arról a

t

császár ellen fellázadt országától megfosztott Konrád bajor
herczeg, Béla vezér hitvesének, Richezának unokatestvére,

számzött Endréhez menekült volt, minden módon
Endre nem tagadta ugyan meo- a rokontól és számzöttl segedelmét, melylyel az Karinthia egy
ki mint

ügyekezett lebeszélni.

részét el
szik,

is

foglalta

a pápától

IS

de a békét egyre óhajtván,

;

sürgettetvén, Trierbe

s

úgy

lát-

követeket küldött,

hol 1053 folytában a

császár, fiának utódává neveztetése
nagy birodalmi gylés tartatott. A császár annál
nagyobb örömmel fogadta a követeket, mennél inkább tartott
elébb, hogy Endre nagyobb hadakkal keleud a nála
tartózkodó Konrád segedelmére, mi most, midn az ügyek Olaszországban mindinkább bonyolódtak, nem csekély bajt hozott
volna reá. Egész készséggel lemondott tehát elbbi követeléseirl a Magyarország feletti fenhatóságra s az adófizetésre; minek következtében a béke valahára mégis köttetett.

végett,

A föltételek

szerint

közti földrl, melyet

Endre lemondott

a Lajta és Szár-hegy

még Aba Sámuel

engedett át

segedelmet igért a császárnak

Mutius

:

;

e fölött

minden háborúiban, kivéve

Heriman. Aug. 1052. évhez i. h. 131. Turóezy. i. h. Hilderic.
Chron Germ. Lib. XIV. Pistoriusnál II, 739. Wibertus Acta
.

:

Sanctor. Mens. april. II, 6 61.

Békekötés,

ZoZ
1055.

Harmadik könyv. A pogányság harcza

a kereszténységgel.

melyet netalán Olaszország ellen volna viselend. Mind

u

mind Endre követei esküvel pecsételték a béke-

császár,

szerzdést

').

Es így Ion vége a háborúnak s Henrik avatkozásainak,
melyek egy ideig veszélylyel fenyegették az ország függetlenségét. Mit azonban fegyverrel ki nom víhatott, más úton,
rokonsági kapocs által kivánta Henrik a jövre biztosítani
magának s utódainak, a befolyást Magyarország ügyeire.

Ez okból
^'

a békekötés alkalmával szóba hozta a

maga leánya

Judith és Endre csecsem fia Salamon között kötend házasságot az eljegyzés mindazáltal késbbre hagyatott ^). Ezt
:

csak 1059-ben a császár

mert mao;a a császár

IV. Henrik hajtotta végre

fia,

1056-ban meo;sznt

élni.

—

^);

Endre

a

háború szerencsés bevégeztéért, elébb tett fogadása szerint,
1055-ben a Balaton félszigetén, Tihanyban a benczések
számára apátságot alapított s monostort épített *).

A

beállott

békében idt nyert végre a király az ország-

délnyugati vidékeire fordítani figyelmét, hol

II. Crescimir,

után 1050 óta Horvátország

halála

atyjának,

Istvánnak,

fejedelme,

nemcsak Dalmatiábau

terjeszté birtokait,

hanem,

hasznára fordítván Endre elf ;'laltságát a német háborúval,

melyet koránt sem hitt oly szerencsésen befejezendnek, az
egész Dráva és Száva közti tartományt elfoglalta.

Endre

most Rádó nádorispánnak vezérlete alatt sereget küldött a tartomány visszavételére. A nádor gyorsan és szerentehát

csésen megfelelt

Szerémséget visszavette,
szágba

bi

is

Nemcsak Tótországot és a
hanem még Horvát- és Dalmátor-

a küldetésnek.

becsapván,

gazdag martalékkal

tért vissza,

a szava- szent-dömötöri monostort építette

Heriman. Aug. 1052. évhez,
^)

Aloldus

:

h, 133.

1052. évhez. Lambert.

Chron. Saeculi XIII. Praynál
*)

i.

:

Dissert. de

Schafnaburgens.

Salomone

Contin. Heriman. 1059. évhez.

*)

Az

*)

Farlatu.«

alapító levél Fejérnél
:

:

mely-

^).

Cod. Dipl.

Illyricum Sacr. IV, 214.

I,

288.

1.

27.

lOtil.

évhez

II. fejezet. I.

Endre

283

királysága.

1057.

III.

Az

egyesség eddig háboríttatlan

testvérek,

Endre

és

maríidt

a

í ej

edelmiEndre viszályai

Béla között, javára az országnak, melyet

í^^iavai.

egyetért, közös eröködéseikkel függetlenségében s épségében,

mint láttuk, derekasan mégis védtek.

nem sokára

rére veszélyt hozott.

A

vén, megkoronáztatni

trónt

De

a

szép egyességet

a békekötés után viszály váltotta

fel,

mely End-

király 1057-ben betegeskedni kezd-

óhajtá Salamon

hogy számára

fiát,

a

E

halála után biztosítsa.

kívánságának teljesedésére
mindenek eltt Béla megegyezése kivántatott mert midn
Endre
Lengyelországból visszahívta, fimagzata még nem
;

t

lévén, mint említk, neki Ígérte volt a trón örökségét, mely,

egy maga lévén csak életben Árpád nemzetségébl, különis reá nézett. Endre, kinek azóta reményén felül fia született, most annál kötelezbbnek érezheté ezen ígéretet,
ben

mennél nagyobb hálával tartozott maga is, a nemzet is a derék vezérnek a lefolyt háborúkban szerzett érdemeiért. Béla
azonban a király örömére engedékenynek mutatkozott,
fiaival, Gejza és Lászlóval egyetemben az 105 7-ben tartott
országgylés alkalmával teljes megegyezését adta a gyermek
Salamon megkoronázására '). Ugyanekkor az ország rendéi

!*

is

hajolván Endre kívánságára,

Székesfehérvárott, Béla

s fiai

Salamon a következ évben

jelenlétében megkoronáztatott.

Történt pedig a koronázási szertartás alatt, hogy midn a kar latin nyelven e szavakat énekelné „Esto domínus
fratrum tuorum,
légy ura a te véreidnek"
azokat valaki
:

—

—

nem ért Bélának megmagyarázta mire az érdemes
vezér, mint mondják, nem titkolhatta el felindulását. Ezen
esemény nem kerülhette el a Bélát szemmel tartó Ernyeinek
a latinul

s

a

;

Péter alatt bevándorlott

figyelmét.

A

Kézai

két úr,

II.

Cap.

ratorinál: XII. 241.

Guthkeled fiának, Vidnek,
nem tudni mi okból, gylölte a vezért,

3.

i.

h. 116.

Turóczy

II.

Cap. 44. Danctulo,

Mu-

^
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Harmadik könyv.

nem

A

nOgáuyság harcza akereszténységgel

késtek azóta, kivált Yid, fondorkodni a király eltt,

is

gyanút ébresztvén benne, mintha
a koronát Salamonnak engedte,

magának

megbánta volna, hogy
most módot keresne azt

3'éla
s

eltulajdonítani.

A kor és

betegség

elgyöngült Endre lelkét a két

által

tanácsos annyira megtöltó a gyanú és íeltés turiáival,

még

hogy

som rettent vissza, ha öcscsét valóban a koronára vágyónak tapasztalná. Egy ízben,
midn Bélával együtt Várkonyban idzött, tanácsiák neki
végre

.'

a test vérgyilkosságtól

hogy testvére érzelmeinek kitudása végett vetné t próbakre, szabad választást engedvén neki a korona és a kard, a
királyság

és

ám

lasztja,

szerencséje

;

meg

volt

a kardot vá-

ha a koronát, legyen a

Endre, ismervén Béla egyenes lelkét
fogva

Ha

a vezérség jelképei között.

gyzdve, hogy

halál

fia.

nyiltságát, minél

s

a mit érez és kivan, azt nyil-

sem habozik, megegyezett. A csel ekként elkészítve lévén, a király Bélát magához hívatá. Szerencséjére
Bélának, egy hü pártfele, ^Miklós úr, a palotások fnöke,

vánítani

tanúja volt a vészes tanácsko-

titkon az ajtónál hallgatózva,

zásnak

;

s

midn

Béla a király termébe lépend vala, a kü„ha életed kedves, válaszd a kardot".

szöbön fülébe sugá

A rejtélyes

szavak

zért; de az ajtó

:

csodálkozásra

már nyitva

nem nyerhetett bvebb
még inkább felfokozta, mit a

lévén,

magyarázatot. Csodálkozását

teremben

látott.

sznyegen

A

király

indítják a gyanútlan ve-

nyugágyon feküdt

a korona és a kard

;

;

körülötte Ernyei,

eltte egy

Vid

más

s

—

„Öcsém, vezér úr,
így
fölegyenesedett
fektébl
szól,
én fiamat megkoronáztattam ugyan de
király Bélához
azért nincs megkötve a te akaratod elismerem, jogod van a
urak,

kiket ellenségeinek ismert.

a belépt megpillantván,

a

—

;

;

koronához

:

ám

válaszd tehát

tetszésed

szerint

a koronát

vagy a kardot". Ekkor Ion világos Béla lelkében Miklós úr
szavainak rejtelme: s tétova nélkül a kardhoz nyúlván

monda „Fiad már
:

királylyá kenetett,

rona, én megeléo-szem a vezérséggel".

ám

legyen övé a ko-

Endre örömének

ki-

II.

fejezet.

I.

Endre királysága.

.-

'

ooc

törésében meghajolt öcscse eltt,
mi t különbé.,, i,gy„,on,l
Krónika, ritkán vagy soha sem tesz
va]a

.o».

a

~

'),

nem
mat

De Béla sebzett szívvel távozott a
terembl, s azontúl
titkolhatá méltó neheztelését a
királyra. Ez újabb alkalnyújtott a vezér ellenségeinek,
fellázítani ellene a király

Melyet; minek

következtében Béla élete ellen
újabb cselek
a történtek után nem
látta tanácsosnak
hosszabb maradását az országban, s
10o9-ben Gejza, László
es Lambert fiaival együtt II.
Bolészláv lengyel királyhoz,
sógorának, Kázmérnak fiához menekült.

hányattak. Béla

Endre

érezte,

hogy méltatlanul bánt érdemes
öcscsével

8 Jol

ismervén annak elhatározott,

turni

nem

sérelmet boszulatlanúl
szokott jellemét, rósz következéseket
várt mao-ára
8 fiára nézve annak távoztából, s
nem is késett mas-át minden tortenhetk ellen szövetségesekkel
biztosítani. Követeket küldvén a gyermek IV.
Henrik német királv anvjához
s
gyamjaihoz, egy találkozásra kereté
ókét országaik határain,
hogy ott a béke és aszövetség
megújittatnék s fiának elieo-v^ese Henrik nvérével
végrehajtatnék
találkozás ka°ácsonkor, Morava városában
jött létre, holott aztán
minden
kívánsága szerint történt ^).
Hasonlókép szövetséget kötött
Szpitmyev cseh herczeggel; s
végre Isacus Comnenus cöröocsászárral is még azon évben
megersíttette követei áhal l
nemi hatarvillongások miatt
fenyegetett békét ')
Es nem is volt hiú Endre
félelme. Bolészláv lengyel
király szíves vendégszeretettel
fogadta rokonait és a kért
segedelmet is megajánlotta sérelmeik
me^boszúlására. Béla
tehát fiai kíséretében, három
lengyel csapattól támogatva
jot az országba.
király errl értesülvén,
nejét Anasztasiat es hat balamont
kincseivel együtt Mölkbe
küldötte Er.

A

A

')

Turóczy

u. o.

oaxo
Sa.o&CoM'"H''"'-*f"es uontin. Henman. Aug.

^*»='"''- Pert-élV,

u. o.

3)

Scylitzes ed. Paris. 810.

1.

V.

169. A„„al.

'
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A

pogányság harcza a kereszténységgel.

Henrik gyámjainál pedig segenémet segélyhad Vilmos thüringeni liatárgróf és Eppo zeizi püspök alatt még idején megérkezett
mert Béla lassan haladt elre, hogy pártfeleinek idt engedlátná, hogy
jen zászlói alatt összegylniök. Midn aztán

neszt osztrák lierczegliez,

delmet sürgetett. A

a Tiszán túl tábort üt-

serege már szép számra növekedett,

némi csapatokat bátyjának a Duna vidékéa táborozó
hadai ellen küldött, hogy ezeket folytonos csatározásokkal
az ellenség
a Tisza fölé csalják. A német vezérek, látván
vén,

csekély szám

it,

útban lév cseh hadakat
eleo-vednek,

s

a király kivánságának,

elle.iére

a nyert

is

ki

a

már

bevárni akarta, azonnal harczba

elnyöktl

neki bátorodva, az elttök

folyton hátráló csapatokat, melyeket az ellenség derékhadának tartottak, egyre zve, még a Tisza balpartjára is követték. De mily nagy ln rémülésök, midn ott Bélát egy ers

Sietve visszafordulának tehát, hogy
az ország nyugatibb részein várják be a cseh segély hadat.
De ekkoron Béla seregének egy részét már hatok mögé kül-

haddal megpillantották

dötte volt,

!

útjokat elállatván,

s

kényszerítette.

Ennek

ket

az ütközet elfogadására

kimenetele veszélyt hozott a néme-

—

mert
magára Endrére is. A német sereg
egy heves ütközet
jobbára ebbl állott Endre tábora,
tüntetett ki,
vitézséget
nagy
herczeg
után, melyben Vilmos
részben
nagyobb
együtt
teljesen megveretett, s vezéreivel
tekre, veszélyt

—

és nyergében e miatt nem biztosan
lováról leesvén, a rajta keresztül
közben
ül Endre
gázolok lovaitól halálosan megsérülve vitetett híveitl
Zirczbe, hol néhány nap múlva megsznt élni. Tetemei az
általa épített tihanyi monostorban takaríttattak el. A fogoly
vezéreket Béla, legldsb fiának Gejzának közbenjárására,
nemcsak szabadon bocsátotta hanem a derék, vitéz Vilmos-

elfogatott.

A

köszvényes

futás

:

nak még a maga leányát, Jojadát

Lambert. Heresf. 1061. évhez
évhez. Turóczy II, Cap. 44,

i.

is

h.

eljegyzette

161. Contin.

^).

Endre

Herim. 1060.

II, fejezet. I.

Endre királysága.

".

•
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hívei. Béla boszújától tartván, urok halála után jobbára Salamonhoz Németorszáo'ba futottak.
Endrének Salamon fián kivül még egy törvényes leánygyermeke volt, a szép Adelhait, kit Wratiszláv cseh herczeg,
midn 1055-ben Szpitinyev bátyja elöl Endréhez menekült,
vett el nül '). Endre természetes fia György, nvomtalanúl

tnt

el

^)

emlékeinkben.
Cosmas Pragens.

lO.

évhez Pertznél IX.

106O.

'

'
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HARMADIK FEJEZET.
Béla király. 1061—1063.

I.

1061.

I.

kereszténységgel.

Béla, kit

hagyományaink barna arczszine

s

kopasz-

sága miatt Szögszárnak neveznek, a gyzelem s Endre halála után magát Székesfehérvárott királylyá koronáztatván,

nagy buzgalommal
A

pogányság

uja

látott mindjárt

kormánya

elején az or-

szág belügyeinek jobb karba állitásához.
Xz ország a huszonhárom év óta majdnem szünetlenül

za-

^^^^^

harczok

sülyedt volt

s
:

belvillongások zajában nagy rendetlenségbe

az Istvántól megalapított rend

a királyi tekintély lerontva,
gítve, a

pogányság

új

erre

s

evvel együtt

a kereszténység igen

meggyön-

éledve, az egész ország bomla-

dozó állapotban vala. Béla érezte hivatása fontosságát, és
szlntoly

buzgalommal mint bölcseséggel fogott a nagy mun-

kához, mely által országának a rendet, nyugalmat

magának

a királyi széket biztosítsa.

E

s jólétet,

végett mindjárt meg-

koronáztatása után közbocsánatot hirdetett,

a Németország-

ból hazájokba s engedelmességre visszatérni

akaróknak sze-

vagyonuk bántatlanságát biztosította. Kegyelme
által minden ellenségeit megbékéltetni óhajtván, még azoknak
rokonait s javait is ótalma alá vette, kik Salamonnal kün
maradtak. A Péter korából fenmaradt vagy Endre által
újra behozott törvénytelen adózásokat eltörülte. És miután
ekként a polgári háború okozta zavart és viszályt megszüntette, s a szíveket eszélyes nagylelksége által megnyerte,

mélyeik

s

az ország állapotának

gyökeresebb javitása végett Székes-

fehérvárra országgylést hirdetett,

melyre, hogy

az alko-

III. fejezet. I.

tandó törvények

2<S

9

a nép ismeretére könnyebben eljussanak,
az
minden helységbl, mások szerint minden

úri renden felül

vármegyébl

Béla kormánya.

két-két értelmesebb

megbizottat rendelt meo--

jelenni.

De az üdvös rendszabály majdnem átokká vált, iszonyú
Yeszélybe dönthet az országot, ha Béla bölcsessége
és szilárdsága gyorsan nem hoz orvoslatot.
Az svallás

mely Péter elzetésekor oly
némileg elfojtatott ugyan Endre sziáltal, de ki nem irtatott a kedélyekbl.

iránti hajlam,

zajosan nyilatkozott,

gorú renszabályai

Mit ezután nyilván nem tehetett, titokban folytatott a népnek az svallástól elválni nem tudó része az erdk, ligetek
magányában áldozott si szokás szerint a nemzeti istennek.
:

Az
fia

ország fenyegetett

örökségének

függetlenségének

féltése,

s

megmentése, majd

a kitört testvéri

inkább igénybe vették Endre gondjait

viszályok sokkal
s

idejét,

figyelmét a keresztény vallás megszilárdítására

is

semhogy

fordíthatta

Az

alattomban gyakorlott ösvallás háboríttatlan maradván, némely vidékeken mindinkább visszanyerte az uralmat, s csak alkalomra várt, melyben ismét nyíltan föllázadvolna.

hasson.

Ezen alkalmat meghozta a Béla által kihirdetett orszáogyülés. Béla készsége, melylyel a Péter idejébl származott
gylölt adókat, a nép kívánságát megelzve eltörülte, talán
sokakban azon reményt ébreszté
tek iránt ellenséges

föl,

hogy Béla,

kit a

néme-

indulatúnak tapasztaltak, a Németor-

szágból behozott keresztény vallás iránt sem viseltetik nagyobb hajlammal mint testvére, a korán elhunyt Levente.
Megersítheté ket e reményben az is, hogy most az országgylést a hajdan gyakorlatban volt, de a kereszténység
fölvétele óta

divatból

alakban hirdette ki; mit
oda magyaráztak, liogy mindenben helyreállítani
szándékozik a nemzeti
szokásokat és intézményeket.
kiesett

szintén

s

E
vár

hitben tömérdek sokaság

köri

a kitzött napra.

Horváth M. Mary.

tort

A

gylt

össze Székesfehér-

számos jósnirl

s

az ösvallás
1 C.

loei.
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iránti ragaszkodásáról

1 061.

vezérlett nép

a király

h kereszténységgel

János

elhírhedt

elejébe járulván,

^úrtól,

Vata

szörny

fiától

zajjal ki-

vánta az ösvallás helyreállítását s az engedelmet, hogy a
papokat és tizedszedket elzhesse, a templomokat, kereszteket, s az új vallás

egyéb jelvényeit

s

emlékeit leronthassa.

király szelíd, de szilárd intéseire, hagynának fel az esztelen kivánsásrgal, fenyegetés lön a válasz. De Béla, valamint
meo-elözve is teljesítette a nép méltányos kivánatát, úgy azt,

A

mit helytelennek látott, fenyegetéssel .-^em engedte magától
kicsikartatni. Látván, hogy a felbszült tömegen ész és tekintély nem fog, az urakkal tartandó tanácskozásra három
napot kért s híveivel a várba zárkózott. „Es a lázongó nép
vezérei magas ál^vánvokról gonosz beszédeket ártanak a hit
ellen, úgymond a krónika ; a nép pedig ujjongva nyilváníi

totta tetszését".

A

határid

eltelt

;

gosabb fenyegetésekkel újították

midn a választ várnák,
bl hirtelen összegyjtött

s

meg

a király által

s

A

kívánságukat.

a

lázadókra rohant,

nem minden

lázadás azonban

s

De

a szomszéd megyék-

várkatonaság

vezéreiket elfogván, a tömeget

kül széjjelverte.

lázongók ínég han-

a

vérontás nél-

a kereszténység

gy-

hogy azt
lölete sokkal terjedtebb
a
eo;y csapással kiirtani lehetett volna; és csak késbb,
nvuo-talanabb részeket meglátogatva, sikerit Bélának a
volt a hazában, mintsem

békét
"^

s

a kereszténységet helyre állítani

').

pogányság utolsó jelentékenyebb, nyilvános
harcza a kereszténység ellen. De ha lecsöndesült is a megfélemlett nép, a kedélyekbl nem egy hamar sikerit kiirberkektani az svallásho^c való hajlamokat. Az erdkben,

Ez

volt a

ben titkon gyakorlott áldozatokat s si szertartásokat csak
szüntették
Sz. László és Kálmán királyok szigorú törvényei
nélerszak
minden
nem
meg végkép. A kereszténység
kül ünnepelte ugyan diadalát a pogányság

')

Turóczy

II.

Cap. 46. Ckron. Budense.

1.

fölött,

116.

de annyi

Ilf. fejezet. I.

vérontásra nálunk ez

Béla kormánya.

2^i

még som kerJt. mint egynémely más

1062.

országban.

Helyreállván a
Sz. István alkotta

belbéke

s

némlkép megersödvén

a

polgári rend,

Béla az országnak sokáig
elhanyagolt anyagi állapotát tette gondoskodása
tárgyává.
Hogy a földmívelést elmozdítsa, mely még mindig "kevesektl zetett, a népet állandóbb lakok építésére
ösztönözte.

A kézmvek

kereskedés

s

helyeit szaporította

gálatot

s

gyarapítása

azoknak

idejét,

végett a vásárok

nehogy

az isteni szol-

zavarják,

vasámapról szombatra tette át. Xehosv
az együgybb nép az adásvevésben kárt
valljon, a mérlege-

Hogy

ket szabályozta.

ben csere útján

folyt,

a kereskedést,

mely eddig nagy

rész-

megkönnyítse,

több ezüst pénzt veretett, s annak súlyát s értékét
akként szabályozta, hogy
negyv.'n pénz tegyen egy byzanczi aranyat.
Ezen s több
hasonló intézkedései által oly annyira gyarapította
az or-

hogy

szágot,

miként a krónika mondja, „a szomszéd
országokat mind meghaladta gazdagságban s
dicsségben a
szegények meggazdagodtak, a gazdagok dúslakodtak^' ').
De ezen belintézkedések közt folyton figyelemmel tartá
Béla Németországot is, hol Salamonnal még több
az,

;

frend

tartózkodott,

s

honnét

a

hont új háború,

királyi székét ve-

szély fenyegette.

Hano kölni, Adalbert bremeni érsekek s
Ottó bajor berezeg, kik IV. Henrik kiskorúsága alatt
a birodalom kormányán ültek, mindjárt Endre király megbukta
s

halála után elhatározták volt, Salamont atyja
örökségébe
s vele együtt a német birodalmi fenhat.')ságot

vi.^szahelyezni,
is

helyreállítani az országban. Béla tehát,

latai

el

nem

fogadtattak, mihelyt

szövetségesekrl gondoskodott.

midn

miután békeaján-

itthon csöndet szerzett,

Vilmos thüringeni hérczeg,
útközben meghalá-

a neki eljegyzett Joiadáért jöne,

lozott.

Béla tehát Jojadát 1062-ben Ulrik karantán hercze»')

Turczy. Cap.

4.5.

Kézai

II.

Cap. 4

19*

^^''^tézke"^'"'^
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adta nül. Másik leányát Ilonát,

Zvoinimir, vagy mint

t

nálunk nevezték, Zolomér, Horvát- s Dalmátország fejedelmével, a harmadikat Eufemiát, Ottó morva herczeggel

házasította ki,

vejeiben

magának mind megannyi

szövetsé-

gest szerzendö.

A birodalmi

kormányzók hadi készületeirl értesülvén,
hera megtámadtatást megelzni határozta, s hogy Erneszt
szoczeget, kinél Salamon tartózkodók, a királyfi kiadására
rítsa,

Ausztriára egy hadat küldött.

De

Vezérei

nem

s Erneszt azokon gyzedelmet nyervén,
szerencsések
tamezt Magyarországba tette át s Mosonyt elfoglalta
;

,

voltak
a csa').

A

háborúnak azonban nem sokára véget vetett Bélának 1063
nyarán történt hirtelen halála, melyet', épen midn Dömösön
az ország fembereivel a hadjáratról tanácskoznék, a királyi
széknek, melyen ült, mások szerint a háznak, melyben vala,

összeomlása következtében történt sérülése okozott. Eltemettetett az általa épített s róla nevezett szögszárdi monos-

A

derék király halála nagy veszteség
rövid kormánya alatt is üdül hazára nézve.

torban.

')

Aloldus

könyvek nyomán

1U62.
u. a.

évhez. Brunner

évhez.

:

Annál.

volt a

már

Boici az altahi

év-

NEGYEDIK FEJEZET.
Salamon király. 1068—1074.
I.

Béla három
tartva

fia,

Salamonnak

jogát, s talán,

Gejza, László és Lambert, tiszteletben

a királys Igra koronáztatása

fellengzen vallásos érzelmük

által

io63.

nyert

szerint, atyjok

szerencsétlen kimúltában Isten kezét sejtve, nem
vágvtak a
királyságra. Bár az ország rendéinek nagyobb
része Gejzát
kivánta látni a királyi széken,
s testvérei, nehogy a hazát

újabban

is polgári háború pusztításainak
adják martalékul,
atyjuk eltakarítása után Salamonhoz Németországba
követeket küldöttek. Üzenték neki s vele lév

k

híveinek, hogy
megelégedvén az ország harmad részével, melyet Endre atyjuknak vezérségül ''adott.
Salamon tehát Henrik király kíséretében Székesfehérvárra
Jött, s magát újonnan megkoronáztatta
a vezérek példáa koronát önként átengedik,

;

jára az urak

királynak

önként hódoltak a

még

csak tizenegy éves

').

De a béke nem sokáig tartott a királyi rokonok közt.
Salamonnal az álnok Vid, mint elébb Bélának
úgy most fiainak is halálos ellensége, került a kormányra és ennek taná;

gyermek király, bátyjaitól, kiknek koronáját
köszönheté, megtagadta az ország harmad részét. A vezérek
csai szerint a

tehát,

jogaik kivívására

')

segélyt

szerzendk,

1063 végén

Lambert. Heresfeldens. 1063. évhez Pertznél: V, 166.

Belviszályok,

Harmadik könyv.
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i?^

__

Lengyelországba
gyel királyt

nem

tá^

A

pogányság harcza a kereszténységgel.

ozának

hailgyüjtéssel foglalkodott,

tavasz nyiltával

a

len-

Przemiszl városában

;

az oroszok

Gejza tehát testvéKrukóban hagyván, a királyhoz sietett. Boleszláv melszándékozván intézni hadjáratot.

ellen
reit

Rokonukat, Boleszláv

').

találták Kralcóban

bkez,

léknevén a
vérét

s

;

rokoni

szeretettel

fogadta unokatest-

az orosz háború

bár tanácsosai elébb

bevégzésére

nyomban megsegíteni kivánta rokonait, mieltt
Salamon német hadakkal ersödnék '^); s 1064 tavaszán a

szavaztak,

vezérek kíséretében sereggel jött az országba.

A

vezérek már

zetnek,

magát

s

a

az urak

ekkor

nagy

is

Salamon

legtöbbektl elhagyatva látván, Mosonyba futott

Henrik segedelmét sürgette.

onnan

valának a nem-

kedvenczei

része sietett zászlóik alá.

s

A

püspökök azonban
miiulent elkövetnek, iiogy a békét helyreállítsák
mi végre
De?iderius gyri püspök Inugó munkálkodásának sikerült is
oly feltétel alatt, hogy a vezérek az ország harmad részét
háboríttatlanul birják ^). A béke megköttetvén, Salamon s
;

1065.

a vezérek 1065-ki január

hónap múlva Pécs^tt

a

20-án

Gyrben

húsvéti

találkoztak

ünnepeket (mart.

;

pár

27.)

is

hogy a királyok, midn njigyobb ünnepeken templomba ménének, a helybeli
püspöktl megkoronáztatva, egész díszöltözetben jelenjenek
meg az isteni szolgálaton: Gejza vezér, hogy Salamon s
tanácsosai lelkébl minden gyanút elzzön az iránt, mintha
együtt tölték. Szokás lévén e korban,

maga vagy
tette

testvérei

Salamon

')

fejére a

koronát

vágynának,

Henriktl

hitelt e'rdemel

sajit

a királyi székbe ültettetett;

le a

koronáról, mi-

de erre nézve több

Lambert. Heresf. tanúsága, melyet a késbbi események

igazolnak.
*)

Chron. Polon. 1064. évhez Peitznél IX.

^)Turóczy
*)

kezeivel

^).

Turóczy szerint Gejza nem mondott volna

dn Salamon
is

a koronára

II.

Turóczy. U.

Cap. 47. Cronier: Hist. Pol. Lib. V.
o.

1.

8ö
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Ugj

látszik

Vid

Salamon kiráJysága.

29*)

vezérek kunok ellensége, a békeSalamonté], s a kiengeszteldött

úr, a

köté-kor eltávolíttatott

iu65.

s

minden tekintetben jobb, hazafiasb lelk Ernjei
ln mesrbizottja; mert a béke ezentúl több évig
lu'iboríttatlan mL
radt.

Es

ez

Salamonnak

bátyjait tiszteletben

derék három

vált

tartá,

testvér

legnagyobb hasznára.

.Míg

velk egyetértésben maradt^

dicsövé

tette

országlását

a

babérral

.<

ékesítette koronáját.

Zvoinimir horvát fejedelem, ki a vezérek
nvérét Ilonát bírta hitvesül, Leopold karantán
herczegtl birtokaiban
háborgattatván, Salamont és Gejzát segédeimül
hívta.
kért,

a

meg

sereget

is

nyert.

s

Salamon

A

mit

Gejza személyesen vezérlék
a karantánokat megvervén, sógornkat
birto-

kaiban biztosították ).

és

-

Pár év múlva, 1069-ben ismét az
határokon vétetett igénybe a vezérek vitézsége, hol a csehek több ízben rabló
kalandokat ztek, nagy
számú lakost és marhát hajtván el
magukkal' Trencsény
vidékérl. A merény nem maradt
büntetlen.

io69.

"

éjszak-nyugati

Salamon a

zérek kíséretében sereggel tört Csehorszáura

nem

találván,

s

ve'-

ellentallasra

annak nagy részét elpusztítá. Valamely c.eh
mindazáltal egy óriási termet cseh, fity-

város közelében

málva

a

magyarok

rabbjait.

A

vitézségét,

síkra Bátor

Opos

párbajra szólítá

ezek legbát-

Márton úrnak, ki
1052-ben Pozsony ostroma alatt szintén
kitüntette maoát
vitézsége által. A diadal Oposé
lett,
ki azóta nagy hírre
állt ki,

jutott vitézségérl a nemzetben

fia

'-).

Nagyobb veszélyben forgott az ország
1070-ben.
kunok egy raja Ozul vezérük alatt Erdélybe, s
ezt

A

bebaran-

gólyán, a Meszes hegységen keresztül
Magyarországba tört,
s Bihar városáig az egész
Nyírséget elpusztítván, számos
fogolylyal és nagy zsákmány nyal, a merre
jött vala, a Szamos folyam mellett indúlt vissza. De ekkoron
már útban

')

Turóczy.

y C.

a.

II.

C. 4S.

Cap. 47. Croiner: Hist. Pol Lib

V

1

só

a kunok

be-

'°'^'''-

Harmadik könyv. A pogányság harcza

2^^V
1070.

volt

a kereszténységgel.

Salamon bátyjaival. Ezeknek terve szerint a magvar
Doboka vármegyébe sietett, hogy ott a visszatérknek

sereg

Már több napig

útját állja.
lókra,

midn

várakoztak

a vezérek a rab-

itt

egy az ellenség szemmeltartása végett kiküldött

abaujvármegyei kém jelenté az ellenség közeledtét.
a hurez vágy tói égve,

és bátyjai,

A

király

azonnal parancsot adnak az

indulásra, elébe az elleneégnek, ki ekkoron Cserhalom táján

Ozul,

tanyázott.

a

magyarok jöttérl

megvetni látszók azok erejét

midn

s

értesülvén,

eleinte

csak egy hadosztályát küldé

had erejét raegpillantá,
sietve visszavonult, megvinni a vezérnek, hogy kemény csatára készüljön. Ozul tehát a Cserhalmon állítá fel seregeit.
A lejtket sren megrakta íjászokkal, kik aztán nyilzáport
küldenek a hegy alját körülfogott magyarokra. Ezek, három
hadtestre oszolva, ugyanannyi részrl kezdek meg a hegy
vívását. A király, ifjú tüzétl elragadtatva, a legmeredekebb
részen, az ildomos Gejza egy szelídebb lejtre kerülve, szorongatják mind szkebb körbe a tet felé az ellenséget. Legkitnbb volt valamennyi közt László vezér, ki hada élén
egymás után négy kunt vágott le harczbárdjával az ötödikmely azonban, mondja a
tl maga is sebet vett ugyan,
ellenök; de

e csapat a királyi

;

—

krónika, csodálatosan

mindjárt begyógyult; de ez

terit

A

rövid

el

csapása

idn

a

alatt.

hegy

tetejére

dalba eredt az ellenséggel.

megrészegültek

a

kunok vérétl, kiknek

nyers tököket szabdalták".

is

halva

három részrl
kapaszkodván, rémit harczvia„Kardjaik, úgymond emléknk,

magyar had mind

Az

a

mint

tar fejeit,

a

ellenségnek nagy része halva

maradt a csatatéren, s csak keveseknek jutott a szerencse
futás által megmenekülniök. Ezek közt László figyelmét egy
futó kún vonta magára, ki nyergében egy szép magyar hölgygyei sietet menekülni. Azt vélvén, hogy a hölgy a nagyváradi

püspök leánya,

divatban

volt,

—

— mert ekkoron

nyomban utána

a hosszú viadalban kifáradva lévén,

pihent lovát. ,,Szép húgom.

—

a

papok házassága még

iramlik szög lován.

nem

De ez

bírta elérni a rabló

kiált végre László,

elunván

29
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a hosszú, sikeretlen kergetést,

rántsd

s

a kún kemény viadal után

hölgy lábainál.
zetes

Az

A

halva

JQ72.

leánj^ engedelmeskedik,

teri

el a

megmentett

egész ország hálaünnepet tartott a neve-

gyzedelem után

Míg

kapaszkodjál a kún övébe

magaddal lováról".

s

le öt

—

í

').

ekként Salamon

s

bátyjai

kein harczolának, az Oláhországban

használva az alkalmat

az ország

külön vidé-

megtelepült besenyk,

pártoltatva Niketasztól,

s

Görög háború.

Mihály görög császárnak nándorfehérvári

Dukasz

helytartójától, az

több ízben háborgatták. így történt ez
Ezt tovább nem lehetett büntetlenül hagyni. A
király s a vezérek hadai Szalánkemén mellett gyltek össze;
s minthogy a besenyk a Dunán
átkelvén, már haza menekültek. Bolgár- (azaz Nándor-) Fehérvár megvételét tzték
ki munkálatuk czéljául. Elre látható volt, hogy Niketász
ki egy ers bolgár hadat vont maga mellé, nem fogja elmuorszáo-

határait

1072-ben

lasztani, a

is.

magyar sereget

háboro-atni.

a

'^"*-'

Száván átkeltében, görögtzzel

Eendelet bocsáttatott

ki tehát, ho2:y mindenki
ügyekezzék az átkelést lehet leggyorsabban végrehajtani.

És valóban,

'

alig szállott hajókra a magj-ar had, a

bolgárok gyors naszádaikon már

is

görögök

körülrajongták

rögtüzet kezdvén hányni a magyarok hajóira.
sokkal nagyobb lévén, a görög hajók

a

De

magyar

azt,

s

gö-

ezek száma
Íjászoktól

nem sokára visszaüzettek, s az átkelés azontúl akadálytalanul menvén végbe, a város körültáboroltatott. A király
és a

annak közelében egy magaslaton ütötték fel
Niketász, hogy a besenyket a vár megsegítésére

vezérek

sátraikat.

indítsa, azt

üzente volt nekik, hogy csak Vid, bácsi fispán

dandára ostromolja
')

Turóczy

II.

a várost.

Azok

tehát

könny

gyözedel-

Cap. 49. László küzdelmérl azt mondja, hogy

meg

a kiint. Muglen verses króhogy a leány, látván a hosszú
harczot László és a kún között, remegvén a már elébb vett sebeitl
meggjöngült szabadítója életéért, a kún szekerczéjét megragadván,
a vezér a leány kérelme ellenére

nikája ellenben (Cap.

35.) azt

ölte

állítja,

hátulról halálos csapást mért fejére.

298
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jiiet
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nev

remélve, Kozár

a kereszténységgel.

vezérük alatt segedelmére siettek

de a sopronyi dandár által János fispán vezérlete alatt nagy
vereséo'sel visszaüzettek. E közben a város körül alkalmas
a falaknál jóval

helyeken nyolcz fatorony emeltetett,

sabHuk, hogy azokból a városba nyilazni

s

gépek

maga-

által súlyos

köveket lehessen hajítani. Ezen felül a tornyok közt faltörgépek állíttattak, melyek a tornyok rségeinek védelme
alatt

mködnének. De bár ezek a falakat több helyt megrons az rség többszöri kitöréseiben mindannyiszor visz-

tották

sza veretett,

Gvörgy

melyek

és

leginkább

alkalmával

Bors vitézek tntették

Bátor Opos,

magukat: a vár vívása

ki

nem vezetett eredményre,
mígnem egy fogoly magyar leány, — kár hogy nevét nem
örökítette meg a krónika, — az ostrom harmadik havának
egy éjjelén, midn ers éjszaki szél dühöngött, a várost
több helyt föl nem gyújtotta. Az ostromlók ekkoron a réseken betr)rvén, az rség és lakosság nagy részét felkonczolták;
mindazáltal két hónapon keresztül

maradványaival

Xiketász hadának

Másnap,

midn

zsákmánylásához

tz megsznt,

a

fogott,

s

a

a

fellegvárba

vonult.

magyar had a város kivermek és pinczék-

a felfedezett

ben tömérdek martalék jutott birtokába. Niketász látván,
hogy a fellegvárat sokáig nem védheti, szabad elvonulás föltétele alatt azt feladni

közbenjárására

vezér

ajánlkozott,

midn

s

elfogadtatott,

a

a feltétel Gejza

görög kivonulván,

egyenesen ennek védelme alá helyezte magát.

E

k()rülmény gyászos viszály forrásává lett a király és

bátyjai közt, Vid, e hadjárat alatt a bácsi dandárral szintén
jf'len lévén,

sznt meg

ingorleni

hajl-kony
a

tályra

Tanácsai

kedélyét.

martalék

magát a király kegyeibe s nem
annak ingatag, minden befolyásra

ismét behizelgé

felosztatnék,

kívánta

szóra hivatkozvn,

rettel

elbocsátaná

lamon

a

többi

a

bocsáttatni

adott

Salamon,

szerint

fellegvárnak
:

midn

ellenzené,

pedig

st

a

rségét
ezt

midn
is

osz-

Gejza, az

görögöket kísé-

ármánvos ember ösztönzéseire Sazsákmány felosztásában tett rövidséget
:

az

;
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a

Ezek

vezéreknek.

kat, hazatértek

a béke kedvéért elfojtván

^072.

boszúségu-

').

II.

De

kitörését

a viszály

lyozhatta meg.

Niketász

által

teket intézett

engedékenységük sem akadá-

Dukasz Mihály, görög

császár, értesülvén

Gejza nagylelküségérö],

nem sokára köve-

némi becses ajándékokkal,

általuk

hozzá,

is létezett -), barátságának felajánküldvén neki. Az álnok Vid most meg ebbe akasztá

melyek közt egy korona
lását

ármányai hálóját. ,,Xem iátod-e, uram király, monda neki,
hogy a külföld szemében nem te vagy, hanem Gejza a király:
öt tisztelik meg követekkel s koronával?" És midn Sala-

mont még egyre habozni látná lecsapni bátyjaira, kiket a
gonosz ember vezérségüktl óhajtott ismét megfosztatni —

:

„két éles kard nem férhet
neki mind untalan,

Az ármány

—

két

meg egy hüvelyben; — sugdosá
király nem lehet egy országban I"

végre sikerit.

A

boszúra gyúlt, hiszékeny

Salamon azontúl alkalmat keresett cseleket hányni Gejza s
Hogy ind Gejzát mind Lászlót egy-

testvérei elvesztésére.

gyázata

s

i;

hatalmába, mit az országban, bátyjainak elvi-

szerre ejtse

pártjaik

hajtani, 1073-baii

nagysága miatt bajos

rekhez rendeletet küld,
táborában.

De

hogy

mindkettejök

a testvérek sejték

az ármányt,

maga ment egy kisded

csapattal,

Nyirségen maradván.

Az ármány ekként

a hadjáratra

s a

hajlott

vezé-

megjelenjen
s

Gejza csak

László seregök javával a
meggátoltatván,

becses ajándékok kíséretében

könyörögtek, könnvt'n

s

volna végre-

sem lön többé nagy kedve Salamonnak,

után Nissza lakosai

kérelmÖkre.

s

mi-

békéért

Haza indulván

II, Cap. 50. Chron. Budense 1. 137. kövv.
koronát utóbb Gejza Sz. István koronájához forrasztatta

*)

Turóczy

^)

E

máiglan ez

jének.

lett

tervez Nissza ellen,

hadjáratot

ke'pezi

alsó re'szét a

magyar királyság

e szent

ereklyé-

újabb

bei

viszályok.

Harmadik könyv. A pogányság harcza

30<)

^'^'^^-

tehát,

Kéve vára melll Gejzát

táborából

A

is

a kereszténységgel

bántatlanul ereszté haza

').

vezérek azonban, Vid ármányairól

hogy mintán

ket vévén, attól tarthatának,

mind több

híre-

nem

sike-

a csel

rit, a viszály pedig mélyebb gyökeret vert, nyilvánosabbá
Salamon
lett, mintsemhogy abba hagyattatni remélhetnék,

hadervel támad rajok. Magokat tehát ez ellen is biztosságba óhajtván helyezni, László és Lambert rokonaikhoz, a
leno-yel és morva fejedelmekhez mentek segedelmet kérni.
És szerencséjükre, mert Salamon a nyilt támadásra elhatározva, a karantán herczeget két más német úrral hívta be

A

segítségül.

de a püs-

kitörés elkerlhetlennek látszók;

pökök erfeszítéseinek még
natnyira kiengesztolniök.

A

is

sikerit a rokonokat

fpapok kérelmére

pilla-

a király és

Gejza a Dunának Esztergom alatti szigetén személyesen
találkoztak. Kölcsönös szemrehányások és mentségek után
a l)éke, Gejza részérl szintén, de Salamonéról csak szín-

nyomban elárulta;
egymásnak kezeseket

lelve,

megköttetett. Álnokságát Salamon

mert,

midn

a szerzdés biztosításául

Gejza a maga részérl a váradi püspököt és
Vata urat hagyná túszul a király mellett ez Ernyeit és a
cselszöv Videt küldé hasonló minségben Gejzához. Hogy
Salamonnak szándoka ebben nem volt tiszta, Vid pedig
gonosz tervekkel ment a vezér udvarába, kitnt nem sokára.
Alig váltak el egymástól a rokonok, Salamon már is a
Rábcza folyam felé sietett, elejébe a német herczegeknek,
kik minapi felszólítására segélyhadakkal jövének az oradnának,

és

:

szágba. Gejzit errl értesülvén, Ernyeit és Videt a királyhoz
visszaküldé,

szemrehányásokkal halmozván

De

vának megszegése miatt.

azon

rövid

t

id

vezér közelében töltött, elég volt az ármányos

hogy Gejza
Bikást

')

és

hívei

közt

Petrúdot,

Turóczy

II,

a

is

elhintse

vezér két

a

királyi szais,

melyet a

Vidnek

arra,

meghasonlás magvait-

dandárának hadnagyait

Cap. 52. XicepUorus Bryennius 68

lap.

[V. fejezet.

nagy Ígéretekkel
csapataikkal

az

oOl

Salamon királysága.

hogy hu háborúra kerül

rávette,

ütközetben

a dolog,

zászlók alá pártol-

a királyi

janak.

Vid

e hírrel

chard karantán herczeg
segélyt,

könnyen rábírhatta Sala-

visszatérvén,

mont, hogy nyomban támadja
is,

meg Gejzát. Ezt javaslá Marki nem vélté bevárandónak a

mely külföldrl jöhetne

gekkel találkozott,

gyámolítására.

vezér

a

Salamon tehát a sereggel Szalavárból,

hol a

De

azonnal megindult.

német hercze-

talán lelkiisme-

támadtak ismét az ingatag ifjúban, hogy
minden újabb ok nélkül, haddal megy érdemteljes
bátyja ellen talán a körülötte lév püspökök ingatták meg
szándokában midn seregével Szögszárdon idznék, habozni kezdett, folytassa-e hadjáratát? Vid ezt észrevévén,
újabban körihálózza a királyt. Gondolná meg, úgymond,
hogy a háború elkerülhetetlen ha maga nem, a vezérek
fogják azt megkezdeni
ha pedig László és Lambert a külsegélylyel, melyért járnak, megérkeznek, nem egy könnyen
fogja ket legyzhetni; holott most Gejzát, ki, mint hallja,
az Ingvány erdkben vadászattal tölti idejét s nem kész a
háborúra, könnyen hatalmába ejtheti
mi megtörténvén,
testvérei sem merészlendenek bejni. A király hajlott a
gonosz ember tanácsára, s haladék nélkül megindult a hareti

furdalások

most,

;

t

:

:

;

:

dakkal.

De

véletlenül

szögszárdi apát,

monostorát,
volt

s

még sem

lephette

híve a vezéreknek,

nevezte

ki

t

is

Vid ármányos tanácsai

meg

Gejzát.

apátnak,

tanúja

láttatlanul

ösztönzéseinek, és

s

Vilmos

kiknek atyja alapítá

nyomban

sebes hírnököt intézett Gejzához, tudatván vele, a feje fölött

tornyosuló zivatar közel kitörését

után sietett a vezérhez, hogy

ekként a veszélyrl
dandárával,

bár

értesülvén,

még kemény
ki

;

majd maga

menekülésre

is a

hírnök

bírja.

Gejza

sietve összeszedett

hidegek jártak,

négy

(történvén

Morvaország felé útnak eredt,
miután Lengyelországban segélyért

ezek 1074-ki februárban),
elejébe Lászlónak,

t
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Ottó morva hcrczeghez ment

hasztalan járt,

sógorához,

volt azt kérni

De Salamon már

zetre kényszerítette
lett

ot.

Gejzára nézve.

szerint,

mindjárt

a

harcz

A.

Az

toltak a király seregéhez. Gejza

nem

a király

kimenetel

szerencsétlen

áruló BIkás

csata kezdetén

állhatott ellent

a Tiszán túl elérte s ütkö-

és

Petrud, Ígéretük

három

zászlóaljjal átpár-

hnek maradt

két dandárával

harmincz dandárának;

s

bár

egyre harczolva, mindjárt az árulás után visszavonult. Szerencséjére, Salamon elfeledte seregének tudtára juttatni a
jelt,

melyrl

az

az

kebelébe fogadná

;

árulókra ráismerhetvén,

ket

a

maga

minek következtében az árulók ellenség-

nek tekintetvén, htlenségük díjául nagy részben levágatmagukat kétségbeesetten védelmezek,
tak. De míg ezek

,

Gejza hadának maradványaival Tokaj felé fordult, s ott a
Tisza jegén átkelvén, a további üldözéstl megmenekült.
Gejza mihelyt magát némileg biztosítva
papját. Fekete Györgyöt, Lászlóhoz,

titkárát,

látta,

házi

Ivánkát pe-

Lambert testvéréhez küldé, hogy a történtekrl ket
maga ez alatt a Mátra alatt
értesítvén, jöttüket siettetné
Vácz felé tartott megmenekült csapatával. László ekkoron
már rég útban volt Ottó morva herczeiígel s ennek feles
dig

;

Vácznál végre találkozott is bátyjával. Gejza a
találkozásnál könnyezve borúit öcscsének nyakába, s keserhadaival,

s

vesen panaszlá neki, mily veszély érte hadát az árulás miatt.

László viszont a gyzedelem biztos

megszomorodott
az

is,

hogy

kerczékkel

E

testvérét.

a vidékbeli

nép,

felfegyverkezve,

reményével vígasztala
reményt nem kevéssé nevelte
kaszákkal,

vasvillákkal,

sze-

mind nagyobb számmal gyüle-

kezett táborukba.
A

naogy.iródi

°^^
.

Salamon, Lászlónak

n

morva segélylyel megérkeztérl

értesülvén, seregeit a Tiszán szintén átvezette.

A

becsületes

Ernyei sírva kérte a királyt, elégelje meg a kiomlott hazafi
vért s béküljön meg bátyjaival. De a gonosz Vid, biztos gyzedelemmel kocseo-tette
csára hajolva,

Mogyoród

s

tüzelte Salamont

;

táján táborba szállt.

s

ez

Vid tana-

IV.

Gejza

és

Salamon királysága.

tej ezét.

Ottó sógorukkal

László,

ó()o

alvozéreikkel ta-___J074^

s

nácsban ültek, meghatározandók a tervet, mely szerint a
úgymond a hacsatát intézzék. ,,Es míg tanácskoznának

—

—

László mennyei jelenésben egy angyalt lát az
gyomány
égbl leereszkedni, kezében koronával, melyet az Gejza
fejére bocsáta le". A terv meg lévén határozva, a vezérek
Czinkotára vezették hadaikat, úgy hogy csak a mogyoródi
hegy választá el ket Salamon seregétl. Másnap mind a két

sr köd

készülének az ütközetre; de hirtelen oly

részen

bocsátkozott alá,

hogy azt

itt

amott

is,

következ
nehogy

a

is

lovaikat mind a két részrl,

napra halasztották,

véletlenül meglepessenek, az egész éjen át kantárszáraiknál

tartván. Másnap, egy pénteken,

mely

t

a király seregeit a hegyen,

elválasztá,

az ellentábortól

levezette

podgyász-

:

hogy számra még többnek látszas ék, a lejtkön
hiigyván. László is, miután fogadalmat tn, hogy, ha Isten
fegyvereiknek gyzedelmet ad, a csatahelyen Sz. Márton
tiszteletére templomot építtet, harczrendbe állítá vitézeit.
O maga a bihari dandárral a bal-, Ottó a morvákkal jobbszekereit,

:i

szárnyon, Gejza a Lászlóval jött nyitramegyei dandárral a

A

közepén foglalt helyet.

harczrend mögött kilencz csapat

hagyatott

tartalékul segélyére

Midn

királyi

Ernyei

a

a

vezérek

sereg
szép

balsejtelemmel monda

igénylend résznek.

az azt

hegyrl eközben

a

rendben

az elébb

álló

leereszkedett,

seregére

oly dicsekv,

mutat\a,

a királyt az

tüzel Vidnek ,,Ezek,
látom, nem akarnak iutni, hanem gyzni vagy halni készülnek, különben nem álltak volna háttal a Dunának."
ellenség

fitymálásával

bujtogató,

László az ütközet elÖtt

a másra

:

zászlait

s

egvéb hadi

hogy ezt a maga hírnevének
varázsával nagyobb biztosságba helyezze s bátyjának nem
rég vereséget szenvedett zászlait elllobogtatva, magára
csalja az ellenséget. Ezután vitézeit fellelkesítend, azoknak
sorait körüllovagolta. Midn egy bokor mellett ügetne el,
lándzsájával rácsapott
annak nyelén egy hófehér
s ime,

jeleit a

Gejzáéival cserélte

:

fel,

304

Harmadik könyv. A pogányság harcza

himmenyét

1074.

:

gyzedelem

biztos

nagy lelkesedéssel rohantak az

ellen-

fut kebelébe.

eljeléül tekintvén,
ségre.

A

a kereszténységgel.

Miként László

vitézek ezt a

sejté,

ferejével a Gejzáéi-

a király

nak vélt zászlók ellen intézte a támadást; de midn ott
Gejza helyett Lászlót pilla ntá meg, megrettenvén, a középre, Gejza ellen akarta fordítani dandárait. Ámde ez még
kedvezbb helyzetbe hozta Lászlót, ki szárnyának élén,
-k király dandárait most oldalba foghatá
míg másrészrl
Gejza is vitézül ellentállott a nyitraiakkal. Es így Gejza
;

László hátul

elül,

s

oldalt

iszonyú

mészárlást

visznek

végbe a királynak két tz közé szorított seregében. A
német segélyhad majdnem egy szálig levágatott; de mellette,

fájdalom,

sok magyarnak

metek

és csehek

mellett

része

is

—

nika.

terit

el

halva maradt
Vid,

elfolyt

is

az ország

a

csatamezn"

sereg

a királyi

halva a morvák

—

,,A né-

a vére.

rendének nagy

vitézi

úgymond

a kró-

balszárnyán, az elsk közt

csapásai

Salamon, látván

alatt.

hadának veszedelmét. Bátor Opos rettegett karja által
magának, és Szigetfnél a Dunán átkelvén,

utat nyittatott

Mosonyba

A

futott.

vezérek

gyzedelme

teljes

A

ln.

királyi

sereg

maradványai szerte futamiának. Markhard karantán berSzemtepolug cseh vezér, súlyosan megsebesülve,
fogságba estek. László az ütközet után a csatamezt körüljárván, keser könnyekre fakadt a szörny vérontás
szemléletén. Megpillantván Ernyei holt tetemeit, leszállt
lováról, a holtat megölelte, könnyes szemekkel mondván
Sajnálom vesztedet, mintha test„Ernyei, te békeszeret
ezeg, és

:

!

vérem

voltál volna

Meghagyá

;

ezután

mert szived, tanácsod békére hajlott
kíséretének,

temessék

el

t

!"

Váczon

tisztességesen. Midn pedig e gyászos szemlében tovább
„Sajhaladván, Vid holt testét látná a porban, felkiálta
nállak téged is Vid, bár örökös ellenségem valál. Vajha
:

hogy miként eddig
úgy ezentúl a békét hirdetnéd köztünk

visz^ílyt hintettél,

élnél s megjavulnál,

.

.

.

Sdvedet, mely

.

IV.

vezérségre vágyott,

fejezet.

Salamon királysága.
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lándzsa fúrta keresztül, fejedet,

koronáért sóvárgott, kard hasítá ketté."

De

t

is

mely

eltemet-

A

vezérük szavain elkeseredett vitézek
azonban mellét fölmetszvén, annak üregébe és szemeibe
tetni parancsolá.

port hintettek,

mondván: „Míg

soha sem teltek

el

töltse

meg
^)

azokat

Turdczy

Horváth M. Magy.

II,

tört.

éltél

kebled

fénynyel és javakkal;

és

szemeid

most tehát por

^)."

Cap. 52.

20

mu.

306
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ÖTÖDIK FEJEZET.
t^ejza király. 1074-1077.

—

1074.

mogyoródi gyzedelem után sógorukat,
megtisztelvén,
Ottü morva lierczeget nagy ajándékokkal

A vezérek

a

sTiímonní hazabocsátották

nem hogy Gejzát
urak s maga László
fejére tétetni

nem hogy

Elre

királyivá
is

ország

s

—

él

magok

mert bár az

nem

akarta

—

haa törvényes király
;
intézkedjenek.
védelmérl

hogy IV. Henrik

vala,

látható

koronázzák;

ezt óhajtá, a szerény férfiú

koronát, míg

:i

az

siettek,

magok pedig Székesfehérvárra

;

a

maga nvérének

együtt neveltetett, nem fogja
férjét, sógorát, kivel egy ideig
Fehérelhagyni balsorsában. Gejza tehát mindenekeltt
dunántúli vidék egyéb várait ügyekezett lehetleg
történt rájok
meo-ersítoni. Ez okból igen alkalmas Idben
által telefejedelem
Zsolt
hogy a besenyk, kik még

várat

s a

nézve,

píttettek

meg

Fert

a

mont megtámadni
engedményeket,

s

táján,

egyre

a

Mosonyban tartózkodó

fárasztani

Ígérkeztek,

miket rég óta sürgettek,

Sala-

ha némi

nyernének

a

ve-

minduntahm nyazérektl, kérelmük teljesíttetett, s azóta
ket végre egy
kán voltak a szerencsétlen királynak, míg ez
csatában keményen meg nem verte ').
Salamon, bár éreznie kellett, hogy saját bne által
mint az efféle kevély,
idézte magára a balsors csapásait,

')

Turóczy

II,

Cap. 5o

V.

heves vér,
csak magába

fejezet.

könnyelm embereknél történni szokott, nemnem szállt és nem nynjtott kezet a kiengesz-

teldésre mindig

kész

sógorának segedelmét,
lett.

Anasztázi-.i

figyelmeztetné,

javasló

melyért
ízben,

t

királyné

intéseit

a

azonnal

Különben

Egy

hogy mind

anyja

hanem

bátyjainak,

daczolni akart a végzettel.

ingerlékenyebb
anvja,
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o baj

is

várva

bizton

követet küldött,

heves kedélye

még

midn

bánatba merült
szemrehányásokkal

szelíd

nem

érte volna

nagyravágyó

t, ha békét

Vid

tanácsainak
annyira megfeledkezett magáról, hogy
szentségtör kezét emelte édes anyjára,
arczon csapandó,
elébe

teszi

vala

:

t

meg nem

ha karját neje, Judit, idején

ragadja.

Henrik hallván Salamon esetét, annál hajlandóbb volt
teljesíteni kérelmét, minthogy ekképen nemcsak befolyást
romélt

nyerni,

régi

(Wiajtása

hanem abból tényleges hasznot

szerint,
is

látott

egy részét átengedni igérte neki, ha
visszahelyeztetik

').

Nehogy

az
:

ország ügyeire,

Salamon az ország

általa

királyi székébe

vezérek az ország birtokában

a

megersödjenek, még annyi idt sem akart nekik engedni,
mennyit egy rendszerinti

Némi hadat

sietve

hadjárat

összegyjtvéií,

felkészítése

azonnal

igénveit.

megindult az

felé. Már Regensbnrgig érkezett volt, midn híri
hogy Vilmos angol király, a kölni érsek ösztönzéseire
a birodalomba készül törni. Megfordult ennélfogva s a Rajna
felé sietett hadaival. A
pünkösdöt (1074-ben) már ismét
Maintzban tölte. Amily kedvetlenül vette ennek hírét Salamon: oly nagy örömére vált pár hét múlva, hallania, hogy
Vilmos betörése vaklárma volt, s Henrik a maga ügyeinek
Lothringenben elvégzése után július közepére Wormsba

ország
veszi,

váratik.

Maga

a minapiaknái

is

is

újabb követeket küldött tehát oda,

nagyobb ígéretekkel

gélynek mennél elébbi meghozatalára.

') Majnám ei
partém regui
korú Lambert. 1074. évhez Pertznél

ösztönözte

t

Tizenkét kezest

sui pollicitus
:

s

még
a seállí-

Aierat. u. in. az eo-V'

V, 216.

20*

^'^^^

*
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visszahelyeztetik, öt
}jygy ha általa királyságába
fizetend,
s hsége biztosíátlót
évi
hbérurának vallandja,

_^^^^

j^gj^^^

tásául hat

A
tends

ers magyar

várost ereszteiitl kezére.

Salamonnál csak két évvel idsebb, huszonnégy esznémet király, könnyelm, Indulatos, lenhéjázó, mint

sógora,

örömmel íbgadta ennek

ba^ Gejza

s

Ígéreteit

hadi erejérl

László

hírt

;

minthogy azon-

vett,

nem bízván

birodalom rentöbbé a minap sietve gyjtött seregében, a
tárták
még
eszökben
ugyan
Ezek
szólította.
déit is hadjáratra

Henriknek kudarczait, s nem volt nagy
de néhányan mégis megjelentek zászkedvök a hadjáratra
Henrik megindulván, a Duna
következtében
lai alatt; minek

a király atyjának, III.
;

Salamon betörése.

balpartján jött be az országba ').
Gejza, bár a királyi czímet eddigelé minden rábeszélé-

sek daczára sem fogadta

vonakodott elvállalni

s

a királyi

el:

teljesíteni,

mindenben a tevékeny László

által.

tiszt

gondjait

Úgy

látták,

nem

segíttetve

testvérileg

hasznosabb

országra nézve atyjoknak egykoron oly szép sükerkényszeríteni
rel koronázott haditervét követve, éhséggel
az
fogyasztani
Henriket a kivonulásra, mint nyilt csatában
lesz az

országnak az elébbi harczokban úgy is megfogyott vitézi
rendét. Miután tehát a német sereg ell mindent, mi emlónak eledelül szolgálhata, eltakarítottak, magok,
a német sereg mozgalmait szemmel tartandók, a Duna egy

bernek

s

szigetében ütöttek tábort seregökkel.
Mihelyt Henrik a Vág vidékére érkezett,
boszútól

dára

a

Salamon

égve a nyitral várkatonaság ellen, melynek danmogyoródi ütközetben egyik ftényezöje volt a

vezérek fényes gyzedelmének, Semptérl három dandárral
Nyitra ellen indult, s azt ostromolni kezdé. Bátor Opos,
ki

még mindig

híve maradt,

itt is

csodáit mvelte az ernek,

még is kénytelen
bátorságnak és vitézségnek
táborába, a
Henrik
volt elvonulni a vár alól. Visszatérvén
;

')

Turóczy

II,

de Salamon

Cap. 54. Lambertus Heresfeld.

i.

h. 217.

V.

fejezet.

Gejza kormánya.
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német urak nem gyzték eléggé magasztalni Opos
vitézsé-__£74.
ségét. A király látni óhajtá a bajnokot.
„Vau-e sok ily
vitéze Gejzáuak és Lászlóuak ?" kérdezé aztán
Salamont.
Ez nemzeti büszkeségében pillanatra elfeledvén, hogy most,
mint hazájának ellensége áll a haza földén, lelkesedve
váhiszolá

sógor,

„Van

:

sok,

viszonzá

van ennél

Henrik,

ily

még jobb

vitézek

is !"

„Ha
nem is

ellen

igy van,
foglalod

többé vissza az országot !" És nem is volt ezután
Henriknek sokáig kedve benmaradni az országban. Eleséget
fegyveresei és lovai

számára sehol sem találván, serege hamar
nagy éhséget szenvedett, minek következtében
ragályos
nyavalyák tizedelték katonáit, míg végre a trhetetlen nélkülözések miatt ezek fellázadván, „minden jelesebb
tett
nélkül"
úgymond az egykorú német író
kénytelen
volt kitakarodni az országból, többé semmi
Ígéretek áÍtal rá

—

nem

—

bírható,

tében nvérét

szágból

A

hogy Salamont haddal segítse. Haza menJuditot, Salamon nejét, is kivitte az or-

^).

fejedelmi testvérek

tott titokban az,

s
a nemzet eltt nem maradhamiként lön az ország függetlensége áruló-

jává a megbukott király, hogy a trónt ismét elfoglalliassa.
Es ezentúl már ennél fogva sem lehetett erre többé
re-

ménysége.

Még

pápa is, a hatalmas VII. Gergely, ki
utóbb Henriket oly mélyen megalázta, s valamennyi királyt
a szent szék hbéresének tekintett,
vigasztalás, segély
a

fedd szavakat intézett liozzá, midn Salamon, a
császárban többé nem bízván, a szentszék védelméért könyörgött. Leszidta t, hogy hbérül merészelte Henriknek
helyett,

felajánlani az országot,
liirály

hatósági joga
')

'^).

Lambertus

Annales 1074. évhez
^)

melyre úgymond, mióta azt István
az apostoli széknek van fen-

Sz. Péter alá vetette,

Ld.

Cod. Dipl.

I.

e

Gejza iránt ellenben oly kegyességet tanúHeresfelfl. 1074. évhez Pertznél V,
u. o. 277.

leveleket

421.

217.

Bertholdi

Turóczy Cap. 54.

Katonánál: Hist Crit. II,
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intézett

hozzá

Gergely,

_lií^^___ sított

íoglalására.

És úgy

végre

látszik,

hogy általuk

leveleiben,

inagút a királyság

érezhette

szerény férfiú lelbátorítva

a kereszténységgel.

a

el-

leginkább e levelek

is

az
birták reá Gejzát, hogy miután a közvélemény Salamont
elárulása miatt trónvesztettnek
ovszáo- f'üo-o-("tlenséiíének
t(>st vérei

nyilatkoztatta,

s

az ország rrmleinek

sürgetéseire

magát 1075-ben végre megkoronáztatta ').
Azonban, azért-e, mivel talán az Isten kezét látta azon
végzettoljes sorsban, mely eddigelé mind azokat sújtotta,
hajolva,

kik erhatalommal jutottak a tr(')n birtokába')? —vagy
is
azért-e, mivel újabban Gergely pápa leveleinek hangja
igen megváltozott,
lalására,

s

£sak azon

most

elismerni hajlandónak, ha
elismeri

•^),

t

ki elébb

mit ismét

maga

bátorítá a trón elfog-

látszék

feltétel alatt
a sz.

szék

királyi széken.

Egy

királyul

hbérúri íelsségét

Gejza tartott nemzet

gyöngéd lelkiismeret fejedelem nem

a

t

elleni

találta

is

bnnek:

nyugtát

a

ideig egyházi alapítványokkal ügyeke-

zett elfojtani lelke nyugtalanságát.

Tle

vette eredetét Sz.

Benedek Garan melletti monostora, melyet gazdagon megalapított ^). Sokan neki tulajdonítják a váczi püspökséget,
vagy legalább a székesegyházat is.
E közben Salamon a német királytól segélyt többé
nem várhatván, Pozsony és Mosony vidékén ügyekezett
')

Chrou. Posüu. Endlicher

iiatur. Gejziíaak,

nek

is
.

neveztek,
^)

kit egykorú

:

Moiiumeiita

Magnus kereszt neve is volt.
s erhatalommal

Péter, ki ármánynyal

5(5.

Magnus rex Coro-

német írók Jojas-uak, mások meg Jessejutott a trón birtokába,

trónbitorló, röazt, mint láttuk, szemével együtt elvesztette; Sámuel a
mégis erhade
jogosan,
bár
ki
Endre,
lakolt
múlva
életével
vid id
talommal foglalta el a koronát, szintén életével együtt vesztette azt el
;

meg

az erszakkal elfoglalt trón összerogyása sebesítette
halálosan. Mindenesetre különös találkozása az eseményeknek!

Bélát

maga
^)

jér

:

I,

*;

Dipl.

Gergely levele Gejzához 1075 ápril 14. Katonánál

II, 362.

Fe-

424.

I,

Ld. az alapítvány-levelet Praynál: Hierar.
428.

I, 3;;3.

Fejér:

Cod-

V.

magát

fentartani,

vélni.

De nehogy

fejezet.

zavarokat hozzon,

csábítások által pártját

ígéretek,

s

311

Gejza kormánya.

t

László vezér

A

Pozsonyban 1076

vezérnek,

úgy
tában körültáborolta.
száudoka, hogy Salamont elfogja vagy még
is

kizze, hanem

az,

hogy békére

dásra kényszerítse;

ostromot

nem

ue-__J^

nyugtalankodása az országra újabb

e

ez

s

nem

látszik
e

foly-

az volt

menhelyébl

az országról való lemon-

s

lehetett

oka,

hogy komolyabb

apróbb csatározásokkal töltötte az

intézvén,

idt. Indulata egyébiránt oly kevéssé volt ellenséges,

miként emlékünk mondja: „Salamon

katonáit,

hogy

kik szük-

ségtl kényszerítve hozzá jöttének, fejedelmi bkezséggel
visszatériiiök is megenlátta el,
s aztán még urokhoz
gedte

')."

Ez

Gejzában a püspökök egynémelyikeis ápolni

alatt

kezdé elégületlenségét

s

kedvetlenségét a királyi széken.

A

karácsoni ünnepeket 1076-ban Gejza a szögszárdi monos-

torban

Kíséretében

tölte.

volt

Dezs

esztergami érsek

ki valamint elébb pár ízben helyreállította a békét a

közt,

úgy most

széde által,

annyira

lev

azon

melyet az

meg is

egyházi

is

s

mködék
isteni

Gejzánál. És valóban be-

alkalmával tartott,

szolgálat

indította a király szivét,
világi

is,

rokonok

uraknak nyomban

hogy

ez a körülötte

kijelenté,

békülni kivan Salamonnal, neki az országot

is

hogy meg-

visszaadván.

Salamonhoz küldött, valóban
kezdte
az
meg is
alkudozást -). De mieltt ez eredményre
vezetett, Gejza 1077-ki ápril 2á-én meghalálozott. Szinadene nejétl az 1078-ban görög császárrá lett Nicephorus

Követei

által,

kiket

e végett

Botoniates leányától két

fia,

Kálmán

nya, Zsófia született, elébb Ulrik
szász berezeg hitvese.
*)

')

Turóczy
ü.

o.

II,

Cap. 55.

és

Almos

karantán,

és

aztán

egy

leá-

Magino

NEGYEDIK KÖNYV.
A NEMZETI SZELLEM EGYBEOLVADÁSA

A KERESZTÉNYSÉGGEL

ELS

FEJEZET.

Szent-László király. 10;7— 1095.
I.

Ha

Szent-István jótevje, Szent-László dicssége volt
iü77.
Amaz nemzetét Európával kieno-esztelte,
mes-o
o Aliért idc^Gn
békítette; a veszélyt, melylyel azt a kelletinél tovább
zött kedtek seink
harczi kalandok miatt ellene felbszült európai népek szö- » keresztény''^^°^'
vétsége fenyegetheté, a keresztény vallás és az európai

nemzetének.

'

1

'

T

'

civilisatio

befogadása

által

hírében megcsökkent,

róla elhárította.

meggyöngült nemzet

lárdítván, ismét azon fokra emelte,

hosszú belviszályok

idre

s

a

melyrl

Emez

a hadi

erejét megszi-

az átalakulás, a

német befolyás következtében

<^gy

alásülyedt.

A

keresztény vallás és

az európai civilisatio befoo-a-

dása, miként

már fentebb kifejtettük, szükséges volt a magyar népre nézve, hogy az ellene fölingerült Európa többi
népeinek egyesült megtámadását magától elhárítsa,

s el-

hunok és a várkúnok sorsát, kik, mivel a keresztény Európával azonosodni nem akartak, végre is legyzetkerülje a

tek,

megsemmisíttettek az ellenök feltámadt népek

De

oly

nagy változás,

minn

áítal.

Szent-István a magyar

népet keresztülvezette, nem mehetett végbe a nélkül, hogy
egy idre némi gyöngeséget ne terjesztett volna el a nemzet testében. Miként az egyének,
úgy a népek állapotában
IS,

legalább ideig-óráig,

elgyöngülést

Ily válság állott be pedig
szeríttetett,

István

hogy váljék meg

okoznak a válságok.

alatt.

A

nép arra kény-

összes társadalmi

s

erkölcsi

316
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Negyedik könyv. A nemzeti szellem egybeolvadása a kereszténységgel.

inindon

fogai inni tói s eözméitöl,
nyaitól, egész nemzeti

A

jaivá.

szerkezet,

a törzs- és

a királyi tisztviselk

A

életbe.

igazgatása lépett

felváltani.

f

Az si

tárgyává

czél gyanánt,

A

s

békés fog-

vallás a

hsi

eré-

az új vallás a ke-

;

a világról való lemon-

szelídséget, alázatosságot,

f

a fegyver-

legjobb alkalmul szolgáltak,

nyeket tette magasztalása
dást hirdette

hagyomá-

nemzetségiok si kormánya helyett

összpontosítottabb

lalkodásoknak kellett

földi hivatása.

s

újakat tegyen saját-

harczias kalandokat, melyek hajdan

hadgyakorlatokra

resztényi

s

patriarchális szerkezet helyett rendi

nemzetségi,

—

si hiedelmei

szerkezetétl,

mire törekedni az embernek

nemzeti fogalmak

hagyományok

s

szerint

er, vitézség, bajnoki tettek, mindennek mi idegen,
megrontása, idegen javak elsajátítása voltak kitzve eszményképül, melyre a magyar embernek törekednie kell
egészen ellenkez irányt és fogalmak-it hirdetett az új vallás.
a szilaj

munkával szerezhet martalékot,
idegenek feletti gyzedelmet
ezek niegigázását tzte ki egyetlen dics czélul az

Elébb

a harczot, a bajnoki

a sérelem megboszúlását, az
s

apa fiának, az elljáró alattvalóinak, az elaggott bajnok a

pezsg erejének most a szelídség, a bántalmak megbocsátása, az alázatosság, a szerény házi s mezei
tettrevágyó ifjú

;

foglalkodás, a kegyesség tetteinek

hangzott a nép tanitóinak,

Az

mint azt

magasztalása

magának

a

s

parancsa

királynak ajkairól.

nép tökéletlenül felfogta s balul
értelmezte, ellentétbe jött a nemzeti geniussal, minek egy
új vallás, a

a

idre szükségkép károsak
delmek, erkölcsök,

maztattak

;

az

eo'vhamar meo-

újak,

nem

lettek következései.

szokások

melyek

A

régi hie-

szigorú büntetésekkel
a

tilal-

nemzetre parancsoltattak,

o-yökerezhettek.

És míg ezen

forrás és

átalakulás a fogalmak és erkölcsökben lassúdan végbement,

szükségkép lankadásnak kellett beállani

A

a

nemzet testében.

forrás és átalakulás processusát, szerencsétlenségre,

igen meghosszabbították a belviszályok, melyek az új rend

megszilárdulását, az új tanok meggyökerezését késleltették,

I.

s

fejezet. S?..

László király országlása.

alkalmat nyújtottak a szenvedélyeknek

nép életében a

meg

tiltott

fogalmak

régi

újra felszínre merülni

s

;il

ki-kitörni,

7

.<

n

állapotoknak újra

mert bár ezek mindannyiszor
ismét eltojtattak, a kedélyek szintébb és szilárdabb csatlakozását a dolgok új rendéhez megnehezítették.
;

A

nemzeti elgyöngülésnek, mely ezen átalakulási forrásból eredt, világos jele a német befolyás, mely a
nemzetre
nehezedett. István, hogy a nemzeti élet minden
elemeibe

nagyszer átalakítást mennél elébb szerencsésen
keresztül vigye, önmaga nyitott utat ezen befolyásnak,
mely

lehaté,

különben a körülmények szerint csak

el

czéljait

mozdíthatá

káros az

országlása alatt semmi tekintetben nem le;
hetett a nemzetre. Maga több ert érzett magában,
mintsem
félhetett volna, hogy e befolyás a nemzet
politikai életére,
függetlenségére nézve károssá váland. Sógorára, II. Henrik
német császárra nézve nem is volt mitl tartania. Bizton
megnyithatá tehát országát s adhatott abban kitnbb
hivatalokat a bevándorló német uruknak, kiknek
fegyversegedelme csak hasznára válhatott a reformok miatt elégületlen

s

kezdetben lázongó urak

ellen.

Minden balkövetkez-

mény nélkül hívhatta be

s nevezhette
ki az új püspöki
székekre a német papokat és szerzeteseket, kik a
térítésben

munkasegédei lnek;

st még

politikai dolgokban is élhetett
alkotmány szerint els renddé emelhette ket az országban, a n.dkl hogy
félnie kellett volna,
mlképen velk együtt a külbefolyásnak veszélyes hatást
enged a nemzet ügyeiben.

tanácsukkal,

s

az új

Es ha Istvánt oly egyéniségek váltják
trónon, melyek az

erélyével

s

a nemzeti

fel

s

követik a

becsület és füe-

getlenseg iránt hasonló magasztos fogalommal és féltékenységgel vaunak felruházva kétséget nem szenved, hogy bár
az átalakulás forrongása alatt ideiglen meggyöngült is a nem:

er, s bár a szelíd II. Henrik után egy büszke, nagyravágyó, hatalmát terjeszteni sóvárgó Konrád és III. Henrik
zeti

ultis a császári trónon: ez

mégsem

vívhatott volna ki mao;á-

i077.

Negyedik könyv. A nemzeti ázellem egybeolvadása

ol8
10^<-

a kereszténysóarjel.

annyi befolyást az országra, mint az a külföldi, bitorló
Péter s az utána bekövetkezett belviszályok alatt történt.
Uiik

Például, egy

I.

Béla, ha István utódává lesz vala, szintúgy

volna

nioo-rzötte

függetlenséget III.

nemzeti

a

Henrik

ellen, mint megrzé azt István maga II. Konrád ellen. Egy
I. Béla, ha korábban jut a trónra, s azt hosszabb ideig birhatja, gyorsan befejezte volna a nemzetnek István alatt

megkezdett erkölcsi
teljes

egyéniségét,

politikai átalakulását.

s

a keresztény

s

Tekintve er-

valláshoz

való szinte

ragaszkodása mellett nemzeties fogalmait s erkölcseit: binem csak az új rendet megzonyosnak lehet tartani, hogy
forrongásában szem ell
átalakulás
az
szilárdította, hanem
tévesztett nemzeti

hogy

irányt

a

is

helyreállította volna az erköl-

Szóval

fogalmakban.

csök és

bizonyosnak

lehet

tartani,

nemzeti jellem aczélosságát,

melyet az átalakulás

idn

helyreállítva, ismét a

meglágyított,

forrongása
régi hsies,

de már

rövid

szellemet

keresztényileg bajnoki

tzte

melyben a keresztény fogalmak
mellett haladnia kelljen a magyarnak.
Ebben volt is ugyan neki némi érdeme, mennyire azt
yoj^ér korában szkebb hatásköre, király korában rövid
volna ki népében irányul,

László egyénisége.

országlása engedé

:

—

épen ezért

s

lett is

oly kedvelt, oly

népszer a nemzet eltt a német befolyást visszaidéz bátyja
Endre ellenében. A régi nemzeti szellem helyreállításának
dicssége mindazáltal jeles fiait, s ezek közt leginkább Lászlót illeti, ki is épen ez okból maiglan legnépszerbb királya
lett

nemzetének. Benne

a

kereszténység fogalmai

s

erkölcjel

oly szerencsés vegyületben olvadtak össze a nemzeti geniussal, hogy annyi megaláztatás után, mennyit a belviszályok
által felidézett külbefolyás hozott a nemzetre,

tos

példánykép gyanánt

mutató,

minnek

a legenda

tényi

is,

kelljen lenni a

mely szentségét

erényeket,

hanem

egy magasz-

a nemzet eltt, világosan
keresztény magyarnak. Még

állott

hirdeti,

ezek

benne azon nemzeti jelleget

is,

nem egyedül

mellett

a keresz-

egyaránt kitünteti

mely miatt oly szeretett

és

I.

népszer

lett

min

országában,

min
zöl.

31?

László király országláa*.

fejezet. Sz.

eltte Árpád útu senki,

s___2^

utána Mátyáson kívül senki sem volt királyaink kögazdag volt szeretetben,
mond a legenda
„Mert

—

—

bvelked
lasztok

vidám

türelemben,

adományaival,

a

ápolója

kegyességben,

ma-

teljes a

pártolója a

az igazságnak,

gyámola az elnyomottaknak, kegyes
atyja az árváknak és szkölködknek. Az isteni kegyelem
a természeti adományokban is felül emelte az emberek

szemérmetességnek,

t

közönséges értékén

ugyanis kézre ers,

:

tekintetre kelle-

er

és méltóság ömlött
mes vala egész külsején oroszláni
el; termetére oly magas, bogy vállaitól fogva kilátszott
:

valamennyi közöl

küls

tekintete

:

is

az isteni

adományok teljességében már

koronára termettnek hirdette

t

Ha

').

István példányképe volt egy középkori keresztény király-

nak

:

lovagias
lett egy keresztény
középkor lovagiasságának mind a három f

László példányképe

királynak,

irányában

nemzet

a
s

erényében.

Alatta az egyesség

s

összhangzás a

új institutioi és geniusa, új fogalmai

A

közt teljesen helyreállott.

ténység elidézett, be

már mint vezér

is

lu

fejezve.

s

si

jelleme

melyet a keresz-

Ezen megoldást László

elkészítette volt derék testvéreivel

csak mint király végezte be
gedés, mely t,

forradalom,

midn

azt.

A

:

de

közöröm, a köz megelé-

a trónra lépett, üdvözölte, jele volt

kereszténység teljes diadalának,

bizonysága

a

a

keresztény-

ség összeolvadásának a nemzet jellemével.

Es ily férfiút hogyan is ne tett volna a nemzet elébe a
könnyelm, indulatos, ingatag Salamonnak, ki mióta a német segedelemért nemzete függetlenségét is kész volt IV.
Henrik lábaihoz dobni, minden rokonszenvet elvesztett, s a
koronára a közvélemény által méltatlannak

Ítéltetett.

Gejza

halála után csak egy szó hangzott az országban, az,

hogy

Lászlót kell királylyá koronázni. Es László jobban szerette

Mens

Legenda

S.

Jun. V. 317.

Id.

Ladislai regis. Endlichernél 2o7. Acta Sanctor

Katonát

;

Hist. Crit. II, 400.
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Negyedik könyv.

semzeti szellem egybeolvadása a kereszténységgel.

mintsemhogy vonakodott volna engedelmeskedni
közkívánatának, mely öt, a krónika szerint, szintén kényszerí tette átvenni az ország kormányát ').
Midn azonban László magát erre elhatározta, gyöng^^\ lelkiismerete szerint azt is kivánta, hogy az ország
nemzetét,

Salamonnal szerzdésre lépjen, melynél fogva ez lemondjon
a koronáról. E miatt némelyek szerint nem is koronáztatta

meg magát mindaddig, míg e szerzdés meg nem
köttetett. Mások ellenben, leginkább abból következtetve,
volna

VII. Gergely pápa mindjárt kormánya elején királynak nevezi -), azt állítják, hogy a koronázás azonnal
trónra léptekor, ama szerzdés megkötése eltt végrehaj-

hogy

öt

magok a körülmények is valószínbbé
teszik az elsnél. VlL.Gergely Gejzához írt leveleiben, bár
magát nem fejezi ki egész nyíltsággal, úgy látszik, azt köve-

tatott.

telte,

Ezen

állítást

hogy Gejza

világosan ismerje

a szent szék fenhatóságát az ország felett

ettl függesztvén

el,

fel

némileg

a

szent

is Salamon ellenében. Gejza halála után nem
hogy a pápa e követelést László irányában
megújítandja. O tehát, nehogy a pápának ilynem avat-

szék pártfogását
lehetett kétség,
is

kozásra alkalma legyen, már ennélfogva is hasznosnak láthatá magát azonnal megkoronáztatni. Es ha, mint valószin,
csakugyan ez volt az eset, Lászlónak elrelátását már egy-

László ugyanis

pár hónap múlva igazolta a következés.
mindjárt trónra léptekor követet küldött
tára adván,

lomnak,

ö a szent

ö

nem

elégedett meg,

'^) Mennyire közös volt

s

pápához, tud-

^a

széknek mint egyházi hata-

szentségének,

szívbl, fiailag kész

egész

evvet

s

„hogy
a pápa

mint

atyjának,

lelki

De a pápa
Nehemias eszter-

engedelmeskedni."
június

e kívánat,

^l-kén

mutatják Tiiróczy krónikásá-

Eum communi

consensu, 'parili voto,
e tülhalmozott kifejezései
consona voluntate, ad suscipieudum regni gubernacula concorditer elegerunt, imofere magis affectuosissimis precibus compulerunt. II. Cap.56.

nak

:

*)

„Bégem

Katonánál:

qui inter vos electus

II. ;195.

est.

alloqnaris''

—

n.

m.

a levél

,

I.

fejezet. Sz.

321

László király országlása.

gami érsekhez intézett leveleben ezt ekként utasítja
„Egyébiránt intünk, hogy a királyt, ki köztetek választatott, püspök társaiddal s az ország fbbjeivel szídítsd meo-,
tudtára adván és tanácsolván neki. hoo'v világosabban
fejezze ki alkalmas követei által a maga akaratát s az apos'

:

toli

szék iránt köteles buzgalmát.

így fog azután megtörmindenható Isten és sz. Péter apostolfönek
neki kegyelmesen válaszoljunk, és t a maga

hogy mi

ténni,

tiszteletére,
s

a

az egész ország hasznára

minden
azonban

szeretettel

tudni, és

sem követeket,

a szent

errÖl az

gette

az apostoli szék tekintélye által

jóakarattal

és

páj'toljuk"

László

'),

egyház iránti buzgalma mellett sem akart
s<'m nyilatkozatot

nem

szék fenhat»'>ságának elismerése Iránt,

1079 tavaszán

hoz^'.á

levelében

intézett

küldött neki

bár

t

azért újra

a páp;i
is

sür-

^).

VII Gergely kétségkívül
kövHtei által

hanem

is

értesülvén,

hogy

oly férfiúval van dolga,

a

magyar püspökök és saját
nem egy IV. Henrikkel,

itt

ki az egyház iránti

buzgó

nem
St, miután erélyérl
s önállásáról
ekként eléggé meggyzdött, s érezt*' hocy
itt a magáéhoz hasonló jellemre akadt, még azt is hallo-atással trte, hogy László az egyházb(d kiátkozott, népétl

ragaszkodása mellett király
háborgatta tovább

is

a szó teljes értelmében,

t követeléseivel.

elzr)tt Boleszláv lengyel királyt vendégszeretleg befogadta.

Mi
Endre

Boleszlávot

e

ellen,

—

,

illeti,

mind Gejzának

gedelmet nyújtott,

s

ugyanaz ki mind Bélának
Lászlónak Salamon ellen se-

egy alkalomniid

Szaniszló krakói püspök ellen, hogy

annyira

felindult

t

1079-ben saját kezétemplomban. VII. Gergely, az egyházi hatarettenhetetlen bajnoka, a tényrl értesülvén, a feje-

vel szúrta le a

lom

1079-

e

delmet a keresztények közönségébl kiátkozta
szolgálatot országában

')

U.

o.

-)

U.

o.

Horráth M

.

mind addig

betiltotta,

s

míg

404. kövv.
MBfry. tört.

21

az isteni

t

a

nép

s^r

1080.
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maga

el

A

nemzeti ázelletn e^ybeolvadáaa a kereaztényaégg^l.

nem zné kebelébl.

egy ideig daczolt az

Bole.->zláv

egyházi átokkal; de 1080-ban annyira

elágazott az élete

sztt összeesküvés, hogy végre kénytelennek látta
magát Mesko fiával együtt magyar földre menekülni. László

ellen

a legszívesebb vendégszeretettel fogadta a rokont és

testvért

')

;

ki azonban,

némelyek szerint bánatában, mások

következtében,

szerint betegség

unoka-

megrülvén,

a

következ

évben önmaga vetett véget életének, Lászlóra bízván kiskorú fia neveltetését '-). A jeles fiú érdekében, ki Lászlónak
ráfordított gondjaiért sok örömet szerzett, következ évben
hadjáratot

is

intézett

Krakót három

Lengyelországba. Miután

király

a

napi

után megvette, a lengyelek

vívás

kruszviczei kerületet engedték átpártfogoltjának.

nem

berezeg
lozott.

sokára,

mint mondják méreg

a

De Mesko
meghalá-

által,

^).

E közben a püspökök folyton munkálkodtak a László
Salamon közti béke megkötésén. Salamon, ha már az
országot vissza nem nyerhetné, annak legalább egy részét
kivánta bírni. De ebben László s a rendek, kik Salamon

és

ingatag, nyugtalan jellemét ismerték,

alkalmat neki újabb

s

nem akartak, megegyezni egyátahajlandók. Az alkudozás e miatt egészen

zavarok támasztására adni
lában

nem

voltak

midn

1081-ig húzódott,
sán többé

nem

neki László igért, hogy
séges költségekkel
Salamon

aztán Salamon, látván, hogv sor-

megegyezni

fordíthat,

Dg Salamon

királyi

látszott abban,

módon

látassék

el

^).

lelkét az elvesztett

nem hagyá nyugodni

s

;

már

a

hatalom utáni vágy

következ évben

cseleket

Boleszláv atyja, Kázmér, testvére volt Ricbesának,

')

mit

a szük-

László

anyjának.

Chron. Polon. Pertznél

*)

:

Script.

Rer. Polon. Lib. IV. p. 90. Dlugoss

Cap.

Turóczy

*)

Chron. Poson. Endlichernél

Schiernél

:

Regináé Hung.

I.

Cap. 28. Cromer

58. Dlugoss. Lib. IV, 304.

')

II.

IX. Lib.

Hist. Polon. Lib. III, 284. kövv.

:

1.

80.

1.

56.

Turóczy

:

Egy XII. századbeli krónika
II.

Cap. 56.

I. fejezet.

kezde hányni László élete

— úgymond
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Sz. László király országlása.

a krónika

De a másnak ásott verembe,
maga esett bele. László értesül-

ellen.

—

i^^-

Visegrád várában azon
tágas toronyba záratá, melynek romjai maiglan Salamon
tornyának neveztetnek '). Itt tespedett aztán a megbukott
király egy egész évig.
1083-ban ünnepet ült a magyar nemzet. VIL Gergely
vén fondorlatairól

öt elfogatta

s

pápa egy rcWiiai zsinatban Istvánt, a magyarok els királyát
Imre fiát a szentek sorába igtatta. Hamvaik fölvételét

és

László az egyházi

20-kán fénves

világi

s

szertartással

urak jelenlétében, augusztus
készült

mecrülni.

A

legenda

—

egy csoda következtében,
mert a sírkövet felemelni semmi erlködéssel nem lehetett, míg Salamon börvalószínleg a jelenvolt püspökök kéreltönében volt,
niére, László a nagy napra Salamont is szabadon bocsáttatá,
szerint

—

ki aztán szintén részt vett az ünnepélyben.
tetvén,

Sz.

István jobb keze,

melylyel

A

testek fölvé-

életében

népére

hamvai közt épségben találtatott, s
maiglan tiszteletben tartott els ereklyéjévé ln a magyar
kereszténységnek ^). László utóbb a szent kéz rizetére a
arinyi

áldást hintett,

róla nevezett sz. jóbi apátságot alapította.

Salamon csak kevés ideig trhette nyugton elvesztett
hatalmának emlékeit: 10'S4-ben a királyi udvarból titkon,
vagy mint mások mondják, László megegyeztével, távoz-

még lY.
remélve
Henriktl is
segedelmet országának visszaszerzésére. De a büszke nnek már nem kellett a megbukott kiván, Judit nejét kereste föl Begensburgban, talán

Henriket pedig eléggé elfoglalták saját bajai. A
nyugtalan férfiú tehát Moldvába bujdosott a kunokhoz, s
rály

:

Kutesk vezéröknek ígéretet tn, hogy leányát nül veszi,
magának Erdélyt adja díjul, ha t királyságába visszasegíti.

')

*)

Turóczy. U.
Hartvicus

:

o.

Vita

S.

Stepüan. Cap.

22.

Endlicliernél 186.

róczy II, Cap. 56.

21*

Tu-

io^4.
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A nemzeti

ííegyedik könyv.

szellem egybeolvadása a kereszténységgel.

Kutesk hajlott az ajánlatra. 1086-ban egy nagy sereggel
Mármaros megyénél az országba tört, s tzzel vassal pusztítva, Munkácsig haladt. De László itt útját állván, seregét
egy véres ütközetben széjjelszórta. ,, Kutesk és Salamon,
mint a sólyom körmeibl megszaúgymond a krónika
badult szárnyasok, csak tollaikat vesztve menekülhettek meg.
Nem volt szerencsésebb Salamon a besenyknél sem, kikkel
utóbb Czelgu vezérük kíséretében Görögországba tört. Igen
hadjáratban
is ezen
valószín, hogy Czelguval együtt
találta halálát '). Honi emlékeink szerint azonban e hadjárat
után mint bnbán(') zarándok élt, s egy ízben, koldusként
de megismertetvén rögtön
László udvarában is láttatott

—

—

'

;

eltnt,

s

azontúl Istriában, Pola városa mellett mint ve-

zekl remete múlt

ki az életbl

'-).

IL
1087

László megszabadulván Salamontól, mindenekeltt az
egyházi szakadás megszüntetésére fordítá gondjaitc

E

sza-

kadás onnan eredt, hogy VII. Gergely haL'ila után IV.
Henrik német király a törvényesen megválasztott III. Victor pápának a maga által választott III. Kelement állítá
ellenébe.

László

rik ellen,

ha

t

1087-ben követeket küldött

végett

e

birodalmi gylésre

s

a

húszezer fegyverest ajánlott IV. Hen-

a birodalom

haddal akarná kényszeríteni,

hogy az ellenpápa támogatásával felhagyjon ^). A hadjárat
azonban nem valósult. Ha Tur<')czy krimikásának hihetünk,
a német birodalmi rendek Hermann ellenkirály halála után
1088-ban Lászlót kínálták volna meg a császári koronával,
mit azonban
el nem fogadott *).
')

így Annalista Saxo 10«7. évhez Pertznél: SS. VI.

thold Constant.

u. a.

Kézai

')

Berthold. Constancius. Pertznél

Turóczy
évkönyvek.
*)

Ber-

Endlicher 117. Tiiróczy II. Cap. 56.

^)

II.

és

évhez, Pertznél: V.

Cap.

II.

4.

Cap. 69-

:

SS. V. 279.

De errl mitsem tudnak

a birodalmi

I.

fejezet. Sz.

Tudjuk, hogy
leányát

Zvoinimir

Béla

I.

király,

fnöknek

horvát

együtt hozományul
közt terült

László király országlása.

Tótországot,
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László atyja,
adta

Ilona

hitvesül

mely a Dráva

s

és

vele

Száva

1089.

"^^^

Zvoinimir, III. Crescimir Horvát- és
Dalmátország fejedelmének halála után e tartományok
vezérévé,
el.

majd 1076-ban, a magyar királyi házzal való
rokonsáü-ánál
fogva, Gergely pápa helybenhagyásával,
királyává levén,
tizennyolcz évi országlása
el.

Egy

monda,
trónt,

nev

István

után, 1089-ben

úr,

ki

magtalanul halt

^

,
^

'r

magát Crescimir ut<)dának

segedelmével két évig bitorolta a királyi
királynét, László testvérét, kit a
horvát okLepa, az az szép melléknéven is hívnak, az
pártjii

Ilona

mányok

orszá«-

egy részének birtokára szorítván. Két
évig küzdött az öz^
yegy királyné a különben se.n népszer
Istvánnal az orszáo-

birtokáért,

megunván

midn

végre ez

az országában

is

meghalálozván,

eláradt

zavarokat,

s

mao-a

is

számos'urak

megegyeztével Lászlót azok lecsilapítására
segítségül hívta.
Kívánt alkalom volt ez Lászlónak érvényesíteni
a magyar korona jogait nem csak az Ilonával
jegybérül adott
tartományra, hanem egész Horvátországra
is, ^mely hajdan,
a vezérek korában szintén meghódolt
a magyar fegyvernek,'
de a 955-ki augsburgi ütközet után
elszakadván, ^részben a

görög császárok, részben (a tengerpart

és szigetek) Velencze felsösége alatt, saját fejedelmei
által kormányoztatott.
László tehát Almos herczeg unokaöcscse
kíséretében seregével haladék nélkül átkelt a Dráván,
s miután Tótországot

birtokába

a

ette,

az úgynevezett

Vashavasok

-

^

felé indítá tá-

borát, mert a horvát urak közöl
néhányan
gukat alája A-etniök. De miután ket

vonakodtak matöbb csatában legyzte,
.-zámos ^•áraikat elfoglalta, a tulajdonképeni
Horvát'^orszá^
is hódolt a gyznek. Mieltt
innen a
tengerparti vidékre^

Dalmátiába vinné
tokáért

a

gyzedelmes

görög birodalommal

ereszkednék,

mányban

át

a

szüks \^esnek

hosszú

látta,

zavargások

fegyvereit,

és
a

s

annak

bir-

Velenczével háborúba

meghódolt két tartó-

által

felforgatott

rendet

,

d26
^^^^-

A
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helyreállítani,

vetmeti szellem egybeolvadása a keresztényseggel.

iirnlmát

i^

azokban megersíteni.

E

végett

kiterieszté rajok a magyar kormányszerkezetet s alkotmányos törvényeket; a zsupánságok helyett megyéket alkotott
s

azok io-azgatására fispánokat választott.
hitvallá!*

talált keresztény

A

kúiiok

szilárdítására

pökséget alapított ').
Mío- ekként Lászh) a

Dráván

A gyönge lábon
Zágrábban püs-

túl koronája jogainak

hogy ismét rabló
hadak törtek be országába s Erdélyt pusztítják. Felhagyván
tehát minden további szándékaival Dalmátország meghóhelyreállításában fáradozott, hírül veszi,

doltatása

iránt,

Almost Horvátország vezérévé nevezte,

s

sietett hadaival. Az ellenség ismét
kunok valának, kik Kopulcs vezérök
alatt szövetkezve beseny törzsökökkel, miután Erdélyt
bebarangolták s Bihar- és Békés megyéket is l'elprédálták,
a Maroson átkelvén, foglyokkal és zsákmánynyal megra-

maga

a rablV)k

Moldvában

ellen

a

tanyáz*')

kodva készültek kitakarodni az országból,
a

Temes folyamnál

utóiérte.

remélve szerencsét, rövid pihenés után,
zébe a vérszín királyi zászlót,
ségéét

had,

midn ket László

László gyors megtámadásban

s

maga ragadta

ke-

a jóval számosabb ellen-

megrohanván, egy véres csatában megverte. A kúnmiután Kopulcs népe szinével elesett, kegyelemre

adta

meg magát. Mondják, hogy

egy

menekült volna

a kalandorok közöl

csak

meg, társai veszedelmét honosainak

viend. A foglyoknak László csak a kereszténység
vagy szolgaság közt adott választást; s miután
választották, a Tisza és Zagyva közt, a mai
elst
azok az
Jászságban telepítette meg ket -).

hírül

fölvétele

') Tamás spalatói íesperes Cap.
17. Schwandtner
Turóczy Cap. 56. Kerchelich Histor. Episcopat. Zágráb. 1.
pökség mtjgalapítása Fejér: Cod. Dipl. III. 1, 210.
:

^)

louií.

Turóczy

Cap.

Lászlónak.

17.

A

II.

:

III, Ö5(J.

18.

A

püs-

Cap. 57. Thoruas avchidiac. Spalat. Histor. Sa-

legenda ezen hadjáratról több csodált jegyzi

Midón hada, fáradalmas menetek után

éhségtl, szomjúságtól kínoztatván,

íÓI Sz.

az ellenséget utolérte,

táplálatért kiáltozott.

A király,

ki

;

I.

Azonban

fejezet.

Sz. László király ©rsaágiása.

a hoiiniaradtuk fenyegetve követelték
fogoly-

társaik elbocsáttatását,

László.

A

s

vaskapunál rajok ütött, seregöket szétverte,
s ekként betöréseik-

Ákos vezéröket párviadalban megölte
tl sok idre megmentette az országot

De
Hogy

e

1090.

midn

tagadó választ vettek, az
ismét betörni készülének. De most megelzte

Aldunánál

ket

327

;

').

ketts gyzedelemmel sem elégedett meg László.

i09i.

kunok, besenyk annyiszor háborgatták az
ország
keleti részeit, jobbára az oroszok valának
okai, kik e rabló
a

csapatoknak,

tenger

hogy tlök magok meneküljenek,

északi

vidékeirl

is

LászL^

tehát,

tartományaikon.

a

Fekete-

szabad

átmenetet engedtek
az oroszokkal is akarván

éreztetni fegyvere

hatalmát, hadaival Oroszországban tera ruthenek, midn magukat általa
szorongattatni

De

mett.

éreznék, kegyelméhez folyamodtak, mit
tagadott meg a kegyelmes király '-)•

ország határain

a

is

....

IIL

Az

tlök aztán nem

béke

s biztosság ekként helyre
de bent a törvényes rend még nem
felelt meg László kivánatainak : az
svallásnak, bár titkon,
még mindig számos követi voltak a nép között; s a rablá-

ln

állítva

minden fell

;

épen imádságban volt elmerülve, a zajra föleszmélvén,
vitézeit a közel
segély reményével kezdé vigasztalni. S ime még
be sem végezte beszédét, midn szarvasok és bivalyok egész
csordája vonul keresztül az
éhezk táborán, mintegy önként ajánlkozva eledelül. Szomjuk enyhítésére pedig, mint egykoron Mózes, pálczájával
nyitott forrást egy ksziklában. Az ütközet alatt a kunok, hogy a
magyarok figyelmét ma-

gukról a zsákmányra vonják, sok aranyat s ezüstöt hánytak
el elttük
de ezeket, úgymond a legenda, László csodatev ereje
mind kövekké
változtatta s vitézei ennek következtében el sem álltak
az ellenség
üldözésétl. Legenda S. Ladisl. Cap. 6. Endlichernél i>;l9.
;

Pelbart:

Sermo de S. Ladisl. Katonánál
') Turóczy H, Cap. .57.
*)

U.

o. 58.

:

Hist. Crit. 2.

i).

országgyüié^^^- újtörvé-

°^'^-
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Negyedik könyv. A nemzeti szellem egybeolvíi'iásH

orzások

és

távol tartották.

is

kaptak, míg a királyt hadjáratai

lábra

László tehát,

Szabolcsban megállapodott
lést tartott.

A

gylések

idejében kétségkívül

tudjuk

idejét,

kiviil az

s

ez

a ker-sztényaéggel.

s

Oroszországból hazatérvén,

1092-ben

ott

nagy országgy-

közöl, melyeket László országlata

több ízben

tartott,

csak ezen egynek

bár azon a püspökökön

is,

ország minden nagyjai,

st

a

apátokon

s

nép közöl

is

számo-

san jelen voltak, inkább egyházi zsinatnak, mint polgári

országgylésnek nevezhet, mert végzései egypár ponton
kívül mind egyházi, vagy legalább akkoron az egyházi
hatóság körébe tartozó tárgyakkal foglalkoznak.

A

szaboi-

kivl még azon egy gylésnek tudjuk a helyét, mely
Paimonhegyén, hihetleg László els korniányéveiben tartátott, s melyrl magok a jelenvolt országnagyok akként
csin

'-

^

nyilatkoznak, hogy ott arról tanácskoztak légyen, „miképen
lehessen meggátolni a rósz emberek ügyekezetét
állítani a

nemzet ügyeit"

s

jó karba

^).

Mieltt László dics országlatának végídejét elbeszélnk, vessünk egy pillanatot e gylésekre s azok végzéseire,
mert azokból legjobban megismerhetjük belkormányának
szellemét. László, mint tudjuk, egyike volt legnépszerbb
királyainknak. Es ha szívesen megengedjük is, hogy e népszerséget leginkább ama magasztos, lovagias jelleme —
mely minden tetteirl visszatükrözik, ama kitn hadvezéri
tulajdonai
melyek t népe szemében dicsfénynyel övezték, s végre ama hatás szerezte neki, melynél fogva a maga

—

,

nagyszer egyéniségében

a keresztény vallást a

nemzet

szel-

lemével, hajlamaival, erkölcseivel összhangzásba hozta,

egységet a királyság
get mindazáltal

nem

s

a

az

nemzet közt helyreállította: kétsé-

szenved,

hogy az elszámlált okokhoz,

melyekbl népszersége származott, még belígazgatásának
érdemeit

')

S.

is

hozzá kell adnunk.

Ladisl. Decret. Lib

II.

Cap

1

Hag-vományiUiikban,
lyek

Sz. László

ki-íHiikák

a

leo-endákban,

s

viszonyairól

a

s

mo<lorr(')l,

melylyel abban eljárni szokott a dicsített király.
ezekben,

hogy László

valók

iránt,

,,

kegyes volt nemzete

— bkez

az ügyeíbgyottak

gondos

elrelátó,

igazmondó a

igazságos az Ítéletben,

szelíd a fenyítésben; a törvényszékeken
félt,

az alatt-

,

tanácsban,

;i

beszédben, szavatartó az Ígéretben,

mint megítéltetni

nem

annyira

magét még inkább érezte

s

az

atyja volt az árváknak, szegé-

nyeknek". Olvassuk továbbá, hogy
könyörületes

01v;!ssuk

szenvedket megvigasztalta,

,,a

elnyomottakat gyámolította,
iránt,

iiie-

egynémit följegyezve

tárgyalják,

életét

ezen beligazgatás

találunk

o'2c

László király orszáa;lása.

tejezet. Sz.

1

az ítélet által, mint azokat, kiket megítélt; miért

is

itélni,

sújtatni

az igaz-

ság szigorát az irgalom szelídségével mérsékelvén, olyannak

mutatta magát alattvalói

iránt,

t, mint rettegnének tle"

.

;

.

.

hogy ezek inkább szeretnék
is a népben nem volt

miért

más neve, mint „a kegyes király"

A

').

nép mindig az igazság mértékérl,

a

melyben

az

neki kíszolgáltatik, szokta raegitélni, magasztalni vagy gyalázni kormányzóit.

Legyen

de legyen igazságos, és

f

a

kormány bár mily

áldatni fog

nép

a

szigorú;

által.

Ez

volt

Miként Nagykormányának szigorú igazságszolgáltatása által vívta ki magának leginkább a nép szeretetét. Törvényei, melyek három törvénykönyvében hozzánk

Lászlónak

is

érdeme

a

Mátyás, úgy Szent László

beligazgatásban.

is

eljutottak, rendkívüli szigort lehelnek ugyan,

nak egyszersmind
és

arról

is,

de tanúskod-

hogy ugyanazon szigor kicsinyre

nagyra, hatalmasra és szegényre egyaránt kiterjesztetett;

alatta senki

sem panaszkodhatott, hogy az igazság

gáltatásában személyválogatás

történt,

kiszol-

jogos keresetében

személyes tekintet miatt rövidséget szenvedett.

A

belviszályok és zavargások

')

Legenda

melyek Sz. István
halála óta kevés szünetekkel majdnem negyven évig háborS. LadisI

alatt,

Kmlhchernél 287.

és

kóv.

1Q92.
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A

g attak az országot,
eláradt,

hogy

nemzeti szellem egybeolvadása » keresiténységpel.

hatalmaskodás, rablás,

a

a személy-

nem egészen eltnt

orzás annyira

kivált a vagyonbiztosság

s

a nép mindennapi életében.

csak-

Még

azok

kiknek a rend és biztonság fentartása kötelességökben
állott, birák, tisztviselk, határrök, sokféleképen vádoltat-

is,

hattak a bünrészességrl, a tulajdoni jog és igazság megsértésérl. És ebben fekszik oka Sz. László törvényei szigorának.

Midn kormányra lépett, kétségkivül

gyökerez,
tzte

latát

s

magát az állam

f

egyik

ki

lételét

feladatává

mindjárt

e

mélyen

fenyeget bajnak orvosPannonhalmán tartott

a

országgylésen. Mivel az erszakos hatalmaskodást, a rablást és orzást, a

gylt

az urak és a papok rendében is
mindenekeltt raegesküdteté az össze-

nemesek,

elterjedve tapasztalta,

egyenl szibnösön, bár mily

rendeket, hogy az alkotandó törvényeket

gorral fogják végrehajtani és hajtatni a

rend s rangú
elrablott

legyen]az, és bárcsak egy tyúk árát tenné

vagy

elorzottt

rokonság miatt, ha bár saját
ják azt védelmezni

s

is

az

sem magas születés, sem
gyermekök volna is, nem fog-

vagyon;

és

róla elfordítani az igazság sújtó kezét.

Kire a rablás bebizonyul, ha szabadember, halállal bnhdjék. Ha mindazáltal elfogatása eltt a templomban, vagy a

vagy a püspök lábainál menhelyet keugyan kegyelmet nyerjen, de javai koboztassanak el, maga rabszolga gyanánt adassék el a külföldre, vagy
szeme világától fosztassék meg, s vele együtt még gyermekei is szolgaságba vettessenek, ha tíz évesnél idsebbek.
(Decr. II. 1. 10. b.) Ha a rabló vagy orv szolga, els esetben
orrát veszítse, másodikban halállal lakoljon (II. 2.). Szabad
legyen pedig mindenkinek mindenütt nyomozást intézni s
mindenkit elfogni s megkötözni, ki rablásról vagy orzásról
gyanúba esik, föltéve, hogy t legfölebb negyed nap alatt
az igazságnak átszolgáltassa.
Ki mást a rabló és orv
nyomozásában s elfogásában meggátolna, ha bár fispán
király udvarában,
resne, élete

lenne

is,

ötvenöt penza birságában marasztaltassék

3. 5. III. 9.)

A

biró, ki

a

bnösnek

bebizonyult

el. (II.

egyénen

I.

fejeiét. Sí.

László király országlása.
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e törvényeket végre nem hajtatja, gyermekein
kivül mindénét elvesztve, rabszolga gyanánt adassék
el. És hogy még a
szülék és rokonok is indíttatva érezzék

magukat

\

bnös

rokon feladására, ez esetben a törvény szigora
akként módosíttatott, hogy halál helyett a közember
számzessék, a
nemes börtönnel lakoljon, ha szüleitl vagy
rokonaitól adV-

tik

át az igazság

kezébe.

(II. 6. 9.)

Nehogy

javakon kereskedés útján lehessen túladni,
kivül minden adás-vevés az orzás bnsúlya
vá.<árokon pedig a helység bírája

az elrablott
a

vásárokon

alatt tilos.

A

a vámtiszt eltt köttes-

s

senek minden szerzdések.

(11. 7.) Ugyanezen okból a loökrökkel való kereskedés a határszéleken
teljesen
eltiltatott; egyes esetekben a királytól
magától lehetett reá
engedelmet nyerni. A határszéli fispánok,

vakkal

és

kik ily kereskedést a határszéleken a király különös
feljogosítása nélkül
megengednek, hivatalukat veszítsék; a határörök,
akár tisztek akár közemberek, kik ily kereskedést
titkon elsegítenek, javaik és szabadságuktól fosztassanak
meo. (II 13 14
15. 16.)

Eshogy

e törvények mennél elébb és
szigorúbban
nyerjenek végrehajtást, végeztetett
hogy a király minden
megyébe és városba hírnököket, biztosokat
küldjön, kik
:

a

várjobbágyok századosait és tizedeseit valamennyi
valóikkal összegyjtvén, hagyják meg
nekik, hogy

alatt-

jelentsék

fel

mind azokat, kik rablásról
mindnyájan vizsgálat

aztán

s

orzásról

alá

gyanúsak. Ezek

vettessenek.

Továbbá,
ugyanazon biztosok tudják meg az uraktól
és a néptl,'
nincs-e a vidéken valamely helység, mely
e bn miatt rósz
hírben áll? Es ha nekik ily helység kimutattatik,
a hely
szinén megjelenvén,

adják el a lakosoknak, miképen az
ország nagyjai megesküdtek, hogy a rablást s orzást
trni,
eltitkolni

nem

fogják,

aztán adassák ki
czélt

nem

és szorítsák

magoknak

érnek, oszszák

tízért egyet

fel a

a

ket

hasonló esküre;

gyanúsokat.

Ha

izzó vas-

s

pedig így

lakosokat tizenként,

vessenek istenitélet, azaz:

1092.

s minden
vagy forró
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föl legyen

nemzeti .szellem esj^ybeolvadása a keresiténységgel.

hároin alkalmas,

liol

a hünös-t, vagy
mentve mind a

bnnyomozás

bnösök

sanak a

ártatlan-t.
tíz,

leiül n.ég

negyede köztök osztassék

A

papi

rend

lásra szoríttassák;
által

a

Es hogy

önérdek

a helységbe-

által

indíttas-

is

három negyede a királyi íismást lólopáson kap, a bnöst a

a

ha ludat,

lovat

magának

t3'úkot, almát,

tarthatja (III.

vagy más

elöljárójától vesszztessék

csekélységet lop,

pök

1.).

fel,

ki

birónak átszolgáltatván,

A

ez mentöleg üt ki,

megnevezésére, ezek elkol)Zott vagyonának

cust illetvén (II. 4.).

14.).

Ha

ha terhelöleg, valamennyien

alá vettessenek (III.

eskü szentségén

liek az

esküdt tanúnak kellett

nagyobb dolgok lopásában

papi rendbl

meg

s

ilyféle

kárpót-

bnös

a püs-

a világiak Ítélete

kitaszíttatván,

A tolvajn orrát veszítse s adassék el,
minden
személyes vagyonától özvegy asszony
megfosztatván
egyik szemét és vagyonát veszítse, kivéve azon részt, mely
ala esik (II,

11.).

;

gyermekeit
6. 7.).

A

illeti;

hajadon örök szolgaságra adassék

el

(III.

ki rabl(')val, tolvajjal társalogni találtatott, öt\ enöt

penza birságával

bnhdjék

(III. 19.).

Es zen szigorú bün-

mind azokra rendeltetett alkalmaztatni, kik tíz dénárt
ér vagy drágább vagyont rablottak vagy orzottak. Kisebb
érték dolgokért egyik szem kitolása és Sz. István törvényeinek alkalmazása rendeltetett. A bnöst mindig azon

tetés

biró elébe kellett vinni,

(IIL

kinek

liat(')sága

körében elfogatott

20.)-

Miként hitjuk, o törvények míg egy részrl a kort
tntetik szemünk elébe, a birtok szentségének tekintetében
igen meo-ronilott erkölcsökkel, más részrl tanúi a bnzu'alomnak és szigornak is, melylyel Lászh) népe erkölcseit
javítani, a köz jólétet, vagyonbátorságot elmozdítani ügyekezett. Kapcsolatban e törvényekkel a jogkerítk ') tiszte is
újonnan szabályoztatott, meghagyatván nekik, hogy a mi

')

Katona

(II,

(i53)

ezeket .Tokergech-nek,

345) helyesebben Joccerydéck, azaz jogkerítöknek

Endlicher (Monum.
írja.

;

I.

fejezet.

Sz. Lás'zló tirály országlása.'
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bitang, úrtalaii marhát összeszedhetnek,

azt a nieo-ye fváannak számára a külvárosban
külön ólakat építtessenek. Rendeltetett továbbá, hogy
e
bitang marha ezen ólakban tartassék Sz. Márton napjától
Sz. György-, s ettl kezdve Sz. Mihály-napig. Ha
e határnapokig a marha tnlajdonosa nem jelenkeznék, a bitang
marha osztassék fél. Mindenekeltt vegye ki belle a maga

rosaba

gyjtsék

össze,

s

tizedét a püspök; aztán kétharmada a királyi
pristaldusé,
egyharmada a fispáné legyen. Külön jogkeríti voltak
pedig minden megyében a királynak s a fispánnak, kik
ha

az elkerített

bitang marha

alatt eladni találtattak,

valamit vettek,

(IIL

egy részét elrejteni vagy kéz
mind magok, mind azok, kik tlök

tizenkétszer annyit köteleztettek visszaadni

13.).

László

ezekben
tatnak,

az

törvényeinek
említetteken

melyek

büntetést

részint

részint

,

a

csak

töredékeit

közigazgatás

De

birjuk.

még egyebek
más polgári bnökre
kivül

foglal-

is

szabnak

közlönyeit

szabá-

lyozzák.

Az elsk
maga

a

bnös,

közt a gyilkosokra nézve

rendeltetett,

hogy

királyi Ítélet alá esejid, börtönbe zárassék

minden mgó s ingatlan javai pedig elkoboztatván, azoknak
kétharmada a meggyilkolt rokonainak, egyharmada a gyilkos nejének

s gyermekeinek jnsson. Ha vagyona 110 peiizánál kevesebbre megy, szabadságával is lakoljon (II. 8.). Ha

valamely nemes vagy vitéz (úr vagy köznemes) más nemts
házára tör
levén,
félé,

s

ott luitalmaskodik,

nejét meo-veri

o-azdaüabb

:

melyeknek kétharmada a megsértett
egyharmada a bnös hitveséé s gyermekeié legyen; ha
javait veszítse,

pedig szegény,

ostoroztassék meg s adassék el szolgává.
Bnrészesei, ha szolgák, hasonlókép bnhdjenek; ha szabadok, 55 byzanczi aranyon váltsák meg magokat (II. 10 a.).

A

ki

más

szolgáját

letartóztatja,

tokos (szolgálatban lév), 25

—

,

ha

úr,

55

—

,

ha bérbir-

ha paraszt 5 penza kétsze-

res birságában marasztaltassék el (III.

-22.).

A

hamis biró

a

1092.
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A

nemzeti szellem egybeolvadása a kereszténységgel.

kétszeresen térítse

kái't

hanyag

a pert

ki

bíró,

meg

s

A

ezenfelül bírságot fizessen.

liarmincz napnál tovább halasztja,

lakoljon (III. 24. 25.).

A

kÖzigazgatái?

orgánumai tekintetébea is fölog az
irányzá László legtöbb

kiszolgáltatására

igazság szigorú

irányúakon kivül alig jutott

legalább ezen

törvényeit;

egyéb reánk.

A

dn

udvarból saját jószágaira távozik,

a királyi

nádornak kötelességévé

a király

udvara, pecsétje

is

a

mi-

király és

hogy valamint csak

hivatala pecsétjét helyettesének adja át,

egy

tétetett, liogv

egy legyen. Jószágain levén,

senkire sem küldhet pecsétet, azaz, senkit sem idézhet

maga

de a király udvarnokait, vagy akik önként folya-

elébe;

modnak

Ez

hozzá, szabad megítélnie.

ellen vétvén, 55

penza

Hasonló büntetés éri Lambert vezér tisztviselit, ha a hatóságuk alá nem tartozók fölött mondanak
Ítéletet (III. 3.). A maga hatáskörében mindenkit megidézbírságot

fizet.

het bármely bíró,

kivéve a papokat, fispánokat és királyi

Es

bérbirtokosokat (comites III. 26.).

idéz

meg nem

pecsétet,

veszti, annyiszor

jére

mennyiszer öt penzát

meg nem jelen 100 pénzt

lovát

A

futárok,

is

maguk

kiket

a

a ki

jelenik, azon

')

király

alá vehetik,

hogy

vévén

felül,

—

,

más

a királyi

hogy ügyét
biró pecsét-

fizet (I. 43.).

a

megyékbe

küld, bár ki

a királyi rendelet késedel-

met ne szenvedjen, kivéve a papokét és azokét kik templomba, vagy vásárra, vagy a püspök és fispán udvarába
ineuuek. De a harmadik helységbl köteles a lovat visszaküldeni.

A

ki a futárt

megveri ötven

veszi 10 penza bírságot fizet (III. 29.).

megyék

alatt a

')

tékét

Ebból

nem

('s

látjuk,

—

,

A

a ki

kantárát

el-

lefolyt viszályok

határok rei, az úgynevezett üzbégek

bogy egy

])enza

'^)

többet tett 100 pénznél, de ér-

ismerjük.

Üzbég, valamely alárendelt hivatalnokot, kormányszolgát jeA magyarok, mint tudjuk. Pannoniába
költöztök eltt, dontói hazájokban, a kozárok szomszédjai és szövetsé^)

lentett,

mint a bég szó mutatja.

I.

fejezat.

Sz. László király országlása.

kik, áziiitén a közigazgatás szolgái, a
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rend íeatartására köto-__J092_

uagr részben szétoszlottak, más hivatalok
és
szolgálatokba széleitek el. Ezek tiszte leginkább
a vagyon
leztettek,

és az ország biztosságára való

újonnan helyreállította.

is

kiterjesztették ezekre
czos

rködés

Már

I.

lévén,

Béla

figyelmöket,

és

László ezeket

Endre királyok

egy biró

által,

is

ki .mr-

czímet viselt, Íratván össze

ketV Azóta sokan hiáriyvárosokban vagy az uraknál keresvén
jövedelmesb vagy kényelmesb szolgálatot. László
ezek tekintetében most azt rendelte, hogy a királyi
biztosok, kik,
mmt említk, a rablások és orzások megszüntetése
•)

2(»ttak a lajstromból,

végett

a

megyékbe küldettek,

a püspökök,

fispánok

és

nemesok

udvaraiban hirdessék

ki, hogy mind azon röket és
üzbégebármi oknál fogva magoknál tartóztatnak, a legközelebbi
Nagyboldogasszony-napra a király udvarába
küldjék, hogy azok ügye ott megvizsgáltassék
(IIL

ket, kiket

2.).

Mind ezen

egyéb törvények pedig egyaránt kötelezték az ország minden rend s rangú
polgái-át. A ki e végzéseknek nem engedelmeskedett, ha püspök
s

volt,

Ítéletére

bízatott,

a kiralv

ha fispán, megyéjét

-, ha százados,
ötvenöt pénza bírságban maraszhasonló büntetés érte a nemest is, ki
szolgálat-

tisztét vesztette, s e fölött

taltatott el

ban nem

;

létezett

(IIL

15.).

E

törvények, igaz, rendkívül szigorúaknak
látszanak;
de az eláradt rablásokat s orzásokat
szelídebb módon elfjtani, a tulajdon szentségét, mi
nélkül az államban jólét és
haladás nem is képzelhet, helyreállítani,

nem látszók

lehet-

A kozárok tisztviseli pedig ugyanazon czímeket
melyek a török népeknél voltak divatban.
Különösen e czímheg, yagy bak, igen szokásos volt
nálok. Az e törvényekben elforduló
uz- vagy uz-bégek is kétségkivül
még az shazából származtak tisztök
miseget azonban határozottabban már
nem ismerjük.
ges társai voltak.

viselték,

:

\) Nem tévedek
talán, ha e sarczost egynek
mondom a bíborban
szuletett^Constantin Carchánjával, kit
egyébiránt kárkán-nak h magyaráznak. Czímük értelme legalább
ugyanazon tisztségre mutat

^:M
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hoztu gyümölcsét a szigorú törvény
buzmert „országlatn alatt oly virágzatra enielkedett az
addig
sem
minben
ország,
reiidbehozott
ismét
által
galma

De meg

ségesnek.

1092.

is

;

sem szabadságra nézve soha sem létezett... Alatta
Magyarország minden más országot meghaladt gazdagság-

jólétre,

*

sult

és

tisztességben,

kegyesség érdemesítette arra,

Egyházi

t

népe „kegyes

melyek az egyházi kormány és íegyelem
gylésen.
házas
papokra s mind azokra,
Bár VII. Gergely pápa a
kik a házas papok egyházi szolgálatával élnek, már 1074ben átkot mondott, nálunk még egyre divatozott, s újabb
pápai rendeletig most is sz;ibadnak hagyatott a papok há-

azok közöl

is,

tekintetében alkottattak, a szabolcsi

/

V
•
.

.

hogy

királynak" nevezze.
Ezi-n polgári törvények után a kor szellemének ismenéhányat megemlíteni még
j.gj-c végett nem lesz érdektelen,

fegyelem,

.

—

szabadságban és dicsségben",
épen a helyreállított rend és
Lászlót
legenda.
úgymond a
tulajdoni szentség, s a szigorú igazságszolgáltatással pároban,

zassága; és csak az tiltatott, mit már a régiebb századokban
felesétartott zsinatok is tilalmaztak, hogy a papok, els

^

geik meghalálozván,
^

els házasságban is
nyokat ne vegyenek
sz(

A

hitvesül.

nejétl elválasztatott

gte,

a

s

pap,

ki e törvényt

meg-

canonok szerint bünhesz-

valamely pap szolgáhijával élt neje gyanánt, az
ki ily
ehidatott s ára a püspöké lett. Maga a püspök is,
alkalmazta,
tiltott házasságot eltrt, s az abban él papokat
(arfesperest
a
a király és püspöktársai Ítélete alá esett
megszenvechiprésbyter '), ki a papok közt ily házasságot

Ha

tetett.

,

második házasságra ne lépjenek, vagy
özvegyeket és lérjeiktl elzött asszo-

;

')

Mikei.t a keleti egyházbaii

még

jelenleg

is,

úgy nálunk ezen

idben archipresbiterek viselték azon tisztséget, melyet
conusok, fóesperesek viselnek.
byterböl eredt.

kább a

Sok másban

keleti egyházzal,

is,

Maga

e szó

is

mint. például,

ma

az archidia-

úgy látszik presa böjtölés modorában inesperes,

mint Kómával tartott az oiszág.

fejezet.

I.

püspök

a

(lett,

ítélte

meg

szerzetes legyen,

Külföldrl jöv pap ___2!^
nehogy talán vagy ü"ouoszmint pap, házasodni akarna.

1—4.).

(1.

csak vizsgálat után vétessék

tev vagy
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fel,

ki,

A

papok javadalmaikat, egyházaikat nem változtathatják.
Az apátok engedelmeskedjenek a püspöknek, ki gyakran
vizsgálja meg a szerzetesek és apáczák életviseletét. Ha a
király vagy a püspök monostorba megy, az apát és a barátok ne a templomban menjenek kézcsókra, hanem miután
onnan kiment, rendbe állva tegyék meg ezen üdvözlésüket.

Az

átalános egyházi fegyelem

hogy

tekintetében

rendelte-

ünnep és vasárnapokon templomba isteniszolgálatra nem megy, vereséggel lakoljon. Ha azonban a
templom igen messze esett a helységtl, valamennyi nevében
legalább egy köteleztetett oda menni
három kenveret és
tett,

a ki

.<

A

egy gyertyát vinni áldozatul az oltárra.
vadászott,

lovát

s

ki

ünnepnap

kutyáit veszítette, lovát ökörrel válthat-

ván meg a pap még egyházi szolgálatától is megfosztatott.
Hasonlókép lova vesztésére Ítéltetett az, ki ünnej^eken templom helyett vásárra ment (I. 11. 12.). A ki a vasárnapot,
;

kántorböjtöt

meg nem

nélkül temette

el,

tartá,

egyházi szertartás

halottját

tizenkét napig kenyéren és vizén kötelez-

A ki pogány módra berkekben,
egy ökör volt büntetése (I. 22.). Az
kik nem akarnak a jobb magyar mód szerint (ez

tetett vezekleni

(I. 25.).

patakoknál áldozott,
olaszok

^),

a görög

mód

tatván,

mehetnek, hova tetszik

volt) böjtölni, itt szerzett

kapván,

házasságtörésen
vehet mást

nül

;

(I. 13.).

A

megöli,

e

szó helyett

férj,

Magy

tört.

s

által igazságtalan

emezt adja

:

vagy leányt erszakol, a

Hung. így Katona s mások. Endlimi a leírónak lehet té-

Statútum

:

vedése.
HoTTáth M.

ki nejét

ad számot,

törvényszéki vizsgálat alá vettes-

ki útfélen asszonyt

Latini. így a Corp. Juris.

cher

A

Istennek

de ha nejének rokonai

^•yilkosságról vádoltatik,

sék

pénzüktl megfosz-

(I. 32.).

2''/*
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gyilkosokra szabott

büntetés

esik

alá

(I. 33.).

Ha

a férj

parázna nejét meg nem öli, ez a canonok szerint vezekeljen,
öt visszaveheti; különben mind a kett
s lia férje akarja,
(I. 20.). A fajtalan személyek és a boszoréljen
magányosan
kányok a püspök belátása szerint Ítéltessenek meg.
A tized tekintetében rendeltetettt, hogy azt még az
apátok is fizessék a püspöknek szabad népöktl. Tizedet

minden szabad ember köteles a szabadon bocsátotkik a püspök vagy fispán házához tartoznak, a püspök

fizetni

tak,

;

tetszése szerint fizetnek

szolgálatra

kötelesek,

azon szabadosok, kik csak egyházi

:

plébánosnak

a

fizetik a tizedet.

ki a más megyében született marhát
harmadát megyéje papjainak köteles adni.

püspök,

mindenbl

kijár tizede

A

pristaldusa vallassa

;

A

tizedeli, tizede

szavának nem

püspöknek

meg

a birto-

esküdmennyije van, s ha puszta
tesse meg. Ha ez hamis eskürl vádoltatnék, gabonája méressék, barma számláltassék meg, s ha hazugnak találtatott,

kost,

kilencz rész a püspöké,

s

hisz,

csak a tizedik marad az övé.

Kü-

lönben a vádló, mint rágalmazó, szenvedi ugyanazon kárt s
ha nincs mibl fizetnie, adassék el, gyermekei szabadok

maradván. Ha az összes termés csak tíz véka, ment a tizedtl; kender és lenbl egy-egy maroknyi esik tizedül. A
tizedszedés határnapja karácson.

Az

mahomedvallásu bolgárok, kik,
mint említk, mintegy harmincz nagy helységben laktak, ha
a keresztség után régi vallásukra térnek vissza, más helységekbe tétessenek át. Zsidóknak kereszténynyel nsülni,
azaz

izmaeliták,

keresztény

szolgát

nálok találtatik,

tartani

^)

;

a keresztény

szolga,

ki

elvétetvén, szabaddá legyen. Ha a
ünnepén dolgozik, munkaszereit vet

tlök

zsidó a keresztények
szítse el

tilos

^).

Sz. László

325. kövv.

három törvénykönyvét

Id.

Endlich érnél

:

Monum.

I.

fejezet.
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IV.

Míg

magyar nemzet dics királyának bár szigorú, de
bölcs, igazságos, gondos kormánya alatt rendben, míveltségben, jólétben gyarapodott, nagy jelentség események
készülének Európában. Mióta az út Palaestinába Magyarországon keresztül nemcsak teljes biztonságot, hanem vendégszeret fogadtatást is nyújtott a zarándokoknak, évrl
évre mind többeket vitt a vallási buzgalom a szent told
a

^'-^^^-

látQD^atására.

De a mennyiben könnyebb lett e zarándokok útja Készületek a
Magyarországon, mint elébb volt a tengeren keresztül,^®''®'^*.^^^^^'*
annyival több panasz támadt a szent föld új urai ellen. A
szeldsuk-törökök,

nem
e

kik ott egy

id

óta uralomra

vergdtek,

birtak a míveltebb arabok azon eszélyességével, mely

zarándoklatokból a

jövedelemmel töltötte:

s-cent

föld

különféle

urainak erszényét

módon nyomták

szép

és zsarol-

ták a zarándoklókat szintúgy, mint a szent földön lakó keresztényeket.
a visszatér

A panaszok e miatt mind
zarándokok nem ritkán

mily sérelem és gyalázat

éri

srbbek
túlzott

lnek. És

elbeszélései,

a szent keresztet

magának

a

Megváltónak születése s mködése, halála és sírja helyein,
mind inkább megérlelték Európában ama regényes eszmét,
hogy a keresztény népek egyesülve keljenek harczra az

Üdvözít sírjáért, a hódító törökökkel.
Ehhez járultak most Comnen János görög
egy

id

óta László királyunk vejének,

ki neki

császárnak,

Piroska, a

görögöktl Irene néven hivott leányát adta nül, a keresztény fejedelmekhez intézett felszólításai: jnének segedel-

mére az izlam barbár harczosai
terjeszthetik hódításaikat,

ellen,

végre

kik,

Európát

ha mind tovább
is

veszélylyel

Pété r, az amiensi remete, ki már több ízben
járta meg a szent földet, 1093-ban egj új'abb zarándoklafenyegetendik.

táról visszatérvén, egész

lataiban

Európát fellármázta heves szónokmelyek-

a szenvedések és gyalázat elbeszéléseivel,

22-
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annak

és

hívei

illettetnek

barbár

a

törököktl.
II.

Orbán pápa ezektl

zában egyházi zsinatot
delmeket komolyan
foglalására.

A

indíttatván, 1094-ben Piacen-

melybl

tartott,

keresztény feje-

"a

sietnének a szent föld vissza-

felszólítá,

felhívás rokonszenvre talált a franczia, angol,

spanyol, burgundi

német fejedelmek és népeknél
reszthadjárat el ln határozva
többen még esküvel
telezték magokat annak végbevitelére.
és

;

Európának ekkoron nem

is

kö-

volt fejedelme, ki akár böl-

akár fegyverdicsségének és

cseségének és kegyességének,
keresztény

a ke-

:

lovagiasságának

mérkzhetett

hírére

volna

LászhWal, a magyar királylyal. Öt, a legjelesbet, legdicsbbét választották
1095.

tehát nyugat fejedelmei

intézend hadjárat fvezérévé.
üli vala a húsvéti

megjelentek.

nála

O

midn

a fejedelmek

nagy örömmel fogadta

késznek nyilatkozván

hivatást,
állani,

ünnepeket,

a

el

a

követei

fényes

a

keresztes hadak

mihelyt azok birodalma határait elérendik

De

ervel

közös

a

László 1095-ben Bodrogon

élére

').

László néhány hónapra

végzet másként akarta.

e követségi járat után 1095-ki július 29-kén

megsznt

élni.

Tetemei Nagyváradon, kedvencz mulató helyén, tétettek
sírboltba; mely aztán sokáig zarándoklat czéljává ln. A

magyar nép három évig gyászolta

'^)

e

békében

s

háborúban

egyaránt nagy, bölcs, kegyes és igazságos fejedelmet, ki

magában egy keresztény
lyesítette, s kit ha az

lovagias király

egyház

eszményét szemé-

a szentek sorába

nem

igtatott

Nagy melléknévvel tisztelne meg.
nem volt a nagy királynak; leányt is csak
Piroskát, vagy Irenet Comnen János nejét, lehet neki

volna, a világ
.

Fimagziita

egyet,

egész bizonyossággal tulajdonítani.

Piroskáról méltó, hogy

Turóczy II, 59. Chron. Malleacense. Colét Collect. Concilior.
XII, 826. Legenda S. Ladisl. Cap. 7. Endlichernél Monum. 240.
^) Legenda S. LadisL i. h.
:

:

1.

fejezet.

idézzük egy görög

ír»')

ki.

szerzett,

szav;iit:

A mit

nyekkel ékes asszony.

gébl
maga

„Szerény,

Cinamus Lib.

I.

^).

Cap.

költé:

s

eré-

bkezséhanem,

szegényebb szolgái közt osztotta

Konstantinápolyban monostort

gére, fényére páratlant

úgymüiul

ö felséges férjének

nem hasztalan fényzésre

életeben egyszer,

')
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IV

épített,

mvészi

szépsé-

^^^
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MÁSODIK FEJEZET.

Kálmán országlása.

1095—1114.

I.

^,,
Kalman
.

.

egye-

nisége.

herczeg volt életben.
László kimúltával három királyi
"
j
részének veharmad
ország
az
s
testvére
László
Lambert,
'

zére

'),

Kálmán

'

Álmos, Gejza király fiai. A szerény Lammár öreg és gyermektelen, nem vágyott a

és

különben is
koronára. László a két unokaöcs közöl eleinte az
bert,

i

termetére delibb Álmosnak szánta

volt a koronát

;

ifjabb, de

Kálmánt

püspökké szándékopedig egyházi életre neveltette
tudományokzott kinevezni -). De Kálmán, miután a papi
a tudományok, könyvek
miért
ban kimveltotett,
s

—

szeretete

^)

egri

t

miatt Könyves Kálmánnak

is

nevezték,

—

nem

a pászérzett magában hivatást a papi életre, sem hajlamot,
feltehát
tori bottal cserélni fel a kormány pálczát. Midn

úr
avatásának ideje közelgett, Mark, Ugra s néhány más
mélA
elöl.
a
papság
futott
kiséretében Lengyelországba
kedélyét,
tányos nagybátya nem akarta erszakolni az ifjú

Kitnik
«)

Turóczy

ez László Ill-dik
:

törvénykönyvének 8-dik czikkéböl.

II, 59.

„Colomanus super reges universos suo tempore degentes liteIX. 456.
scientia eruditus." Chron. Polon. 1107. évhez. Pertznél
*)

rali

Tanúsítja ugyanezt II. Orbán

pápa

is

egy levelében. „Retulit ....

qua
Odilo, S. Aegidii abbas, strenuitatem tuam praeter secularem,
et
praecellis, industriam, scripturis etiam ecclesiasticis eruditam,
.

sanctorum canonum pollere

scientia. Fejérnél:

Cod.

Dipl. II, 13.

.

II.

s

t

Kálmán

lejezet.

utódává nevezte

visszahíván,

343

orszátrlása.

Almosnak

ki.

a

meg-

hódoltatott Horvátországot adta osztályrészül.

Kálmán nem

papság

volt a

s

annak kebelébl szárma-

Magas értelmisége, szelleme
nem hódolt kora sokban elíbsult
különösen nem igen kedvezett a

krónikások kedvencze.

zott

O

messze túlhaladta korát.
eszméinek, elítéleteinek-,

s

Fenszárnyaló

papságnak.

képtelen százada,

s

vn

szenvedett papság avval

nem

szellemi tehetségeit el

donságait írta

szellemét

|

megérteni

,

egynémi rövidséget
boszút, hogy, miután

rajta

tagadhatá, testi

s

erkölcsi tulaj-

unokák számára, hogy ezen

oly [módon az

le

felfogni

az érdekeiben általa

leirások inkább emberi szörnyet, mint trónra termett férfiút

állítanak szemeink elébe.

kellemetlen,

.

.

.

úgymond

„Külsejére,

borzas, szrös,

kancsal,

a krónika^),

púpos, sánta, he-

beg."
hogy sokban

Lehet,

meg

haladta

termetre a többi embereket,

volt nemzetének.

S tán

e

egy

fejjel

legszebb

férfia

elütött Lászlótól,
s

ki

különbségnél fogva látta

mellett a krónikás oly árnyékban, hogy aztán,
is

gylölvén,

ily

módon nagyítva

hiányait. De, ha csak 'részben

írja le testi

t László

t különben
deliségének

mit külsejérl a kró-

is igaz,

egyez akaratából
nem minden jelent-

nikás mond, miután az ország rendéinek

koronáztatott

ség ni'lkül

meg László

való

halála után

:

eseménynek tarthatjuk, hogy az ország
is hc'idoltak benne a szel-

rendéi testének gyarl(')sága mellett

nem kételkedtek t elejébe tenni a külde szellemileg vele nem mérkzhet Almosnak.

lemi felsségnek,
sejére deli,

s

Azon gáncsokat
ságai miatt

illeti

ta

tanúk bizonyságai,
el, s

pedig,

melyekkel erkölcsi tulajdon-

kri'mika, eléggé megczáfolják

kik

t

egykorú

viszont dicséretekkel halmozzák

mit más királyok irányában

nem

tevének,

Sz. István-

hoz és Lászlóhoz hasonlítják t, kiket ha szentségben
ért

is el,

')

szellemre nézve aligha túl

Turócz}-

II.

Cap.

5Í'.

nem

haladott.

nem

^^^'
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Ezt Kálmán országlatának már els éve

^^^^

zonyítja.

Alig terjedt híre László halálának,

s

is

eléggé bi-

Péter, horvát-

országi bán, megvetvén az erélytelen,

párt élén fellázadt,

A

s

gyönge Almost, egy
magát horvát királynak kiáltatta ki.

Kálmán bátyjához íblyamo-

vezér, ellentállni képtelen,

nem

ki

segítségért,

ílott

vezetni. Péter az azóta

egy véres csatában

mány

újra hódolt a

A
vözlé

vén,

késett hadait

is

lázadók

elesett, a

magyar

tartományba

elszéledtek, a tarto-

koron;! uak

').

velenczel herczeg, Vitall Mihály,

Kálmánt,
annak tengerparti

a

nevérl hívott gozdánszki hegyeknél

ki a tél folytában

részeit

is

követei által üd-

Horvátországban idz-

A

meghódoltatni kezdé.

is

Kálmánt a normannok ellen,
kik Apuliából kalózhajóikon gyakran átcsaptak a gazdag
dalmát városokra st azok néhányában meg is telepedvén,
herczeg szövetségre hívta

fel

:

egész Dalmátiát

meghódítani

normannokat, ha

e

dítanák,

maga

is

fenyegetzének. Kálmán

veszélyeseknek látván

nézve, az ajánlatot elfogadta

hadjárat haladék nélkül

Horvátországra

a szövetség megköttetett,

:

foganatba vétetett.

mannok Dalmatiától elvonassanak,

a

hatalmukat megszilár-

tengerpartokon

Hogy

a szövetségesek

s

a

a nor-

Apuliá-

ban határozták ket megtámadni. Velenczei hajókon egy
magyar had Apuliába evezett, s ott Brlndisi és Monopoli
városokat megvévén, a tartományt hajdani szokás szerint
zsákmánylás végett bebarangolta. Három hónapig volt ott
a magyar had, midn a király rendeletére ismét haza indult,
csapatok maradtak ott egv hadnagy alatt a
s csak némi
velenczeiek segedelmére, kik ama két várost elfoglalva
tartájc

^).

A

sereg visszahívását nagy

Turóczy

II.

Cap. 62. Lucius

események okozták, me-

ln

lyeknek idközben színhelvévé
:

Lib.

Maíívarorszáír
III.

Cap.

3.

,

erre

Kerchelich

.•

Xot. Praelim. 135.
*3

Dandulus, Muratoriuál

Lib. V. 93.

:

XII.

2ö9.

Laurentius de Monacis

Kálmán
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nézve könnyen veszélyessé válható, ha nem az erélyes, kormányra termett Kálmán ül a királyi széken. lí. Orbán

10?6.

pápa Clermontban egy újabb zsinatot tartott, melvböl ismét^^'-^l'v*^'
sürgetve szólítá fel a keresztény fejedelmeket, ne trnék
tovább a szent kereszt

s

tását, foglalnák vissza a

Megváltó sírjának meggvaláztapogányok kezébl a szent földet s
a

:

buzgalmában az ügy mellett átkot mondott mind azokra.
kik a keresztes hadjárat elébe bár mi módon akadálvt vetnének. Péter remete, Gottschalk s más papok és szerzetesek
helységrl helységre jártak hirdetni a zsinat végzését, fe^v-

verfogácra lelkesíteni a buzgó népséget.
llek,

szent

a

mmden

í'eU.

rajongás,

Az

lelkesedést

gazdagok

és szegények,

sága tzte

fel

')

ihletett beszé-

ébresztett

a

egész nyugat oly mozgalomnak

helyévé, mintha kicsinye

szin

Az

nagyja

urak

és

vándorlásra

parasztok

népekben

ln

szín-

készülne.

A

tömérdek soka-

ruháira a népek különbsége szerint különféle
keresztet, s fegyvert ragadt, hogy a Megváltó sír-

jáért hartizolni a messze keleti-e, Ázsiába induljon.

Ezen esemény hozta

vissza

Kálmánt

mert a keresztes hadak Magyarországon

a

horvát földrl,

valának keresztül

menendök. Az els csapat, jobbára francziák, Gauthier TValther lovag vezérlete alatt 1096-ban már május elején
az
ország határaihoz érkezett és szabad átmenetet kért a királvtol, mi neki meg is adatott. A keresztesek
vendégszeretleg
fogadtatván, jó rendben haladtak egész Zimonyig. De miután a Száván átkeltek, tizenhatan közölök fegyvervásárlás
ürügye alatt a városba visszatérvén, garázdálkodni kezdenek: miért is fegyvereiktl a'polgárok által megfosztatván,
a

városból kizettek.

szait,

rk

A

keresztesek,

szörny haragra gyuladtak,

s

hallván társaik pana-

csak nagv bajjal sike-

ket visszatartóztatni, hogy a város ostrovissza ne térjenek. G-ejza várispán, elég ügvetienül a

vezéröknek

mára

*)

Az angolok fehér,

teket varrattak ruháikra.

a fi-ancziák veres,

a belgák zöld síb. keresz-
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falakra tzette

keresztesektl elvett fegyvereket, int jelül

a

a többieknek, kik netalán

A

kere-iztenységgel.

még átmenendk

lesznek.

fbl

második csapat, mintegy 40,000

álló,

vegyesen

vezérlete
francziák s németek, magának Péter remetének
Kálmán ennek
alatt pár hét múlva jelenkezett a határokon.
a szükségletek vásárlatát; mi
is meo-engedte az átmenetet s

végett élelmi szereket
vonultak.

E

had

is

De midn ennek

bségben

trhet

rendben haladt egész Zimonyig.

ama

falain

vitetett a tájakra, hol át-

tizenhat

zarándoktól elvett

a várost
fegyvereket meglátták,
a király
hogy
trommal bevették s feldúlták. Csak azon hír,
czélnagy haddal siet megbüntetésökre, vetett véget szent
os-

dühösségre gynladva,

nem ill kicsapongásaiknak ^).
De mintha az egész nyugat vándorlásnak akart volna
Alig
indulni, hossza-vége nem volt a zarándok-csapatoknak.
csapat —
haladt át hadával Péter, nem sokára ismét két

jokhoz

—

másik pár ezerrel naegyik tizenkét ezernyi, Volkmár
ország
gyobb, Gottschalk pap vezérlete alatt jelent meg az
adott szabadsáhatárain. A türelmes király még ezeknek is
,

serege, mely
got átköltözniök az országon. De Volkmár
kezdé,
zsarolni
vezérétl fegyelemben nem tartatván, a népet
Hasonló lett
ettl Nyitra táján majdnem egészen leöletett.
hol venÓvárott,
midn
mert
Gottschalk hadának is

sorsa

:

zne,
dégszeretleg fogadtatott, mindenféle kicsapongásokat
kegyetlendl meggyilkolná,
s ablakosokat, kik ellentálltak,
az útczán karóba vont,
ifjat
egyebek közt egy magyar

—

—

a hirtden ott termett

Kálmán

megverte, hogy háromezerén

azt
is

megtámadta

s

oly nagyon

alig menekülhettek

ha zajokba ^).
E csapatoktól alig szabadult

meg

az ország,

vissza

midn

nagyobb, mintjúnius közepén ismét egy, minden eddiginél

')

Bemard. Thesaurar. Muratorinál

ez évhez Pertznél
-)

U.

o.

:

SS.

VI. -

:

VII, 671. Annalista Saxo
I. Cap. 7.

Chron. Hierosolim. Lib.
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egy kétszázezerre men gyülevész sereg, melyben klastromából megszökött számos apácza s férfi ruhába öltözött rósz
élet asszonyoknak egész serege találtatott, jelenté magát
Emico, Rajna-melléki gróf vezérlete
Vezérök, már otthon
maskoclásiról

Erszakos

is

seregében

'),

alatt a határszéleken.

rég ismeretes zsarnokságáról, hatal-

sem

tartott

semmi fegyelmet.

melyeket Németországban, kivált

tetteik hirére,

Kálmán Ovárt

{és Mosonyt eleve
megersítvén 8 hadaival megrakván, az átmenetet nekik megtagadta. Adühösségre fakadt Emico, s vezértársai Clerebold
és Tamás a Lajtán azonnal hidat vérének, Ovárt megvevék,

a zsidók ellen elkövettek,

és

Mosonyt, hol a király maga vezérkedett, ostrom alá fogak.

A

magyarok több ízben sükerrel intéztek

tesekre

kitörést a keresz-

de egyszer ezek cselt vetettek egy magyar hadosz-

;

ki, úgy látszik, maga
s vezéröket,
Lambert vezér volt ^), daczára hófehér hajának, kegyetlenül
megölték. E gyzedelem egy végs ostromkisérletre tüzelte

tálynak, azt megverték,

a kereszteseket, kik

egyébiránt

vedvén, tovább ott már

meg

annyira

is

eleségben hiányt szen-

nem idzhettek.

voltak rongálva,

egy perczig sem kételkedtek

a

A

falak két helyt

hogy Emico s vezér-társai
roham sükerén. Kálmán, lát-

ván a keresztesek rohamkészületeit, szintén meggyzdött,
hogy ez lesz velk végs harcza mert a megrongált falak
;

tovább

ellent

nem

lelkesít beszéddel

állhatnak. Seregeit tehát összeszedvén,
a

rohant egy ponton a

végs harczra feltüzelvén,
gyzedelmérl már biztos

oly

s

ervel

ellenségre,

rémülettl meglepetve, zavart futásnak eredt. „Mihogy
ként a juhok a farkasoktól, úgy szórattak szét a keresztesek
a rajok rohant magyaroktól"
ngymond a krónika. A
ez

—

roppant keresztes had részben az utána nyomult rség boszú
Duclum

')

Saxo.

i.

^)

tentem,"
i-int

tyrannica

conversatione

nimis

infamis.

Annalista

h.

„Collateralem regis, virum

—

ez csak

Lambertre

illustreui, et

illik, ki

niveis crinibus reni-

egyébiránt a Chron. Poson. sze-

egy évvel késbb, 1097-ben halt volna meg.

it>96.

o4ö
1096.

Negyedik könyv.
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Duim

fegyverétl, részben a

környez mocsárok
míttetett

E

;

Lajta folyamok vagy a várost

s

majdnem egészen megsem-

hullámaitól,

sokan foglyokká

is

lettek

').

gyülevész nép után, september utolsó hetében végre

Bouilloni Gottfried lothringeni berezeg, Balduln testvérével,

Greis

Werner rokonával

mintegy százezernyi

és

fegyelmezett had élén szintén az

jól

ország határaihoz érkezett.
álló követséget

Balduin Flandern grófjával

A

vezérek innen tizenkét tagból

küldenek Kálmánhoz, megkérdezni, mi oka,

hogy oly rútul bánt

l^^mico

ság szerint történt,

ám

keresztes hadával

elvették

Kálmán

boszújokra számolhat.

a

díjokat;

?

Ha

ez igaz-

de ha jogtalanul,

követeket fényesen fogadta

pannonhegyi palotájában: megfejté nekik az okokat, melyek
miatt kénytélen volt megtámadni

a keresztes hadat

;

s álta-

meg Sopronyba,
hogy ott vele a sereg átkelésérl bvebben értekezzék. A
herczeg értesülvén Emico meg veretesének okairól, abban
lok Gottfried

teljesen

nal

herczegot találkozóra hívta

megnyugodott,

Sopronyba ment.

gosan összeölelkeztek

&

háromszáz lovag kiséretében azon-

A fejedelmek a találkozáskor barátsáA herczeg látván, mily nagylelk,

magas míveltség királylyal van dolga, kíséretét hátrahagyván, tizenketted magával kiséré Kálmánt Pannonhegyre,
hol aztán

nyolcz napig tanácskozott vele a sereg átmeneté-

rl. Kálmán a vezérek közöl kívánt túszokat állíttatni a
keresztes hud jó fegyelmének biztosítására.
tételt elfogadta s Balduint,
:i

király udvarába,

Gottfried a

fel-

saját testvérét, igérte átküldeni

kikötvén egyszersmind a maga részérl,

minden összeütközés megelzése végett, gondoskodjék a sereg élelmérl. A szerzdés megköttetvén,
Gottfried, Kálmántól Sopronyig kisértetve, seregéhez viszszatért, s miután ott minden kicsapongást halálos büntetés

hogy a

király,

alatt megtiltott, testvérét

pedig a királyhoz küldötte, seregét

Bemard. Thesaur. Cap.
Hicrosol. Lib. I Cap.

21i.

12.

Muratoriuál VII, G73. kövv. Chrou.

Berthold. Constaat. ez évhez.

q
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í>
«

a legjobb rendben raegindítá.
Merre ez menend vala Kálma^n mindenütt bségesen hordatott
elejébe eleséget; mna-."
pedig egy ers haddal oldalt kisérte
azt egészen a Száváro-

1096.

mihelyt e folyamon átkeltek,
Balduint nao-v ajándékokkal
bocsata vissza társaihoz ').

és

II.

Kálmán

e kelletlen

vendégektl az

sz

derekán meg-

szabadulvan, a Szávától, hol tlök
elbúcsúzott, úgv
Horvátországba csapott át seregével,
íblytatandó°a

látszik,'"''";^'"'^''^"

tenger-

parti

tartomány meghódoltatását,
átvonulása a tavaszon visszahívta.

mitl t a keresztesek
Annyi bizonyos, lioo-y
Kálmán 1096-ban a tengerpart egy részét
már hozzákapcsolta volt a magyar
birodalomhoz. Bizonyos az is, hogy

miota a tengerpartot megpillantotta,
egy nagyszer eszm.
merült tel lelkében, melyet, miként
utóbbi kormánytörténete

bven

tanúsítja,

azontúl

íejtegetve, életfeladatává
visszatért,
ték.

lelkének

tzött

minden erejével ápolva,

s melyre mindannyiszor
valahányszor birodalmának egyéb
ügyei enged-

Ezen eszme nem más

volt,

ki,

mint hogy egész^Dalmát or-

szágot meghódoltatván,
általa birodalmát tengeri hatalommá
emelje.

A

feladat megfejtése nem
volt könny. xMióta László
király Tot- és a folyam
közi Horvátországot birodalmához
kapcsolta, Velenczo, mely néhány
dalmát városnak réo-ebbeu
birtokában vala, félvén ily hatalmas
fejedelem szomszédságától, sietett
által

Dalmátia birtokának czímét a görög császár

magára ruháztatni.

jött volt,

midn Kálmán

szövetségbe lépett.

')
i.

h.

674

Chron.

E

már az év elején is szóba
normannok ellen Velenczével

czíra

a

Most, úgy látszik,

Hieros.

Lib.

II.

Cap.

1.

e miatt

kövv.

tervei

újabb szóvál-

Bemard. Thesáur.
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lagúnák hatalmas városa közt, inibol
^Kálmán teljesen meggyzdött, hogy Velencze soha sem fog
io-ényeirl a tengeri városokra szép szerével lemondani, s
tás töi-téiit közte s a

Ámde a
elébb utóbb fegyvernek kellend köztök határoznia.
s
városokat
tengeren már is hatalmas Velenczétl e tengeri
birtokában állana szigeteket elvenni s a magyar korona
még hiányt
melyben
nélkül,
er
tengeri
biztosítani,
dóan

szenvedett,

nem

szövetségesre

ln

lehetnek. Legalább eleinte oly

látszók

szüksége nagy tervének

végrehajtására,

ki e hiányt pótolhatja.

Alig lehet kételkednünk, bár tanúságot róla nem teszvágya
nek is az évkönyvek, hogy ezen terv sikerítésének
keresztesekindította légyen Kálmánt arra, hogy mihelyt a

tl megszabadult, követséget küldjön Roger

Sicilia fejedel-

Buzila
méhez, 8 neki szövetségét ajánlván, egyszersmind
köleányának kezét is megkérje. Rogert meglepte a király
szemki vele még csak az imént ellenségesen állott
vetsége,
ben.

Tetszett

ugyan neki

kijelenté,

annak elfogadására

midn készségét
tekintélyesebb, bvebb felha-

az ajánlat,

de

követeket kivánt küldetni magához,
nélkikkel e tárgyban végezhessen. Kálmán tehát haladék
hozzá
küldé
kül Harduin gyri püspököt és Tamás fispánt
De még ekkor is támadt, valószínleg a házasság

talmazással

ellátott

Siciliába.

körül,

némi nehézség,

s

míg

a követek

Slciliában idztek,

Roger maga is megbízottakat küldött Dalmatiába. Kálmán,
fel véhogy az ügyet siettesse. Álmos öcscsét hatalmazta
:

gezni a biztosokkal.

A

szövetség

s

a házassági szerzdés ekként megköttetmájusban szállítá hajóra Buzilát a lecas-

Roger 1097-ki
A királyi menytrei püspök és háromszáz lovag kíséretében.
élén fogadta a
fegyveres
ezer
asszonyt Vinkur fispán öt
vén.

Zárámár magyar birtokban lév Bielogradban, vagyis OKálmán gazban. A menyegzi fényes ünnepélyek után
kíséretet,
normán
a
hazi
bocsátotta
dagon megajándékozva

melybl azonban

töb})en

benmaradtak

a királyné

mellett.
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Ezek sorában

voltak egyebek közt Olivér és Rátold urak,
utóbb virágzó nemzetségek sapjai ').
A mézes heteket egy szerencsétlen hadjárat váltotta
fel,

mely

alatt

Kálmán maga

is

nem

csekély veszélyben for-

A

kunok, mióta Lászlótól oly nagy vereséget szenvedtek, tartózkodtak ugyan az ország belsejét háborgatni, de a
gott.

zték rablásaikat, úgyhogy
Ez jobbára a przemislei
oroszok elnézésébl történt, kik ket tartományukon átbocsátották, st néha velk együtt még be is jöttek zsákmányolni. 1099-ben Kálmán alkalmat nyert legalább az orohatárszéleken

mégis gyakran

azok mindinkább elnéptelenedtek.

szokon boszút
Jaroszláv

fiát

állani.

Szvatopolk

Kálmánhoz küldé,

,

kiewi nagyfejedelem,

t

s

szövetségre

híva

fel

Kálmán, a felhívásnak
engedve, nyolcz ezer fegyveressel ment Volodár ellen s t
Volodár przemislei fejedelem

ellen.

A hadjárat

Przemisl várában ostromolni kezdé.
szélyt hozott a seregre,

Kálmán

magára

veszélyt

azonban ve-

királyra.

a

Míg

a várat vívá, szövetségese, Szvatopolk, elmulasztá

kunokat megtámadni, s ezek Mirkod, mások szerint Bonyik vezérök alatt Volodár segedelmére sietvén, Kálmánt

a

hogy különben

oly veszélyes kelepczébe csalták,

hadának majdnem

fele

elveszett

maga

s

paizsai által fedetve kerülhette ki a halált

A

Kálmán els gondjává

hazatért

gyztes kunok

és oroszok ellen,

nák, biztosítani.

czeggel

Ez

lehetett oka,

kunok

^)

záson

és

oroszok

híveinek

-).

tette az országot a

hogy Vratiszláv cseh her-

De

nem háborgatták

személyesen találkoz-

félelme

nem

az országot

valósult, a
;

s

így

ama

Az egykorú Gaufredus Malaterra Muratorinál V, 599.
Turóczy II. 60. Dlugoss. Hist. Polon. Lib. IV. 328.

') Cosmas Pragens. 1099.
maga is jelen volt, mint

együtt avattatott
terré.

^).

csak

is

csekély

ha netalán azt megtámad-

ez évben az ország határain

ván, vele szövetséget kötött

is

fel

évhez. Pertz SS. IX.
a

Cosmas

e találko-

prágai püspök udvari papja, kivel

aztán Esztergomban Seraphin érsek által presby-

1099.
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1100

.

_ szerencsétlen
nem

A

Neíryedik könyv.

ütközetnek

lett a

néhány

Úgy

látszik,

vetség

nem

nemzeti szellem egybeolvadása a kereszténységgel.

felelt

semmi egyéb balkövetkezménye

ezer vitéz elestének
a

Roger

fejedelemmel kötött szövárakozásának. A házasság

siclliai

meg Kálmán

é?
Buzilával termékeny lett ugyan, ez öt 1100-ban László
terdalmátországi
De
meg.
István Ikerfiúkkal ajándékozván

hajéveinek sikerítésére Rogertól eddigelé nem nyerhetett
hadat segédeimül; ezentúl pedig, mivel Roger UOl-ben
meghalt, utódától azt m('g kevésbbé remélheté. Valószinüleg

hogy mind eddig nem is tett kisérletet
Dalmátország ellen, hanem a körülmények alkalmától tÜgVelencze
geszté í'el terveinek foganatba vételét. St, hogy
mint
dogénak,
Vitai
Michieli
békében maradjon, 1101-ben
ez volt teliát oka,

1101.

°s

Dalmátország herczegének nem csak jogait elés
ismerte, alattvalóit s várait és városait békében hagyni

Horvát-

és

semmi módon nem nyugtalanítani Ígérte hanem t maga is
egyenesen Horvát- és Dalmátországok herczegének nevezte
alattvalóiban semmi
ki, s hogy ez iránt a magyar korona
;

kétség se maradjon

i'en,

vele szövetséget

is

kötött

').

melyekbe
bonyodalmak
melyeknek békés kia kunokkal és oroszokkal keveredett, s
ipának,
menetelét tán még nem láthatá elre, úgy látszik, az

Kálmánt

felett,

e lépésre, azon

nézve

Roger siciliai királynak halála után beállott, s reá
volt
semmi reményt nem nyújtó viszonyok birhatták. De
országlása
ebben része a belügyeknek is, melyekben eddigi
Ezekészlelnie.
többféle rendetlenséget volt alkalma
alatt

igényié a
nek megszüntetése most, úgy látszik, sürgetbben
és a követkirály figyelmét s gondoskodását; mert az 1101
Országgylések.

%

nyomára
év folytában több országgylésnek akadunk
Kár
emlékeink.
,^^^4yy], egyikének helyét Tarczalra teszik
nem
szövegét
e gylések végzéseinek eredeti

kez

hogy magát
birjuk,

')

')

az nemzeti

mert, úgy látszik,

nyelven volt szer-

Monum. Hun-. Histor. VI. Áipádkori Új Okmánytár.
Ld ezekrl Kovachich Vestigia Comit. Üo. kövv.
:

I,

48.

Kálmán

II. fejezet.

A

kesztve.

35o

országlása.

töredékek, melyekkel birimk, Seiaphln észter-

noi-

gomi érsek udvari papjának, a dalmata s nemzetünk nvelvét,
mint maga vallja, nem tökéletesen ért Alberiknek fordítása
szerint jutottak reánk.

tesznek

De

e

töredékek

is

fényes tanúsáo-ot

Kálmánnak korát meohaladó magas szellemérl

s

igazgatási bölcseségérl.

A

melyekkel László az országban
hatalmaskodást elfojtani ügyekezett, s
melyeket más eldei az si vallás szertartásai

szigorú törvények,

eláradt rablásokat

úgy azok

is,

s

már megtermettek gyümölcseiket,

ellen alkottak,

s

Kálmán

elérkezettnek látta az idt,

újabb átnézés alá venni eldei
törvényeit, hogy azoknak az elhaladottabbkorhoz, a nemzet
szelídült erkölcseihez

nem

ill szigorát lágyítsa, hiánvait az

id

közben fölmerült szükségletek szerint pótolja, az alkotmányt, igazgatást bvebben kifejtse. Ezeknek s a kor és
Kálmán egyéni szellemének ismerete végett ime nevezetesh
pontjai
1.

Kálmán törvényeinek.
Azon nemesi jószágokra

nézve, melyekre Sz. István,

az alkotmány megalapításakor nemzetségi

got adott, ez újonnan

megersíttetett.

is

örökös birtokjo-

Az

utóbbi királyok

adományairól azonban rendeltetett, hogy azok csak ághirtokok legyenek
s ha az adományos figyermekei s ezeknek
;

és

férfi

testvéreinek

egyenes vonalban

leszármazott

férfi

utódai kihalnak, ismét a királyra szálljanak vissza (20. 21.).
királyi várjavak, mint a hon védelmének elidegeníthetleu

A

alaptkéi, a mennyiben

Sz. István utódaitól

tattak, visszavétessenek,

s

s

eladománvozazoknak új birtokosaiktól elzött

várszolgálatra köteles lakosai azokra visszatereltessenek.

(15. 19.)
2.

A

várispánok

tében egynémi

tiszti köre,

hatósága, minek tekinte-

támadtak
mely szerint

rendetlenségek

meghatároztatott.

Azon

elv,

volt,

a

bvebben

várispánok ha-

tósága csak a várszolgálatru köteles népségre terjedt

szabad nemesek

törvényekben
Horváth M Magy

is
tört.

fölött

pedig semmi joguk sem

sértetlenül

fentartatik.

volt,

ki,

a

ezen

Látjuk ezen törvé23

Új törvények.

Negyedik könyv.

o54

A

nemzeti azeliein egybeolvadása a keresztónységgal.

egyebek közt a
nyékbl, hogy a fispánnak kötelessége volt
felébl állott, századosai
várnép adóját, mi a termesztmények
táján Esztergomba, a
Mihálynap
által beszedetni és Sz.
harmada is, melyben az
székhelyére küldeni. Az

1101.

király
alatta

lév

vármegyékben
a fispán köteles

volt

szárnyalni,

A

lovas által tüstént tudósítani.

betörésérl kezdett
a királyt

arról két

fispánok

határszéli

a ke-

vámra is kötelesok voltak felügyelni (36.
Az egyházi ügyekbe avatkozástól ellenben eltiltat-

reskedésre
82.).

Midn

adatott ki (79.)-

itt

az ellenség

a határszéli

hír

karral osztozott,

tiszti

s

:i

tak (65.).

A

3.

mind több oldalúvá

szolgáltatásában
a

pöHeked

is

felek,

lett

népi élet az igazság ki-

újabb intézkedéseket kivánt. Minthogy
a

megyei birák

Ítéletével

gyakran elége-

ügyeiket a király elébe föUebbezték; ez pedig a
magasabb
távolság miatt sok nehézséggel járt, st némely
vagy tán
bérbirtokosok,
rangú királyi tisztviselk (Comites,

detlenek,

még jobban mondva

hadbéresek, udvarnokok ispánjai stb.)

vonakodtak magokat itéletök

a megyei birákat kicsinyelve,

alá vetni:

Kálmán minden egyházi megyében

új törvény-

melyben birákul a püspök, a fispán, ennek
foglaltak heudvarbirája, s más fbb királyi tisztviselk
Fülöp
s Jakab
kétszer
évenként
lyet (2.). Ezen törvényszék
ez dönapostolok és Sz. Mihály napja hetében ült össze,
fbb
tötte el az egyháziak s világlak, az ispánok s más

széket alkotott,
*

^

tisztviselk egymásközti

királyi

ez

pereit;

fogadta

(6 — 10,

és a király

törvényszéke

megyékben törvényt
les "volt

nek

látott,

a

tartozott.

a

13. 23. 24.).

megyei bíráktól való fölebbezéseket is
A nemesség azonban, még mindig a megyei birák,
alá

el

Midn

a

nádor

a király a

két megyei biró mindig köte-

oldala mellett lenni, részint,

hogy segítségére legyehogy bevádoltat-

az igazság kiszolgáltatásában, részint,

ván, számot adhassanak.
látott

A

ügyekben esküttjeik

az Ítéleteket;

megyei birák a magok

által el-

(prlstaldus) által hajtatták végre

ha ez igazságtalan

volt, s a

miatt az említett

Kálmán

lí. fejezet

országlása.
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püspöki törvénjszék vagy a nádor eltt bevádoltattak,
mind

A

a ketten lakoltak.

pörös

felek

kár,

mely az

Ítélet

valamelyikére háramlott,

a

HOi.

végrehajtásából a
biró

vagyonából

pótoltatott. (10. 2S. 31. 37.).

Az

4.

istenitéleteket,

Kálmán

párbajt

gyérítése végett,
szorította.

a püspöki

Elitéletes,

inívelt szellemére

tüzesvas-

forróviz-próbát és a

a visszaélések meggátlása,

vagy legalább

nagy-préposti

s

kegyetlen

korát

székhelyekre
messze túlhaladó,

mutatnak azon törvényei, melyek

boszorkányokat, mik

által a

úgymond

nincsenek, törvényszék elébe
rajok Ítéletet mondani megtiltotta; a
tagcsonkitáso-

vonni,

szem- vagy orrvesztést, mikkel az orzások László
törvényei szerint bünhesztettek, legtöbb esetben
más testi büntetéssel vagy birsággal cserélte föl. St
még a gyilkost is
csak bírság és egyházi fenyítés alá vetette.
kat,

Az államjövedelmek

5.

(collecta regalis), a

nevelése

városokban

végett királyi adót

a határszéleken vámadót

s

rendelt szedetni. Királyi adóul a
szabadosok nyolcz
a
megtelepült idegenek, városi polgárok hét -,"
a királyi

—

udvarnokok négy dénárt köteleztettek
várnép, mint hihetleg már Sz. István
felével adózott.

katonák,

nak; a nemesek

magok
árus,

fizetni.

A

alatt

a földtermék

is,

A fegyvervisel várjobbágyok,

a papok és nemesek minden
s

urak jobbágyai

földes urainak adóztak.

s

A

,

földmível

vagyis

a vár-

adótól me° tek valá-

földmível népe

is

csak a

vásáradót, vámot, minden

akár saját termesztményeit, akár egyéb portékáit
vitte

vásárra, köteles volt fizetni, amazokt(>l a
Sz. Istvántól
állapított mennyiséget,

emezektl kétszer annyit.

A

megkivlu

vagy behozott árukért a határszéleken azok
értékének
szada volt fizetend.

Iiu-

A

6.
vallás tekintetében jobbára Béla és Sz.
László
törvényeit újította meg Kálmán
a papok nsülését azonban, mit Sz. Lászl), mint láttuk,
;

megengedett,
részben
házasságának érvényességére pedig
azt rendelte, hogy azok templomban,
papi áldással köttes-

elttotta.

A

világiak

23*

.

-
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Midn

senek.

egész Európa harczot

maliomedánok

ellen,

izeiit

a szent földet biró

viszásnak látszott, hogy az

lévk tovább tressenek

k magok

helységeiben keresztény templomok építtessenek,
keresztény

asszonyokkal

megkeresztelkedjenek

könny

volt

megtéríteni,

A

kozni.

nsüljenek,

azokra, kik

;

szabadságvesztést

rajtkapatnak,

nem

a

hogy a mahomed-vallású bolgárok, azaz izmaeliták

király,

csak

e valláson

Meghagyta tehát

az országban.

s

mindnyájan

s

gyakorlatán

izlam

az

szabott

büntetésül.

De

buzgóan ragaszkodó népséget
még egy század múlva is fogunk velk talála vallásához

zsidók iránt kíméletesebb volt, csak azt rendelvén

rajok nézve,

hogy keresztény szolgákat ne tartsanak

s

csak

püspöki városokban lakjanak, valószínleg, hogy annál több
alkalom legyen megtérítés ökre. A zsidók és keresztények
közti üzleteket végre,

alkalmas tanúk eltt

s

hogy minden csalásnak elejét vegye,
írásbeli szerzdés által parancsolta

tétetni.

A

kor

bvebb

ismerete végett

nem

lesz fölösleg né-

hány végzést azon két egyházi zsinatból is ide iktatnunk,
melyek Kálmán alatt tartattak. Ha házas egyén neveztetik
püspökké, nejének abban meg kell egyeznie s tle önként
elválnia. A püspök az egyházi jövedelemnek csak negyedét
költhesse el tetszése szerint: a többi három negyedet az alsó
papságnak, szegényeknek s templomok építésére köteles
adni. Azon püspökök hagyományainak fele, kik az egyház
az egyház számára fog-

kárával csak íiaikat gazdagították,
laltassak

le.

A

törvényes házasságban

emberi gyarlóság miatt megtarthatják

él papok

nejeiket, az

de a

presby térré

;

ki

vagy diaconussá van felavatva, nem nsülhet, A püspök
minden városban két házat tartson a nyilván vezeklk számára.

Karácsony, húsvét és pünkösd napján az egász nép

gyónjék

s

áldozzék.

ízben vitessék vissza;
vettessék,

A

férjétl elfutott

harmad
el.

els

és

másod

ízben, ha nemes, vezeklés alá

további házasélet reménye

örök szolgaságra adassék

n

Ha

a

n

nélkül

;

ha paraszt,

házasságtör,

férje

Kálmán

II. fejezet.

más

nt

vehet, a bnös asszony férjetlen maradván. De ha__J^^^__
vádat bebizonyítani nem képes,
érje hasonló büna
újabban is férjhez mehetvén. A leányrabbló nyi-

t

a férj a
tetés,

rott

357

országlása.

n

—

fvel adassék

el stb.
Egyébiránt Alberlk elszavámelyet a törvények gvjteményének elejébe írt, nyilván
kitnik, hogy az si vallás gyakorlatának már nyoma is alig

ból,

volt többé a magyarok között. „Midn, úgymond, legkeresztényiebb királyunk, a minden erényekkel ékes Kálmán,
látta, hogy a moggyökeresedett hit a tökéletes vallás erejére
jutott, a

bölcsen

törvények béklyóit már megtágíthatóknak

-

Ítélte,

akként vélekedvén,

hogy nem illik félelem által
kényszeríteni a hit'bajnokát, kit már a halál sem rettenthet
el a megismert igazság vallásától.

•

•

]

IIL

Az

Kálmán a Dalmatiát illet tervei-Daimatia elfognék végrehajtása tekintetében várakozott, már 1102-ben
^^^^^sa.
elállott.
Horvátországban, valószínleg Velencze titkos
alkalom, melyre

mködése

következtében, ismét lázadás támadt. St vannak "'
történetíróink közöl, kik magát Álmost is gyanúsítják, mint-

ha az

tudtával

iíorona ellen.

s megegyezte vei tört volna ki a lázadás a
Ezt mi nem tartjuk valószínnek s inkább

.'

-

;

Velencze kezét véljük látni a zavargásban
erre mutat Icgalább az, hogy Kálmán a köztársaság birtokait megtámadta.
:

De

bár ki volt

is

a lázadás

bizonyos, hogy Kálmán, a

Horvátországban termett

s

tulajdonképeni szítója,

mozgalom

hírét vévén,

azt gyorsan elfojtotta

').

annyi

nyomban
És most

Tamás

zdés

áll,

spalatói fóesperes Histor. Salonitana-ja végén egy szermelyet állítólag, a horvát urak Kálmánnal akkoron kötöttek

volna. Horvát atyánkfiai ezt tekintik, az 1848 elótt

annyiszor emlegePacta conventa-k els okmányának. Veleje abban áll, hogy a tízenkét nemzetség, n elynek fnökeitl e szerzdés származott
volna, a kitett

rálynak adót fizetni
telesek legalább
alatt.

nem

—

is tiz-tiz

De hogy ezen

,

és

csak saját tartományuk vádelmére kötemegjelenni a királyi zászlók

fegyveressel,

állítólagos

szerzdés álm, eléggé megmutatta

•
,

>

.

'
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régi tervének sükerítésére

1102.

is

a kereszténységgel.

megérkezettnek látta az idt.

Seregével a Kulpán átkelvén, Spalató alatt tábort ütött, s a
Velencze alatt lév várost hódolatra szólította. A polgárok
Velenczéhez, mint annak boszú-

nem annyira ragaszkodásból

egy ideig ellentálltak; de

jától tartván,

küldöttek
egyebet.
.

'
•

.

s

Az

meg nem

A

táborába
kivánt

érsekkel értekezvén, biztosítá általa a polgáro-

kat, hogy jogaikban,

csak

látnák, hogy

Kálmán nem

könyörögtek.

békéért

midn

érseköket

a király ostromhoz készül, Crescentius

melyeket eddigelé élveztek,

rövidítendi,

st inkább

ket nem-

gyarapítani szándé-

s Kálmán annak megtartámondott, mind a vele volt
esküt
ünnepélyes
maga
mind
sára

kozik.

egyházi

s

szerzödvény elkészült,

világi nrakat megesküdtette.

Másnap

elöljáróikkal a királyi

táborba jövének,

séget esküdtek a király,

annak utódai

s

a

s

a polgárok

mindnyájan

magyar korona

h-

iránt.

Kálmán ezután általok a városba ünnepélyesen bevezettetvén, szabadalmaikat királyi okmányával újabban is megersítette

^).

E

kiváltságok fbbjei s«bból álltak, hogy a város

szabadon választhatja magának püspökét

és gróíját, ki azt a

polgárok közöl melléje választott tanácscsal régi törvényeik

kormányozza a polgárok a városi vámpénz (cribittum) két harmadán felül semmi egyébbel nem
és szokásaik szerint

;

kötelesek adózni a királynak.

Kálmán
megelzte

itt czélját

érvén. Zára alá vezette hadait.

t kegyességének

híre,

melylyel

De

Spalato városp

érzeti
iránt viseltetett. Vele volt a kegyeit különösebben
—
Zára
aztán
eszközlésére
kinek
Crescentius érsek is,

utóbb pedig a többi váropok is követték Spalato példáját.
Miután pedig a kulcsos városok egyenként meghódoltak,
jogaik és kiváltságaik kivánatuk szerint megersíttettek,

Kálmán

új

szerzeményét kikerekítend:

Rámába

vezette

Horvát István, Über Croatlen als eine durch Unterjochung eroberte
stb. czímú munkájában.
Cap. 17. Schwantner gyj') Thomas. archidiac. Histor. Salonit.

ungarische Provinz

teményében. III, 556.

II.

hadait

fejezet.

Kálmán

o59

országlása.

is meghódoltatta a maga s a magvar korona
hségre. Ezután diadalmenetben vonult be Bielogradba, mely a latin íróknál Álba, az olaszoknál Zara-Vecchia (0-Zára) nevet is viselt. Ide gyjtötte maga körébe az
összes Horvát- s Dalmátországi nemességet s a városok követeit, s hogy új szerzeményét birodalmával szorosabban
s

azt

1102.

iránti

magát Horvát-

összekapcsolja, jelenlétökben

s

Dalmátország

királyává koronáztatta.

Semmi kétsége nem
Velencze ármánynyal

s

lehetett abban

Kálmánnak, hogy

fegyverrel mindent megkisértend,

hogy kezérl ismét elüsse a tengeri városokat ennélfogva
ersebb kezeket látott itt szükségesnek az Álmoséinál, ki
néhány horvát úr lázadásának sem volt képes elejét venni,
:

s

eszélytelensége által tán

ségökre.

Az emlékek

önmaga adott okot

elégületlen-

egymással ellenmondásban
levén, bizonytalan, hogy vezéri czímmel birta-e eddig Álmos
Horvátországot, vagy már Lászlótól királyi czímet nyert,

midn

állításai

annak kormányára emeltetett. De légyen bár
miként, Kálmán t most elmozdította Horvátországból, s
azt,

óta

általa

valamint Dalmatiát

h,

öt egykoron,

Lengyelországba
lyéröl

is

is

az iránta nemcsak gyermekkora

midn

a

papi pálya oll megszökött,

hanem eszélyességérl s eréösmert Ugra fispán kormányára bízta Álmosnak
is

követett,

;

pedig az egykoron

at}-jok,

legutoljára pedig

Lambert

által

birt vezérséget a Tiszán túl adta kárpótlásul.

Kálmán, hogy a magyar uralmat Horvát- s Dalmátországban kedveltté, népszervé tegye, a következ 1103dik év nagyobb részét is e tartományokban töltötte, s
több

okmány

tanúsítja új alattvalói iránti kedvezéseit, gondosko-

dását. Crescentius, ki neki a városok gyors meghódolásában
oly jó szolgálatot tn, nem rég választatott érsekké
Spalatóban, Lrincz érsek halála után s a pápai megersítés
épen
;

Kálmán

mulatása alatt forgott szóban. II. Pascal pápa,
mieltt neki a palliumot megküldené, tle is azon eskü letéott

teh't követelte,

melyet VII. Gergely szabott

el

az új püs-

ii03.

o60
^^Q^-

A

Negyedik könyv.

nemzeti szellem egybeolv^idása a kereszténységgel.

pökökuek. Ezen esküt a magyar érsekek
szokták volt letenni

s

;

midn

azt a király kiséretébeu

magyar püspökök Crescentiusnál
kifejezései

ki az

új

lév

annak némely

olvasták,

megütközvén, csodálkozásukat fejezték

fölött

')

püspökök nem

és

érsek eltt,

s

hihetleg javasolták

hogy

neki,

is

ezen esküt letenni óvakodjék. Kálmán, a dolog tudomására
jutván,

úgy

látszik, azt

keztében némi vita

egyenesen megtiltotta minek követ;

fejlett ki

Kálmán

végett aztán Ágoston cardinált küldé

mátiába.

A

spalatói érseknek

a

s

ki e

széki követül Dal-

sz.

végre

pápa között,

le

is

kellett tenni az

hogy a palliumot megnyerhesse '^)*
Kálmánra nézve ennél kétségkívül nagyobb fontosságú
dolog volt az, hogy a szigeteket most nem sikerült elfoglalesküt,

nia.

Ugra bánt

a tengeri városokból

hogy ha

ez,

mint a szigetek élén

önként hatalma alá hajólnak.

A

dett.

szigetek

nem

álló,

tizenhárom

szerzett

kisebb hajóval küldé Arbe elfoglalására,

nem

kételkedvén,

meghódol, a többiek

De reménysége nem

szerették

mely ket kereskedésökben sokfélekép korlátolá
tengeri hatalmától, melylyel

nem

védheté,

is

teljese-

ugyan Velencze uralmát,

Kálmán még nem

;

de félvén
bírt

s

ket

nehogy utóbb Velencze boszúját érezni

kényteleníttessenek,

nem akartak

a királynak meghódolni,

s

három nagyobb' hajójokkal visszaverték Ugra bánnak egyébiránt a szelektl

is

sokat

szenvedett csekély hajóhadát

').

Kálmán, nagyobb ert rögtön kiállítani képtelen, alkalmasb
idre halászta a szigetek meghódítását, mert t most Almos vezér lázadása Magyarországba kényszérítette visszatérni.

')

Egyebek közt

által reábízott titkot

szükség

s

is

foglaltatott benne,

fölszólíttatik, fegyveres

esküformát Katonánál
")

az

senkinek sem fedezi

Ld. az

e

:

ervel

is

a

püspök a pápa

a római egyházat, ha

védelmezendi. Ld. az egész

Hist. Crit. III, 174.

tárgyra vonatkozó leveleket Fejérnél: Cod. Dipl. II,

32. 87.
*)

hogy

föl, és

Farlatus: Illyr. Sacr. V,

23:3.

II. fejezet.

Kálmán

361

országlása.

1103.
Mintha az erfeszítésének eredménye volt volna, a.
most már Dalmátiával is tágult Horvátországot Álmos nem iimos herczeg
vagy csak a királyi czím el- lázongása.
tudta elfeledni vezérségében
vesztése fájt-e neki, melyet némelyek szerint még László
ruházott reá ? Almost gyönge, együgy egyéniségnek ábrázolják emlékeink; annak bizonyította be magát Horvátország kormányán is. A gyöngeséggel azonban nem ritkán
;

annál igény teljesebb elbizottság,
núsítja

nagyravágyás, hiúság

mi hogy a vezérnek sajátságai közé tartozott,

párosul,

bátyja

^gy

magaviselete,

is

ta-

látszik,

László

királynak azon szándoka, melynél fogva egj ideig

t tzte

volt ki

a

iránti

maga

halála után utódává a királyi

egyébiránt arra sem kora, sem

lelki

széken,

bár

tehetségei által

nem

ggöt

érézheté magát bátyja fölött jogosultnak, fejtette ki a
s

nagyravágyást

ben.

természeténél fogva hiu, gyönge ember-

a

Azon körülmény, hogy

dékenységébl

akár

a királyi szék akár az

még

enge-

az elébb

egy idre

mellzött Kálmánnak jutott osztályrészül, azon

érzt-lraet

'),

a nélkül,

is

hogy iránta bátyja elismeréssel, hálával tartozik. És midn Kálmán, csak koronája érdekeit, s melyekkel annak fényét, elnyeit nevelni akarta, nagyszer terveit
ápolta benne,

tartván szeme eltt,

még

mányáról, gylölet és

is

leléptette

t Horvátország

boszú támadt bátyja

ellen a

kor-

ggös

Hizelg udvaronczok sem hiányoztak, kik emitt
a vezér, amott a király féltékenységét, gyanúját, boszúságát
szítogatták sugallataikkal ^), mígnem a meghasonlás nyilt viférfiúban.

szálylyá tört

ki, s a

ben egymással, csak

testvérek hadai ellenségesen álltak szema

Tisza által választva

el,

Várkonynál.

Turóczy krónikása, ki egyébiránt Kálmánnak nem barátja, ezt
mondja: .,Sincera simplicltate ductus honoravit fratrem
suum Colomanum, praeferendo ipsi coronam regni. Cap. 59.
')

midn

állítja,

')

Quidam

cusare. Dicebant
vTiltte.

iniqui, diabolico

enim duci

:

Diende regi dicebant: Dux

dieris te, scias procul

dubio

freti consilio

Domine Dux, Rex
te

coeperunt inter eos ac-

insidiatur tibi, et capere

tibi posuit insidias, et si

moriturum."' Turóczy: P.

II,

non custoC. 60.

óüZ
1104.

Negyedik könyv.

A

A nemzeti

jobb hazafiak

itt is

szellem egybeolvadása a kereszténységgel.

amott

tosabb alapj

fájdalmas szívvel nézték

is

oka, semmi fonS megemlékezvén, mily súlyos csapással sujtá

semmi való

a testvérek viszályát, melynek
a.

a hazát atyjok

viszálya Salamonnal,

midn

,,a

vitézl rend

mogyoródi csatamezn, eltökélték magokat, minden módon meggátolni a polgári vérnek ok nélküli vesztegetését. Fegyverszünetet eszközlének ki tehát
mindenek eltt, mit Kálmán készséggel megadott. Azután
a

virága hullott el"

mind a két pártiak közös gylést tartván, elhatározták,
hogy rokonok, barátok, egy haza fiai, egymás ellen nem
harczolnak ám vívjanak párbajt a fejedelmi testvérek, ha
nem tudnának különben megbékülni. Kálmán, a viszályt
;

maga

úgy

fájlaló,

is

megelégedéssel hallá

egész

látszik,

Gráktól, az urak egyikétl, a hazafiak határozatát; Álmost
is

eszére hozta legjelesebb pártfeleinek vonakodása a polgári

vérontástól

békültek
Kálmán

há^as-

a fejedelmek tehát,

viszályok ekként, ha

akarva,

nem

akarva,

meg-

is

teljesen kiegyenlítve,
ki Buzila nejét a

dalmát hadjárat alatt elvesztette, elébbi szövetségesének,
kievsri nagy-fejedelemnek leányával, Predszlavá-

Szvatopolk

:

val lépett 1104-ki

'
'

,

orosz hölgy

nem

augusztusban második házasságra.

sokára gyanút ébresztett

nek tisztasága iránt királyi férjében
'

nem

Kálmán,

de pillanatnyilag elfojtva levén,

vávai.

.:

A

:

').

gyanúját igazoltnak tapasztalná,

~

atyjához a jó reményben
'.

Boricsnak

az

adott életet

'^).

E

Daimátiai
is^onjo
.

g^j^jj

lév

utóbb annyi

Dalmátországból

is

rövid

')

Turóczy: P,
U.

o.

II.

Cap. 61.

idn

Cap. 60.

az

ellen életéez,

midn

visszaküldé

Predszlavát, ki aztán otthon
bajt

okozott

trónkövetelnek

Kálmán 1105

kellemetlen híreket vett.

Ugra bán rszemeit
Velencze alá hajólt. Ennek

*)

maga

minélfogva

busító családi viszouyok után

fortélyai
s

;

De

is

kijátszották

hírét vévén,

:

Zára

tava-

Velencze
fellázadt

hadaival azonnal

fejezet.

II.

Kálmán

a helyszínére sietett Kálmán,

ouö

országlása.

A___21^

a várost körltáborolta-

s

velenczel fegyveresektl támogatott

polgárok, tán mivel a

egy ideig makacsul ellentálltak
Kálmán vívó gépeinek. De, miként harmad évvel elébb
király boszújától

is féltok,

Crescentius spalatói érsek, úgy most János trawi püspök,
kit utóbb szentjei közé igtatott az egyház,
a városia-

—

—

kat ismét hódolatra hajlította

').

A

király ezután a városba

ünnepélyesen bevonulván, a polgárok szabadítékait újabban
is

megersítette, többféle

nyerni azok rokonszenvét.

templomának
építtette

kegyelmekkel ügyekezett meg-

Egyebek közt

az ostrom által

a boldogs.

szí

megrongált tornyát újból

fel-

').

A

fváros ismét birtokába kerülvén, Kálmán a többi
városokat is meglátogatá, hogy népszerségét az által is nevelje, magával vivén mindenüvé János trawi püspököt, ki
neki oly hasznos szolgálatot

tében

tett, s

közönségesen szentnek

is

a tartományban

tiszteltetett.

már

éle-

Kegyességének

mindenütt többféle bizonyítványait hagyta maga után.
Mialatt

maga

e körutat tévé, Sergius grófot

ból szedett haddal,

horvátok-

a tengerparti városokban szerzett hajó-

kon a szigetek megvételére küldötte. Sergius most elébb
kisebb szigetek ellen indult,

magyar uralom

De Arbe,

val.

vonult,

miután azokat elfoglalta

s

s

most

is

miután ö hadával a sziget belse-

kevesektl rzött

hajóhadát fölégette,

s a

Arbe eltt termett hajóhadá-

két velenczei gálya által támogatva,

és Sergiusnak,

ellentálla,

jébe

alá hódoltatta,

a

s

kisebb naszádokból

az e miatt megfélemlett

álló

fegyvereseit

') Egykorú névtelen
lllyr. Sacr. VI,
elbeszélése Farlatusnál
köw. Emh'ti Dandulo is, de összezavarva az 1102-ki els meghódí:

313.

tással.

Muratorinál XII, 261.
*)

A

Nri. Ihv.
Introitus.
riáé.

torony oldalába e fölirás metszetett be: „Anno. Incarn. Dni.

XRi. Mii. CV. Post. Victoriam. Et. Pacis. Praemia. Jaderae.
A. Deo. Concessa. Proprio. Sumptu. Hanc. Turrim. Scae. Ma-

Ungariae.

Colomanus."

—

Dalmatiae.

Croatlae. Construi.

Et. Erigi Jussit. Rex.

Farlat. V. 53. Lucius: Lib. III. Cap. IV.

db4
1104.

Negyedik köuyv.

A

nemzeti szellem egybeolvadása a kereszténységgel

E

jiagyrészben elfogta.

geteken

lépett

fegyveresek

Sergius

zászlai

egy része a többi

alá;

e

szigetek

szi-

tehát

most honosaik fogsága miatt mindnyájan feltámadtak a
makacs Arbe ellen; s Kálmán is ersobb hadat küldött el-

Arbe tehát végre meghódolt

lene.

gvar királynak

s

hséget esküdött

a

ma-

').

Kálmán ekként

egész Dalmátiának urává levén,

Cres-

ceutius spalatói érsek tanácsára, a tartomány nemességét

városok küldötteit Zára eltti
egész tartomány jogairól

„Kálmán

király

—

s

táborába gyüjté,

velk

s

a

az

viszonyairól tanácskozandó.

úgymond

Zárába jvén, a város eltt gylést

—

egykorú emlék '^),
tartott. Ott Dalmátország
az

szabadságainak ép és örökös megtartásáról tanácskozván,
azokat mindenekeltt maga a király saját kezével megersí-

négy evangeliomra esfcüvén meg Crescentius atya
eltt." Tudniillik: hogy Dalmátia régi jogait fentartja, az

tette, a

általok választottakat

ersíti

meg püspökökül. Ugyan

erre

megesküdtek a király kiséretében lév egyházi s világi urak:
Lrincz esztergami érsek, Marczel váczi, Simon pécsi, Máté
veszprémi, György gyri, Sixtus váradi, Fulbert kalocsai
püspökök, János nádor, Cledin ^) Mark, Saul, Ugra, Theoúgymond az okmányíró
b;dd, Jandin, s más urak, kiknek
nem tudja neveiket, mert a püspökökön s urakon kivül
,

—

—

ugyanarra számos hadnagyok

is

megesküdtek. ,,Mert

(Cres-

Dalmátia tartományát a királynak meghódolni
eszközölte, biztos akart lenni sok és nagy egyéniségek által,
hogy régi szabadságaik nekik s utódaiknak megtartatnak.
centius), ki

.

) György

A

*)

arbei püspök elbeszélése. Farlatusnál IV, 234.

bécsi csász. udv.

levéltárbeu rzött,

s

oda Velenczéból ke-

Pactorum czímü statuskönyvekben. 1,238. Megvan az üj
Árpádkori Okmánytárban is I, 43. De miután az okmányban említett
keresztekre 1105. év van vésve, az okmánytár hibásan sorozza azt az

rült

Libri

1102. évhez.
")

214.

—

Másként Keled, Gútkeled,

bácsi fispán. Ld. Katonánál III

Saul bihari, Theobald somogyi fispán volt.

Kálmán

II. fejezet.

Ezen,

nevezetes megersítés emlékére pedig bárom arany

ilv

keresztet adott a király.

.

.

gyarországba

A

').

a batárok megjelöltetvén,

s

i^^-

egyet tudniillik a zárai, egyet a

egybáznak

spalatói, egyet az arbei

tetvén

o6f)

országlása.

béke így megersít-

a király visszatért

Ma-

'-).

IV.
Itthon újabb kellemetlenségek várták Kálmánt Álmos Álmos újabb
némely udvaronczai által egyre bujtogatott vezér zavargásai,

részérl.

A

hihetleg újabban

ármányt sztt,

is

s

azok miatt a hazatért

király buszújától tartván, titkon Passauba, V.

De

királyhoz távozott.

ott,

bár,

mint

a pápával viszál-

fogadtatott, segélyt azonban bátyja ellen,

kodó Henriktl mindjárt nem nyerhetvén,
bánatot színlelve, tért

megjavultnak

tott a

s

1106-ban, bün-

Kálmán megbocsáDe Almos nem sokára

az országba.

hitt testvérnek.

ismét eldobta álarczát
s

meg

Henrik német
kedvezleg

látsziJk,

most meg Lengyelországba szökött,

onnan némi segélvhaddal térvén

De

magát, bátyját megtámadni.

vissza,

ersnek vélte
meg Abaujvárt,

elég

alig vette

mieltt onnan mélyebben behatolhatott volna, már is a vár
alatt termett Kálmán, ki öcscsének távoztából ellenséges
szándokait gyanítva, résen állott. Almos ily hamar nem várta
a királyt, s hihetleg mivel pártfelei hozzá még nem csatlakozhattak, megelzni kívánta a bizonyos vereséget:

hogy bátyja komplv készületeket tesz

látná,

annak táborába nyargalt
nek

vallva,

s

midn

a vár ostromára,

lábaihoz borulva és magát

bnös-

bocsánatért könyörgött. Kálmánnak megesett

szíve a megalázott testvéren;

bnét

feledve,

t

a

kebléhez

MiCV

évszám metszetett; a Zárának ajándékomegaranyozott szentségtartó tegazdagon
zott kereszt
tejébe tzetett, mely szintén a király adományából a foltárt ékesíté.
*)

E

keresztekre

ama márvány

s

Farlat. V, 605.
*)

Az okmány nyal megegyez Dandulo Muratorinál XII,

261.

Laurent. de Monacis Chron. de reb. Vénet. Lib. VI, 102. Lucius L. III.

Cap.

4.

Schwandtnernél

:

III. 186.

^.^'^-

obb
1106.

A

Negyedik köayv.

öleié

s

méi; a lázadásban részt vett uraknak

kérelmeire

megbocsátott.

A

nemzeti szellem egybeolvadá-ia a keresztéuységgel.

is

megtértnek látszott vezér a dömösi klas-

tromba távozott, melyet nem rég építtetett, annak ünnepélyes felszentelésérl intézkedend. Az ünnepélyre öcscse
által

rágalom

maga Kálmán

Kálmánnak megsúgatott, hogy

volt,

valamely

merényletre

A

életét fenyegeti.

télyesebb urak közbeléptek,
s

hitelt adott

a
s

többé Almosnak,

s

vezér

ez

a testvérek ismét kibékülének,

ennyi szószegés után

midn

De

bár a

Kálmán nem

egy ízben a Bakonyban va-

érzelmeinek kikémlelése végett

dászott,

akár

vádnak s öt elfonémely más tekin-

megpecsételték kiengeszteldésüket.

boszúállásról lemondott,
hitt

a

is ta-

szándékozik felhasználni,

gatni határozta. De, miután a püspökök

is

való,

király annyiszor tapasztalván öcs-

csének ellenséges indulatát,

esküvel

az által

is,

Azonban, akár

megengoszteldését.

alkalmat

mely

megjelent

meghívatva,

iiúsitaudó

urat küldött

két

melléje. Ezek Önszántokból jöttéknek színlelték ugyan ma-

gokat, de

Almos

sejté

Németországba szökött
1107.

Nem

megjelenésük okát,

s

a

vadászatról

').

sokára Almos távozta után, 1107-ben követek ér-

keztek Kálmánhoz III. Boleszláv lengyel királytól, eladók,

miképen küldjük szövetségkötés végett személyesen kívánna találkozni Kálmánnal országaik határain. Boleszláv
ekkoron háborúban levén a pomöránokkal, segedelmet óhajtott nyerni Kálmántól. Ez, több jelekbl gyanítván, hogy
Almos ezúttal sükeresebben járhat V. Henriknél, mint els

ugyan a szövetség ajánlatát; de minthogy Almost nem rég lengyel segélyhadak támogatták,
Kálrnán nem tltkolhatá el kétséo-eit a követek eltt urok

ízben, kedvesen fogadta

szándékainak tisztaságában; egyébiránt, ha ezek szinték
volnának,

késznek

nyilatkozván

a

szövetségre.

Boleszláv

tehát egy újabb követség által minden gyanúját eloszlatta,

s

a fejedelmek O- Falun a Szepességben találkozván, a szövet-

')

Turóczy

II,

Cap. 60. és köv.

II.

fejezet.

Kálmán

367

országlása.

aéget közös ellenségeik V. Henrik és Szvatopluk cseh király

i^öS-

ellen oly módon kötötték meg, hogy ha ezek, egymással
egyesülve, kottejök valamelyikét megtámadnák, a második

azonnal Csehországba törjön

E

^).

szövetség által megersödvén, nyugodtabban indul- Dalmát

Kálmán 1108-ban kedvencz

hatott

terveinek

színhelyére,

Dalmátországba, honnan hírül vette, hogy Velenczo újabban
fondorkodik a tengeri városok
czei

Vitali

ellen.

berezeg a patriarchát 1107-ben

'^)

Mihálv velen-

követül küldé

császárhoz elpanaszolni, miképen szegte

xius görög

békét a magyar király

foglalta

s

^

I.

Ale-

meg

a

Dalmátországot, melyet

Velencze hbérül birt légyen a császárok kegyébl. A patriarcha e jogsérelem megtorlása s a tartomány visszavétele
szárazföldi

végett

tagadta ugyan
segélynyújtást.

hadakat kért a császártól. Alexius

meg

A császár

nem

de elhalasztatni kívánta a

egyenesen,

menyének,

!Sz.

László Piroska leá-

nyának befolyása gyzött-e a velenczel követség felett ? —
tudósításaink nincsenek; abban mindazáltal kétségünk alig
lehet, hogy Kálmán e fondorlatokról értesült Piroska által,
1108 tavaszán Dalmás épen ennek következtében indult
tiába, hogy ott Velencze ármányait közelebbrl szemmel
tartsa, s a

maga népszerségét

s

uralmát az új szerzemény-

ben megszilárdítsa.

És csak
ködéseit.

A

is

erre irányzottnak" találjuk ott a király

m-

tengeri városokat bejárván, szabadi tékáik újabb

megersítésével, újabb kedvezések

s

kiváltságok adományo-

magához kapcsolni.
Es bizonyosan nem egyetlen volt az afféle okmány, mint
május 25-én adott ki a trawiak számára, s melyben miután
régi törvényeiket s kiváltságaikat,
mik közt legfbb volt
zásával ügyekezett azokat szorosabban

—

')

*)

Chron. Polon. Lib.

Dux

igitur anno

II.

Cap. 29. 46. Pertznél IX, 456. köv.

X-o ad Dalmatiam recuperandam

Patriarcham Constantinopolim, Alexio Imperátori legatum

intentus,

mittit.

Dan-

Julus Muratorinál XII, 264. 1107-dik év volt pedig Vitáli Mihály her-

czegse'gének tizedik éve.

ügyek,

öbS
^1Q8.

^

Negyedik könyv.

püspök

s

nemzeti szellem egybeolvadása a keresztényseggel.

a gróf szabad választása

megersítette,

tl

A

s

az adómentesség,

—

még azt is kikötötte nekik, hogy az idegenekvám egy harmada grófjoké legyen, s csak

szedett városi

hogy továbbá a
polgárok akarata ellenére sem magyarnak sem külföldinek
nem foo'ja megengedni a városban lakhatást; sem azt, hogy

két harmada hajoljon a királyi kincstárba

;

erszakosan szállásoltassék be városukba kísérete, midn az
ország ügyeirl tanácskozandó hozzájok jövend; kikötötte
végre azt is, hogy ha valakinek a magyar uralom nem tetszenék 8 kivándorolni akarna, családjával s vagyonával
együtt háboríttatlanúl mehessen, a hova tetszik ').
német háború.

dalmatákat hségökben ekként megersítvén, a

j^

ki-

rály haza sietett, mert vészföllegek tornyosodtak az ország

nyugati határain. V. Henrik 1107-ben ^) Mainczban tölte a
karácsoni ünnepeket. Megjelent ott nála Almos vezér is, és

„miként egykoron Adherbal Micipsa fia, Jugurtha ellen, a
rómaiakat
úgy most Álmos Henrik királyt ügyekezett

—

a

,

könyörületre és segítségj-e bírni

Kálmán

—

úgymond

Velencze a keleti császár-

a szász évkönyvíró.

Úgy

tól elutasíttatván, a

nyugatinál kezdé

látszik,

ellen"

zni

ármányait; mert

Henriket az is indítá Álmos kérelmeinek meghallgatására,
hogy Kálmán Dalmátiát, melyre hbérúri igényt tartott, az

engedelme nélkül foglalta el. Midn a birodalom rendéit
ellen háborúra szólította, részint ezt, Dalmátia
elfoglalását, részint a keresztesek egykori megtámadását

Kálmán

hirdette hadjárata indokául
')Lucius III. C.

4.

^).

Különösen, hogy Szvatopluk

Schwandtnernél III, 187, Katonánál: III,

229..Fejérnél: Cod. Dipl. II, 15.
*)

Annalista Saxo (Pertznél VI.) 1108. évet ír; de az új évet ez

idben Németország nagy
mi számításunk
*)

regni

s

így a

Colomanus

fines

része karácsonytól kezdé számítani,

szerint az 1107-ki karácsony értend.

Alrais querelis motus,

sui, scilicet in locis

insuper etiam, quod

maritimis invaserit,

—

úgymond

az Annalista

Saxo. Cosmas Prag. ezen évhez, és utána mások, említik a keresztesek
megtámadását is a hadjárat okául. Ebben a pápánál is rómaiabbuak

akart látszani a pápával az investiturák miatt viszálkodó Henrik.

Kálmán

II. fejezet.

cseh királyt tetemesebb

segély kiállítására bírja,

újdon szülött fiának keresztapjává

keny összeget

is

369

országlása.

lett,

hanem egy

nemcsak

nos.

jelenté-

elengedett, melylyel ez neki tartozott volt.

A hadjárat az 1108-ki nyár végén indult meg. Míg
Henrik maga Pozsonyt táborolta körül, Szvatopluk a Vág
mentében és Trencsény körül iszonyú pusztításokat és kegyetlenségeket követett

el,

mígnem Boleszláv

lengyel király

múlt évi szövetség szerint országára ütött s Prágát is feldúlta, minek következtében Szvatopluk sajátjának védela

mére kényteleníttetett

visszasietni.

gult Pozsony ostromával,

Kálmán közeledtérl
országból

s

De Henrik sem boldonem rég visszatért

a Dalmátiából

értesülvén, októberben kitakarodott az

^).

Kálmán nem akarta

boszúlatlanúl hagyni Szvatopluk
egy hadosztályt Morva dúlására
ekkoron Szvatopluk már visszanyomta volt a

kegyetlen pusztításait,
küldött.

De

s

s a magyarok betörésérl értesülvén,
nyomban ellenök indult. Egy éjjen azonban, midn a magyar
hadnak már közelében vala, erdn lovagolván keresztül, egy

lengyeleket országából,

ágba ütközött, mely szemét kiszúrta; minek következtében hadjáratával felhagyni kénytelen, magát Prágába
kiálló

vitette vissza.

De

mihelyt felüdült, 1109-ki februárban sere-

gének élére állván, váratlanul Nyitra vidékén termett, annak külvárosait s vidékét tzzel, vassal pusztította, s mire
Kálmán seregeit összeszedte, a szerzett zsákmánynyal már
ismét túl volt az ország határain

'-).

midn

Pozsony ostromától távozott, nemcsak
maga békét kötött Kálmánnal, hanem Almosnak is büntetHenrik,

lenséget eszközlött ki elkövetett honárulásáért

')

^)

Monum.

^).

Almos

Annál. Saxo. Ottó Frisingens. Lib. VII, Cap. 13.
ez évhez Pertznél SS. IX. Pulkava Dobnernél:

Cosmas Prag.
III, 146.

Turóczy II. Cap. 62. ki egyébiránt hibásan csak a testvérek
közti béke helyreállítását adja Henrik hadjárata okául.
')

Horváth M. Magy.

tört.

24

1109.

370
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nemzeti ázellem egybeolvadása a kereszténységgel.

vagy hogy javulásáról bátyját meggyzze, vagy

ezután,

itJ-i-

A

szégyenében

annyi sikeretlen lázadási kísérletei után, a

szent földre zarándokolt, hihetleg azon követséghez csat-

lakozván, melyet

Kálmán 1109 végén

I.

Alexius császárhoz

Konstantinápolyba küldött, hog^ Velencze fondorlatait Dalmátia tekintetében a gÖrög udvarnál meghiúsítsa. Nehogy
az álnok ellenség
Kálmán ismét
n.

a dalmát

1111-ben Kálmán

g25JQn,

városokban

ismét

is újabb cseleket
Dalmátországba utazott.

mentek ez úttal is, mint elébb mindig, a magyar püspökök csaknem mindnyájan, vele az ország frendéi közöl
hogy a vallása iránt buzgó
is számosan. Látván a király,
nép a közügyekre is nagy befolyást enged papjainak ez
alkalommal leginkább arra fordította gondjait, hogy a paptáságot kötelezze le maga iránt, s benne uralmának
maszt szerezzen. E végett összegyjtvén a tartomány egyházi s világi fbbjeit, velk a dalmát egyház viszonyait
újabban szabályozta. A gylés végzései nem jutottak reánk
némelyek ') állítják, hogy három pont tette a tanácskozás
Y^\^.

:

h

f

tárgyait

:

az egyházi

megyék határainak

papság kiváltsága a világi törvényszékek

szabályozása, a
alól

(immunitás

fori), és a tizedek felosztása.

E

véleményt teljesen igazolja az egyetlen okmány, mely

a tartományban ez alkalommal folytatott mködésérl fenmaradt. Az okmány az arbei egyházat illeti s
három f pontot foglal magában. Szabályozza határait, úgy

Kálmánnak

mint azok Crescimir király oklevelében kitüzettek; kijelenti,

hogy

a

püspökök

s

apátok investiturája,

— mirl

Kálmán a quastallai zsinaton 1106. Magyarországra nézve
is

lemondott

^),

—

mindazon jogokat

')

^)

ne függjön a király tanácsától és végül
dalmát egy;

és kiváltságokat átruházta a

Farlatus: Illyr. Sacr. III, 165

Ld. errl Kálmán kijelentését Fejérnél

Endlichor:

Monum.

375.

:

Cod, Dipl.

II,

45.

II. fejezet.

házra

is,

Kálmán

o7i

országlása.

melyeket a magyar egyház

fogva

elejétel

éldelt.

mi-

Rendeli ennélfogva, hogy a papságra semmi világi hatóság
ne küldjön idéz pecsétet, hanem az a canonok értelmében
egyedül a püspök és föesperes hatóságától függjön, tlök
hogy a tizedeket a püspökök oly módon
vegyen Ítéletet
szedjék be, mint az Magyarországban divatos, tudniillik a
;

királyi és püspöki pristaldusok által; ezek díja a tized tizede

egyenl osztályban de

legyen,

;

meg

részét oszsza

a püspök

a

püspök

A

udvarbirájával.

Lrincz esztergomi érseken kivül hat magyar,
spalatói

maga
gylésen

pristaldusti a

s

Crescentius

ugyanannyi dalmát püspök, János
több frendek voltak jelen '). Honi hagyo-

érsek mellett

nádorispán és

mányaink

^)

Kálmán

szerint

a zavargó zárabelieket váro-

suk felgyújtásával akarta volna megbüntetni; de egy meny-

—

t

álmában keményen megveszszzte, attól eltiltatott. Ha van valami igaz a város zavargásában, az hihetleg onnan származott, hogy a város nem
akarta trni a várdát, melyét a király a polgárok hségének
biztosítása végett abban épített volt.
Álmos vezért sem királyi bátyjának annyiszor tanúsított kegyelme, sem a szentföldi zarándoklat nem tette jobbá,
nyugodtabbá. Haza térvén, egy ideig ugyan békében élt a
nyei jelenet által,

mely

királylyal, leginkább vadászattal töltvén idejét;

minden szükségletekkel bségesen

nek kielégítésében. De végzete utoljára
nyugtalan herczeget.

te

ellátta
is

s

Kálmán

szenvedélyé-

vesztére vitte a

Uroz, Vacha és Pál tanácsosai

által

bujtogatva, újabb fondorlatokon törte fejét, talán, hogy az

egy

id

óta beteges

hassa a fhatalmat.
nozták, melyek

t

még inkább

Baját

Kálmán

A

halála

után magához ragad-

királyt gyakran heves ffájások kí-

idnként eszméletétl
sulyosbítá

ügyetlen

is

megfosztották.

orvosa,

az

olasz

1)

Farlatus III, 166. Katona III, 276. Fejér: Cod. Dip. II, 56.

')

Turóczy

II.

Cap, 60.

24'

Álmos

éa fia

t^imhodese.

372
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A

nemzeti szellem egybeolvadása a kereszténységgel.

Drako,ki ers szivó tapaszokkal veleje egy részét
lyatta fülein.

kifo-

is

Kálmán enyhébb perczeibenérzé, hogy közéig
Míg maga ép ervel tarthatá a kormányt,

életének vége.

nem

tudott félni a bár fondor

s

nyugtalan, de gyönge test-

vértl, kinek különben pártja sem lehetett nagy az országban.

De

halála esetére

tle életében maradt egyet-

féltette

len fiának, Istvánnak, a

még kiskorúnak

koronáját; féltette

országának nyugalmát a nagyravágyó ember zavargásaitól.

E

aggodalma nttön ntt a mint
s a kegyelemben elébb kifogykirály kedélye mind ingerültebb ln testvére

féltékenysége ,

ezen

,

nyavalyája súlyosbodott
hatatlan

:

ellen.

Egy

ízben, hihetleg újabb fondorlatok hírére, dühös-

ségig felforrott haragja. Parancsolá híveinek, fogják
vezért, vakítsák

meg

tanácsosával együtt.
s

aztán a szeme

t

a gyermek Bélával

fiával,

Azok

világától

el a

három

s

teljesíteni a parancsot

siettek

megfosztott vezért és

fiát

a dö-

mösi monostorba zárták. De némely túlbuzgó tanácsosok

még

sem valának megelégedve nem vélték biztosmíg Álmos és magzata ki nem
irtatik. És Kálmán, kinek szellemét a láz hagymáza már
elborította volt, helybenhagyja a tanácsot. Egy Benedek
nev ember Dömösbe küldetik, hogy Almost életétl, fiát
férfiasságától foszsza meg. De a jámbor szerzetesek, kik
klastromukat Almos bkezségének köszönték, az oltárhoz
menekült vakot megvédték; Bélán a parancsot maga is
evvel

ságban a

:

királyfi örökségét,

átallotta végrehajtani

Benedek,

s

távozott.

nácsosai hír nélkül maradtak a dolog fell

midn
váról

visszatértében

nyakát

leesvén,

1114-ki

a pilisi

február

;

erdn ügetne

szegte

').

—

3-kán Kálmán maga

Kálmán

keresztül,

Kevéssel
is

U.

0. 62.

ta-

CosraasPrag. 111. évhez. Pertznél SS. IX.

lo-

ezután,

kiköltözött

életbl.

')

s

mert Benedek,

az

lí. fejezet.

És

Kálmán
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országlása.

legalább az ártatlan Bélára nézve mentbe-

ezen,

tétlen, tette szolgált

részben okúi az utóbb Béla

s

mara-

dékai alatt írt krónikásoknak oly sötét színben adni

Kálmán

egyéniségét

s

kormánytetteit.

mely benne szellemi rokont
elkövetett,

sának,

s

lát,

De

az

el

újabb kor,

daczára a végperczeiben

betegsége miatt neki alig betudható botlá-

királyaink egyik

szellemére, kitzött

nagy Kálmánt.

legdicsöbbikének magasztalja a

czéljaira

s

törekvéseire nézve egyaránt

•^^^*-

ÖTÖDIK KÖNYV.

GÖRÖG

BEFOLYÁS.

AZ OLIGARCHIA HATALMÁNAK NÖVEKEDÉSE.

ELS
II.

FEJEZET.

IstTán. 1114-1131.

I.

II.

István tizenhárom éves gyermek

volt,

midn

atyja

halála után az ország rendéinek gyülekezetében megkoro-

Kiskorúsága idejére Lrincz esztergomi érsek

náztatott.

és

János nádorispán neveztettek ki kormányzókká.

Egy, különben gyanús hitelesség okmány Kálmánt
urának nevezi. Ez volt legalább czélju,
törekvése a magas lelk királynak, midn Dalmátiát elfogaz Adriaitenger

lalta s az új

szerzeményt

annyi gonddal

ápolta volt.

Oly

ert teremteni mindazáltal, melylyel a tenger fölötti
uralmat a már kiképezett tengerészettel biró Velencze kezébl kiragadhassa, nagyobb pénzer, hosszabb s békésebb

tengeri

uralkodás kívántatott volna,

meddig

mint a mennyivel

bírt s a

uralkodott.

A nagy feladat tehát utódaira maradt örökségül. De
sem közvetlen utóda s kik annak kiskorúsága alatt az országot kormányozták, gem a késbbi királyok nem fogták fel,
nem méltányolták a nagy fontosságot, melyet Kálmán Dalmátia s általa Adria birtokába helyezett. Ennél kedvezbb
dolog alig történhetett volna Velonczére nézvo.
birtoka, Velenczére nézve különben

kább azzá

vált,

is

életkérdés,

mióta birtokai a Földközitenger

Dalmátia

még

in-

szigetein

Syriában szaporodtak. A fát hajóhadához, a tengerészeket gályáira, a fegyvereseket távol birtokai védelmére régés

iiii.

o7ö
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óta jobbadán

ha

ott a

Dalmátin nélkül, kivált

Dalraátiából nyerte.

magyar királyok, Kálmán

hatalmat alapítanak,
tott volna a

tervei

tengtr uralma

a

szerint,

tengeri

nem sokáig maradha-

lagúnák királynéjának kezében

;

távol birtokai

pedig más úr hatalmába estek volna.

Kálmán halálának

Velenczefonmátiáért

V elenczében. Az

híre tehát diadalünnep tárgya volt

elhunyt

királyt szemesebbnek, fegyver-

hatalmasabbnak ismerték

erejökböl kikötni mertek volna;

és

mintsem hogy vele saját
miután segélyt a ma-

gyar udvarral rokonságban volt

I.

Alexius császártól sür-

erejét

volt,

trték a veszteséget s
békében várták az idt, mely meghozza az alkalmat annak
helyrepótlására. Ezen alkalmat meghozta Kálmán halála.
getéseik daczára sem

nyerhettek,

Faledro Ordelaph, velenczei herczeg, mihelyt a rég várt hír
hozzá jutott, bizván a magyar kormányzók hanyagságában,
s

a

görögtl sem kérve többé

tegyverzé

s

segélyt, gályáit azonnal föl-

már 1114-ki augusztusban egy nagy hajóhaddal

evezett ki Rialtóból.

Titkos ügynökei, kik a dalmát váro-

sokat lázadásra bujtogatnák,

t

már régen megelzték.

A

dalmatáknak kétségkívül tetszettek a köztök annyiidz király kegyelmei de anyagi érdekeik másfelé vonták ket
Kálmánnak hajóhada, mely ket
szor

s

oly sokáig

;

;

s

kereskedésüket a földközi tengeren védhetné,

Velencze, mióta tle elszakadtak,
éreztette

velk

a

maga

hatalmát.

nem

levén,

többfélekép és súlyosan

nem
módon

Hajóikat a tengeren

egyszer lefoglalta ; kereskedelmöket a keleten minden

minek következtében bár mennyire
különben az irántuk kegyes magyar uralmat, s
nem szerették Velenczét érdekeiket a tengeren mindaddig
nem látták biztosítva,' míg a magyar király hajóhada által
nem védetnek. Kálmán halála után erre nézve minden reniényök eltnt
miért aztán magok is visszasovárgának

korlátolta, nehezítette

kedvelték

;

is

:

;

Velencze uralma

Az

arbeiek,

alá.

mihelyt értesültek, hogy a velenczei ha-

jóhad vitorláit felvonta,

és

Zára

felé vette útját,

két papot

I.

fejezet. II.
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István királysága.

küldöttek követül Faledróhoz,

s

városukat

és

szigetöket

még azon esetre is uralma alá bocsátották, ha Zárát ixeo-vennie nem sikerülne. A herczeg viszont örömest meo-erminden régi

sítette

újabb szabadalmaikat,

s

ugyanazon

küvel kötelezvén magát irántok, melylyel
biztosította

volt

többi szigetek

is,

Arbe

^).

példáját

es-

ket Kálmán

nyomban követték

a

mialatt a velenczei sereg Zárát ostromolta.

Csak Kálmán gondoskodásának vala köszönhet, hogy
a magyar uralom mindjárt nem sznt meg egész Dalmátiában a velenezeiek megjelentékor.

önként kaput nyitának nekik

;

A

városok kivétel nélkül

de a városokban emelt kas-

télyok rsége oly vitézül védte magát, hogy azokat Faledro,

sem Zárában sem egyebütt nem
herczeg a

még

tél

csak Spalatóban

maradt fen némi árnyéka

uralomnak. Mert, bár a polgárok

Manasses

szítottak,

Midn

bírta megvenni.

mán udvarából

itt

is

a neki

ez

h maradt

;i

magyar

szintén Velenczéhez

érsek, ki Crescentius

választatott

polgároktól egyházi székére,

halála után Kál-

akaró

által tetszeni

a

magyar koronához,

s lehetleg támogatta
a várda rségét. Ennek vezére,
egyszersmind Horvátországban a királyi adószedknek

ftiszte volt,

a

közeledtére hajóhadával Velenczébe visszatérte

legalább

e

várost

akarta

biztosítani,

magyar kormányzóknak valahára eszébe

jut,

mío-

ki
is

a

segélyt kül-

deniök a tartomány védelmére. Összebeszélt tehát az érsekkel, hogy bizonyos napon, midn ez egy a városon kivül
létez templomban egyházi ünnepélyt tartand, melyen a
polgárok nagyobb része

is

meg

fog jelenni,

foglalja el a város falait

s

fbb

helyeit.

tott;

De

a várda

rsége

a csel elárulta-

minek következtében az rség nemcsak a város birto-

kába nem

juthatott, hanem még várdáját is elvesztette.
Mialatt ugyanis a polgárok egy része az egyházi ünnepélyre

távozott,

más része fegyverben

kivoniiltát a várdából.

')

Lucius Lib.

III.

s

elrejtzve várta az

rség

Mihelyt pedig ez megtörtént,

Cap. IV. Schwaiultiiernél IIJ.

s

az

ms.
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rsé"' a falakon egész biztosságijau

elbúván,

eiszúlyedt,

rejtekeikbl

üresen maradt kastélyt felgyújtották

az

s

az

aránylag csekély rségre rohanván, azt megverték s a városból kizték. Utóbb maga az érsek is utánok távozott,

nem látván többé
rok közt

biztosságát az ellenséges indulatú

polgá-

').

Faledro csak azért ment haza
várdáját

is

hogy 1115-ben

telelni,

meg Zára alatt, hogy annak
megvegye, mely nélkül nem lehetett biztos a

még ersebb haddal

jelenjen

város állandóbb birtokáról.

A

a háborúra, mert azt hitte,

a

tél folytában ersen készült
magyar kormány csak nem

hagyja minden védelem nélkül elveszni a tartományt.

—

Y. Henrikot,
görög császárt

ki

márcziusban vendége

felkérte segedelmökért

is

sága szerint küldött volna

is

volt,
s

;

mind

azt

és

Még

Alexius

olasz írók tanú-

a két fejedelem

^).

Azonban, a berezeg nagyobb eszélyt és buzgalmat képzelt a
magyar kormányzókban, mint a mennyit ezek tanúsítottak.

Ez évben

is

csak egy gyönge hadosztály jelent

vátországi bán vezérlete

nem

Faledro

a várda rsége
és

késett

is

alatt

Zára

megtámadni

alatt,

meg

a hor-

melyet aztán

és széjjelverni.

Most már

elveszte bátorságát a további ellentállásra,

is

szabad elköltözés föltétele alatt az ersséget feladta.

Ma-

gyar hader ezután sehol sem levén többé a tartományban,
a városok

nyilvánosan meghódoltak új uroknak.

pedig Horvátország tengerparti részein
sait a tél beálltáig

Zárát

is

:

s

is

Faledro

folytatta hódítá-

egyebek közt Bielográdot, vagyis O-

hatalmába kerítette

^).

')

Thomas

^)

Dandulus, Muratorinál XII, 266.

archidiac. Spalat. Histor. Salonit, Cap. 18.

De

itt

tévedés van az idó-

számitásban. Dandulus szerint a háború 1115-tól lll7-ig tartott volna,

mi helyesebben 1114

— 1116-ra

Muratorinál), hol ezt olvassuk
1116. stb.
')

Dandulus

i.

h

teend. Ld. Codex Ambrosian. (Szintén
Hic dux anno sui obitus, videlicet a. d.

.•
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1116-ban végre a magyar
s egy ersebb ha-

fölébredt tétlenségébl

tlat küldött a tartomány
visszafoglalására. De
értesült a szemes Velencze, s Faledro
herczega

nél
a

még .nagyobb ervel

magyar sereg már

Dalmátiába.

sietett

visszavette

errl idején
múlt éviek-

Úgy

látszik,

Horvátországban elvesz-

a

tetteket, s a fvárost, Zárát tartá,
körültáborolva, midn
Faledro megérkezett és hadait földre szállította.
Az ütközet, mely haladék nélkül
megkezdetett, igen heves, a gyzedelem egy ideig kétes volt, mígnem a
velenczeiek az egyik
szárnyon végre hátrálni kezdenek. Ordelaf
azonnal a nyomott osztályok segedelmére sietett s még

egyszer helyreügyekezett az ütközetet. Vitézeit lelkesítend,
maga állt élkre; de már nemcsak vissza
nem idézhette a
hanyatló szerencsét, hanem maga is halva terit
el a csataállítani

mezn.

A

vezér elestének

hírére

az egész

sereg rendetlen

futásnak eredt; kik az

üldözk fegyverétl megmenekültek,
Zára falai alatt kerestek védelmet. A
gyzedelem Zárán és
a szigeteken kivül, melyeknek a
magyar sereg a velenczei
hajóhad miatt nem árthatott, egész Dalmátiát
visszaadta a
magyar koronának.

A

Faledro eleste nagy elcsüggedést okozott Velenczében.
signoria,

hogy legalább

mi még kezén
Faledro Vitálist, Urso^Justiniánt és Mauroceno Marinnst a
respnblica cancellárával haladék nélkül Magyarországba
küldötte békét eszközölni. A
van, az elesett herczeg

azt megtarthassa,

fiát,

magyar kormány sem kivánt egyebet. A megkötött
béke öt
évre szólott, oly feltétel alatt, hogy
Zárán és a szigeteken
kívül, mik Velencze birtokában
hagyattak, egész Dalmátia
visszaszálljon a

')

magyar birodalomra

Dandulusi.

h. 267.

Farlatus:

I,

^).

225.

me.
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Midn
is

benézett

e

a

béke megköttetett, már a tizenhat éves király
kormány ügyeibe de úgy ezen béke, mint
;

kiterjesztése eléggé

öt év elteltével újabb öt évre

annak az

bogy István nem öröklötté atyjának magas szelle.nét és sem ö, sem kormány tanácsa nem gondolkodott többé
Kálmán nagy tervének megvalósitásáról.'
De egyebekre nézve sem találunk a könnyelm s kedvét
tanúsítja,

korán kósza szerelmekben töltött

István országlatában,

II.

magasabb czélokra muS azon kevés jóra nézve is, mi kormánya idejében

mi jeles atyjáéihoz hasonló elvekre,
tatna.

történt,

úgy

csak szeszély,

látjuk,

könnyelm,

vezette a

helyett mindjárt

indulatos

hasztalan

eleinte

pillanatnyi

felindulás

Magasabb czélok
oktalan háborúkban

királyt.
s

mely különben elég nagy volt
hogy vele dicsbb czélokat is kivívhasson. László és

vesztegette az ország erejét,
arra,

Kálmán

kormánya

jeles

ország hatalma,

oly

alatt

annyira nevekedett az

hogy az egykorú prágai Kozma tanúsága
mely fejedelmével bátran megmérkz-

szerint „a föld bár
hetett".

A csehekkel
orszáo-.

Okát

Vladiszláv a

már 1116-ban háborúba keveredett

urak tanácskoztak,

De míg

hogy egymással

a fejedelmek

harcz fejlett ki

s

a

s

barátság helyett

ellenséges indulattal váltak el a fejedelmek, mely
is

számos évig tartott ^).
E luircz követkoztéb

tudjuk,

')

Leopold

A

még

azután

vagy más okból ? — nem
osztrák herczeggel is megháborodtak a
-n-e,

sajátszer, de különben semmi történelmi fontossággal

Cosmas Prag.
Saxo ez évhez. Dubravius: Histor. Bohém. Lib. XI. 94.

biró harczot hosszan írja le Turóczy: II, Cap. 63.
nál.

velk lév

verekedésbe keve-

kíséreteik egymással

melybl aztán

az

két fejedelem István és

határszéleken találkoztak,

szövetséget kössenek.

redtek,

A

félreértés szülte.

és

nem
An-

I.
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békés viszonyok. István két ízben, 1117 és a következ eszellenségesen tört Ausztriára s a Lajta vidékét

tendben

elpusztította

^).

Leojjold

ezt viszont

1119-ben

határszélek pusztításával és Vasvár

magyar

a

feldúlásával

boszúlta

meg '-). A háborúnak evvel vége szakadt. St egypár év
múlva sógorságba is lépett vele István, midn a fejedelmi
nemzetség megfogyta miatt aggódó frendek t nsülésre
ösztönözték és számára Henrik steffingi tartománygróf és
Leopold nvére leányát Adelhaidot hitvesül
szerezték ^).

Richarda,

A

házasság, úgy látszik, kissé

komolyabbá

tette Ist-

1124-ben még Dalmátországot is meglátogatta *),
miként a Kálmán által Spalato és Traw városok számára
kiadott kiváltságlevél ^) megersítése tanúsítja. A féltékenv
Velencze István ezen útjában hihetleg új terveket látott
vánt;

Zára és a szigetek visszavételére; és minthogy Faledro
Ordelaf veresége óta maga nem mert fellépni Dalmátiában,
az afrikai

mórokat bujtotta

Traw

kalóz hajóval
s

fel ellene.

Ezek 1125-ben néhány

várost meglepvén,

iszonyúan feldúlták

úgy hogy a szegény polgároknak Spalatóban
menedéket keresniök, míg városukat hamvaiból las-

fölégették,

kellett

sanként ismét fölépíthették

•^).

') Paltramus, Pertznéh SS.
Rer. Austr.
U. 0/556. Chron. Claustro-Neoburg. u. o. 443.

*)

nál

I,

Ottó Frising. Leopold berezeg

fia

I.

707.

Chron

Au.str.

Lib. VII. Cap. 15. Urstisius-

148.
^)

Schier: Regináé

*)

Turóczy

II.

Hung.

100.

Cap. 63.

Lucius Lib. III, Cap, IV. Schwandtnerne'l. III.
lUyr. Sacr. IV, 329. De annak, mit Farlatus mond,
hogy ekkor hódította volna meg újra István a dalmát városokat,
hely*)
«)

Farlatus

telensége világos

:

azlll7-ki békekötésbl, mely szerint a városok akkoron magyar birtokban maradtak. S csak is ezt föltéve van
értelme
annak, hogy István 1124-ben kiváltságlevelet adott
Spalatónak é?
Trawnak.

ms— 1124.
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Idközben Csehországgal

barátságosabb színt öltöt-

is

tek a viszonyok. Wladiszláv cseh herczeg testvére, Szobieszvak Álmos leányát, Adelhajdot, bírta nül. Morva

láv, ki a
felett

uralkodott;

de bátyja által 1123-bau elzetvén,

maga

Lengyelországba futott, nejét pedig Magyarországba küldötte. Wladiszláv két év múlva meghalálozván, a számzött
Szobieszláv lett Csehország ;tejedelmévá; és most nemcsak
nejét visszahívta Magyarországból, hanem Istvánnal is, ki

t rokonilag fogadta volt, összejövetelt eszközlött ki a határsi^éleken. A fejedelmek egymást ajándékokkal tisztelvén
meg, szövetséget kötöttek

E

Orosz háború.

szövetségnek

').

nem sokára hasznát

is

vette István a

Almos miatt keveredett háborúba.
Erre tulajdonkép egy más háború szolgált alkalmul, melyet
görögök

kikkel

ellen,

István 1127-ben az oroszok ellen

Volodár

fiai,

kik ellen

viselt.

Kálmán 1099-ben ama

szeren-

csétlen hadjáratot intézte, Wladimir és Rotiszláv, egymás
ellen háborúskodván, míg emez a kievi nagy-fejedelemre
támaszkodott, amaz Istvánhoz folyamodott segítségért.
Mondják, hogy Kálmán még végs éveiben is ajánlotta

híveinek, ha alkalom nyílik, ne hagyják boszúlatlanúl a vereséget,

melyet a magyar sereg

egykor Oroszországban

szenvedett. Most tehát kínálkozott az alkalom, és István azt

ama hévvel ragadta meg, mely természetében szokott lenni
könnyelm embereknek. Wladimirt három ezernyi haddal
küldé elre addig is, míg maga a nagyobb sereggel utána
eredne. A magyar urak nem örömest mentek ugyan, sajnálván vesztegetni az ország erejét oly háborúra, melybl sem
a

magoknak, sem az országnak semmi haszna. De, mint történni szokott,

az elégületlenség

csak lassan tört magának

Mivel a király maga állott a hsuljárat
nem örömest ugyan, de mégis csak követték t, st

utat a nyilvánulásra.
élére,

')

Continuat.

Cosrnae Pragens. per Canonic. Wissegrad. 1126.

évhez Pertznél SS. IX, 133.

I.

e^v

ideio^

midn

harczoltak

innen

végre kitört
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is,

Prsemislt ostrommal meg; vévén.

De

ket

vezetni a király,

a sokáig elfojtott boszúság.

Az urak egybe-

Kiew

alá szándékozott

n^s.

gylvén, tanácsot tartanak, s elhatározzák, bogy idegen
ügyben, melynek védelmére megegyezésüket úgy sem adták,
magok s nemzetök baszna nélkül tovább nem barczolnak. A
közvéleménynek Kozma úr, a Pázmán nemzetségbl, lett
tolmácsa, ki a többiek élén a király elejébe járulván, eladta végzésöket, kijelentvén, hogy
haladék nélkül vissza-

k

térnek hazájokba. István,
itt

legembertelenebb

a

haragját elfojtván, hazajött

módon,

;

de

iszonyú kegyetlenséggel

fbb okozóin ^). E zsarnokság
azonban többeket annyira felbszített ellene, hogy
letenni,
s helyébe más királyt akarának választani. Turóczy króniállott boszút az engedetlenség

t

kása bizonyos Saul urat említ, István nagynénjének, Zsófiának, karantáni Ulrik határgróíFal nemzett fiát ^); de e
Saulról semmit sem tudnak egyéb emlékek. Bizonyosabb,

úgy látszik, az, hogy Iván
Egerben betegen feküdnék,
dett a királyságra.
lefejeztette,

és

Bors urak,

Ikiki

a

maga

midn

pártja által töreke-

István mindazáltal amazt

emezt számzte

a király

elfogatta

s

^).

Részese volt-e ezen összeesküvésnek a vak Almos ?
Vagy csak régi ellenségeitl s a király indulatos hevessé-

gétl

Annyi bizonyos, hogy
némely híveivel Görögországba futott, hol is
Commen János császártól, Piroska, Sz. László leánya férjétl vendégszeretleg fogadtatván, Macedóniában, Constartván, óhajtott menekülni?

ez id-tájban

tantia

')

városában

telepedett

meg

Példáját

kíséretével.

Super homines cocturas cum stercore equino faciebat fieri cein fundamentum hominis (az ember alfelébe) stillare facie;

reos

magnós

bat.

Turóczy

II.

Cap. 63.

Almos buga, elébb Ulrik karantán markgrófhoz,
tán Magnó szász herczegbez ment nül. Cap. 64.
^)

Zsófia,

^)

Turóczy

Horváth M. Magy.

II.
tört.

Cap. 63.

25

az-

Grörög háború.

ötödik köuyv.
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Az

oligarchia hatalmának növekedése

_ÍÍ^^___száraos úr követte, kik a liatártalan haragú király

követei által kívánta

És

midn

Dunán

boszú-

mihelyt Álmos megszöktéröl értesült,

István,

jától féltek.

^)

erre tagadó

a császártól,

választ

zné

ki

t

országából.

seregeit 1128-ban a

nyert,

mások szerint Branizovát
annak még köveit is Zlel.
Utóbb némi hadakkal

átvezetvén, Belgrádot,

ostrommal megvette s feldúlta,
monv megersítésére hordatta

s

egészen Philippopolig dúlatta

birodalom tartományait.

háborúra

császár,

a

készületlen,

A

semmi akadályt nem vetett

seregei elébe, mit István félelemnek tartván,

t

vénasszony-

nak gúnyolta egy levelében. A császár nem kisebb udvariatlansággal válaszolt, s 1129 tavaszán végre felkészülvén,
a Szávához egy ers hadat küldött, melyben még perzsa és
genuai lovasok

is

szolgáltak;

a

Feketetengerrl pedig

a

Dunára hajóhadat küldött, mely a sereg munkálkodását támogatná. István, most ismét beteg, maga nem mehetett
táborba

:

de hívei

által

nagy ert gyjtött

Szobieszláv cseh fejedelemtl

is

össze,

st még

segélyhadat kért a két évvel

elébb kötött szövetség erejénél fogva. Mihelyt a cseh hadak

unokaöcscse,

Szobieszláv

megjelentek,

Venczel herczeg vezérlete

István nejének

grófot nevezte ki a sereg

tén hajóhadat küldött

le.

valamely rokonát,

fvezérévé

a

;

Dunán

alatt

Steífing

pedig szin-

A császár Haramvár —

a

mai Uj-

—

átellenében ütött tábort. Oda sietett tehát a
Palánka
magyar sereg és hajóhad is, hogy t az átkelésben meggátolja. De a görög hajóhad sokkal ersebb, a mienket görögtzzel részben felgyújtá, részben elzé s aztán, míg sere;

gének egy részével az átmenetet Haramnál erszakolni szín-

más részével kissé távolabb lopva ment át a folyamon,
s a magyar tábort hátmögül támadta meg. Majd áthatolt a
görög sereg más része is, s a magyar hadat két tz közé
fogván, megverte s megfutamította. A gyzedelmes császár

idé,

*)

Még

a síró

gatták az anyák,

gyermekeket

is

István nevének

úgymond Turóczy Cap.

említésével csitít-

63.

I

Harám

ezután

és

Zimouy várakat

nagy részét elpusztította

A

birodalmába.
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I.

s

raegvevén, a Szerémséo-

is

gazdag martalékkal

k

ert hagyott

nán,

Brauizovát megvették és feldúlták.

s

tért vissza

magyar vezérek értesülvén, hogy

kevés

most viszont

hátra,

hírére újabb hadakat küldött a

Dunához

s

a császár

keltek át a

A

n^^-

Du-

császár ennek

Branizovát gyor-

Azonban István király is felüdült már betegségébl, s lemosni vágyván a magyar fegyver hírnevén
ejtett foltot, azonnal a Dunához sietett hadaival s az ott

san fölépíttette.

táborozó görög hadat meglepni

szándékozott.

A

terv azon-

ban nem sikerit: egy magas rangú olasz hölgy, a király
szándékáról valamikép értesülvén, idején hírt adott a görög
tábornak; minek következtében az gyorsan visszavonult. Az
utócsapatokat mindazáltal mégis utóiérte István
egész podgyászát elfoglalta

A

vezér, a

és szenvedett

is

ve-

kivált miután

háborúságnak tulajdonképen

bár

való,

szándékos oka, ez idtájban meghalálozott. István
szár,

a tábor

^).

mindkét részrl nyort gyzedelem

reség végre lelohasztá a fejedelmek haragját,

Almos

s

s

nem

a csá-

miután egymással követségeket váltottak, személyesen
s kölcsönös mentségek

találkoztak országaik határszélein,

után békét kötöttek

A halál

^).

gesztelte utóbb a haragos

Fulbert kalocsai püspök
várott

által

sei mellé takaríttatta

távozott,

hazahozatván,

Almos,

midn a vak Béla is
midn maga Görögországba

gondjára bízta, valószinüleg azért

hogy

vinni,

')

a

bár

még

fiatal,

monostor szerzeteseinek

nem akarván

t magával

dé gyakran beteg

s

magzat

Chron. Zwetlense, Claustro-Neoburg. és Australe Pertzaél

SS. rer. austr.

I.

1129. évhez Turóczy II. Cap. 63.

Cap. IV, V. ed. Vénet. 1.4. Nicetas Choniates.
*)

Székesfehér-

történt,

titkon a pécsváradi

fiát

iránt is megenannak holt tetemeit

el.

Ez hihetleg már akkor
elhozatott rejtekébl.

még Almos

Istvánt, ki

Cinnamus

u. o.

1.

10.

Turóczy

1.

10.

Cinuamus Lib.
ed. Vénet.

u. o.

25*

:

I.

Béla berezeg
^ ^*^-

ötödik könyv. Az oligarchia hatalmának növekedése.
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reményével nem biztató király halála esetében az országban
legyen, mint a trón egyetlen törvényes örököse.

E

kilátások

a vak berezeg

maga

István életében

megvalósultak. Két

már atyjának megszökte

évig rejtzött

ván,

még

'),

midn

óta

e

gondolkodni kezdett utódjáról.

is

monostorban

István mindinkább elnyavalyásod-

— Az urak,

kik a Béla hollétének titkába beavatva voltak, nehogy az
indulatos király a megszökött Álmos helyett rajta töltse
boszúját, a berezegnek holt hírét költötték volt; minélfogva
István egy ideig magát utóisónak
zetségében;

—

Árpád

hitte

férfi

mert Boricsot, az orosz Predszlava

nem-

fiát,

a

közvélemény fattyú gyermeknek tartotta. A király aggodalmait utóda iránt örömmel látták mindinkább növekedni
a Béla hollétét tudó urak; örömmel hallak t sóhajtozni
bár élne még legalább a vak Béla, hogy benne tenyésztt
nyerhetne nemzetsége. Egy ily alkalommal Pál püspök és

Otmár fispán, látván indulatának szinteségét, végre

föl-

fedezték neki a vak berezeg életének s hollétének titkát.
István nagy örömmel vette a hírt, mely t aggodalmaitól
a virágzó ifjút nyomban udvarába hozatta,
meí^mentette
:

Uroz szerb vajda leányábao, a szintnt és vezett adott
oly szép mint értelmes Ilonában
oldala mellé. Az új házaspár, melynek István Tolnán ren-

és utódául jelölvén ki,

h

fimagzattal, az utóbb trónra

deztette be udvarát,

nem sokára

jutott II. Gejzával,

örvendeztette

zetet

a királyt

s

a

nem-

2).

Az elbb
s

meg

oly szilaj, indulatos királyt

vallásosabbá tette

öregbed

nyavalyája.

m ind jámborabbá
Értesülvén, hogy

néhány évvel elébb Francziaországban egy új szerzet támadt, mely els telephelye nevérl premontrei szerzetnek
meghononeveztetett, nem késett azt Magyarországban is
sítani.

Nagyváradon monostort építtetvén számára

)

Gejza I158-ki okmánya Fejér: Cod.
TuTÓezy Cap. 63.

')

Ld. Katonát

')

II.

:

Hist. Crit. III, 452.

^).

dipl. II, 151.

Majd

I.

midn

tejezet.

II.

István királysága.
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nyavalyája 1131 elején súlyosbodván, halálát köze-__
magára. Holt tetemei Nagy-

lední érezte, barátruhát adatott

váradon takaríttattak
az,

el.

Kormánytetteinek kétségkívül leghasznosabbika volt
hogy a rokon kún vagy besny nemzetbl egy csapatot,

melynek Tatár

nev

vezére,

1122-ben Görögországban egy
nagy vereséget szenvedvén, tle az
országban tanyát kért, annak külön vidékein mégtelepítette.
Hihetleg ezektl származtak aztán a Besny nev helybetörése

ségek.

alkalmával

n^

ötödik könyv. Az

39()

oligarcliia

hatalmának tiövek edése.

MÁSODIK FEJEZET.
II.

1131.

B

é

1

a

(a yak).

1131-lUl

a maga
vak fejedelem, kit István, úgy látszik, még
kormány élére
halála eltt, midn barátruhát öltött ')> ^
után,
eltakarítása
helyezett, az ország rendéi pedig amannak
zárda^ falai
ápril 28-kán megkoronáztak, miután ifjúságát

A

közt

kegyes, jámbor kedélylyel lépett a királyi
ifjú
annál erélyesebb, st szenvedélyesebb volt

tölte, szelíd,

De

székre.

neje, Ilona, ki az ország

kormányában

is

vezetje

lett férjé-

párthi veitl,
nek. Értesülvén kétségkivül az új király régi
férjének
miképen
kik most legtöbb befolyásra jutottak,
ellenséges
Kálmán betegsége idején, néhány

megvakíttatása

lelkében oly heves
azok iránt, hogy azt csak a

indulatú urak tanácsa szerint történt,

boszúvágyat kezdett táplálni

bntettrl gyanúsak
tudjuk, különben

vére olthatta

el.

A

szerb fajnak, mint

tulajdonságaihoz tartozik a boszúvágy.
azoknak gyermekei s rokonai, kik egy-

is

Mind azok s
e miatt
koron Álmos lázongó mozgalmaiban részt vettek s
Kálmán alatt lakoltak; mind azok, kik a pártütésben való
szorítrészvétel gyanúja miatt a kormánypárttól háttérbe

mind azok, kik István alatt Álmossal Görögországba
futottak volt; végre mind azok, kik az elébbeni kormánymost
párt fellen szivökben magángylöletet ápoltak,
tattak

;

—

készséges eszközül njánlkoztak Ilonának a boszú végrehajtására.
')

„Regno

relicto"

úgymond Turóczy

II.

Cap. 63.

II. fejezet. II.

Törvényes úton,

39 1

Béla (a vak) királysága.

Ítélet által

nem elégít-___J^
szenvedélyét, gylö-

venni buszút,

sem a királyné, sem párthívei
urak, kiket sujtani akartak, számra sokan, rangra,
gazdagságra hatalmasak voltak, könnyen találhatók módot,
kisiklani az igazság kezébl. Ezenfelül, a részvétel Almos
hette ki

letét.

és

Az

Béla megvakíttatásában tán kevesekre

bebizonyítható

;

is lett

volna csak

mit a királyné és párthívei annál kevésbbé

elégelhetének, mivel kétségök alig lehetett, hogy azon urak,

mihelyt a kormány boszúszándokát látandják, azt kiker-

lendk, nem fognak késni a fattyú Boricshoz csatlakozni s
behíni: mi ha valósulna, minden, még Béla királysága is
koczkára tétetnék. Hirtelen, váratlanul és sokakra kellett
tehát lecsapni a boszúnak, hogy sújtsa mind azokat, kik a
király világtalanságának okozói voltak, mind azokat, kik
pártgylöletük s Borics támogatása által veszélyesekké válhatnának, és mind azokat, kiket a magán boszú elérni óhajtott.
A boszúterv nagy titokban készült. A jámbor király,
ki tán nem is sejté, mi van készülben, reávétetett, hirdetne
Aradra országgylést. A hely nem messze az ország déli
határaitól, tán azért választatott, hogy közel legyenek a
királyné rokonaihoz, kiktl, szükség esetében, némi segedelem volna várható. Ugy látszik, az ellenfél sem gyanított
semmi bajt, mert nagy számmal jelent meg a gylésre.
Vagy, ha vett is észre valamit, tán épen számának nagysága által akarta magát biztosítani minden erszak ellen.
De a királynénak és párthíveinek volt rá gondja, hogy magok még nagyobb ervel rendelkezhessenek.
A gylés megnyitásának napja megérkezett; helyéül,

t

úgy

látszik, a

szabad ég alatt vont sátorok szolgálának.

világtalan király, nejének karján lépett

fel

trónjára.

A

A
va-

kok arczán, majdnem kivétel nélkül, a világtalanság méla
bánatának merev kifejezése szokott elömleni. S ez kétségkívül most is megtette hatását a sokaságra, midn a különben

deli férfiú

arczán e bánatos

karján a gyülekezetbe.

kifejezés.>-el

lépett szép neje

A királyi hatalom teljessége,

s

a vak-

Az

aradi

gylés.

ötödik könyv. Az oligarchia hatalmának növekedése.
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támaszra, vezetre
ság tehetetlensége, mely minden lépten
a király
egyesültok
ellentétben
ébreszt
szorul, szánakozást
düsokára
nem
gerjedelmeit
személyében. De a szánakozás
igy szólott a
hös harag lángja váltotta fel. „Hü nép,

—

— urak és nemesek,

vének és ifjak, gazdagok
trónról Ilona
mindegyitoknek adott
isten
Az
és szegények, halljátok!
szemet, hogy lássatok: mi az oka, hogy egyedül urunk, királyunk van megfosztva szeme világától? Kiknek tanácsából
boszúérte t e csapás ? És a bnösök el fogják-e kerülni
tokat?"

A királyné

iszonyú zaj váltotta

szavait

Az

fel.

egész

nép fegyvert rántván, egy csoport úrra rohant, kikre a tény
felintézi újjal mutatának. Hatvannyolczan irgalom nélkül
hurczolkonczoltattak, némelyek megkötöztetvén, börtönbe
más okból
tattak. Mind azok, kik tán valamit sejtve, vagy
meo-

nem

még

jelentek,

az napon

összeirattak,

együtt számkivetésre Ítéltettek

nemzetségökkel
miként a leöltekéi

is,

Többen

barátai,

a leöltek

hallatára magoktól

Mi

is

része volt a

;

s

minden

jószágaik,

egyház számára foglaltatván

az

rokonai közöl

az iszonyú

a külföldön kerestek

menedéket

le.

tény
*).

boszú e borzasztó mvében magának
De miután az végre volt hajtva, mind

Bélának, bizonytalan.
magának, mind országa tanácsának

f

feladata ln,

annak

lehet rósz következményeit, melyeket a Boricshoz futott
urak elidézhetnének, megelzni, magát külmegtámadás
ellen szövetségek által

ezeg barátságában

is

nem

biztosítani. Szobieszláv cseh ber-

lehetett kétsége,

mert ez Béla

n-

szövetségest

tartá hitvesül. Barátot és
osztrák herczegben is, kinek fia
Leopold
1132-ben
nyert
Hedviggel lépett házasnvérével,
Adalbert, a király másik

vérét Adelhaitot

ságba

'^).

')

Turóczy

II,

Cap. 6i.

Excerptum Rieardianum Praynál Annales Reg. Ilung. I, 124
Lib. VII,
a) alatt. És Ottó freisingeni püspök, Adalbert testve're,
Cap 21.
*)

:

II. fejezet.

Es nem
szlava

fia,

II.

393

Béla (a vak) királyaága.

volt e gondoskodás fölösleges, Borics,

is

bár mit mondott

magát Kálmán igaz fiának

is

s

az ország örökösének tartotta.

róla a

Pred-

magyar közvélemény,

István magtalan halála után

Hogy

igényeinek kivívására

magának kül összeköttetések által segélyt szerezzen: István
Comnen János görög császárnak egy rokonát
vette nül. Miután pedig itt a sógorság mellett sem nyert
halála után

mindjárt segítséget,
dott.

Boleszláv

Boleszláv

lengyel királyhoz folyamo-

örömest hajlott

kérelmeire,

boszd ell kiszökött magyar urak
kültek,
is

s

t

kecsegtették.

1132-ki

minthoo-y a

jobbára hozzá menea houmaradt urak egy részének támogatásával
is

Boleszláv tehát seregét felkészítvén,

az

sz

kezdetén a némi orosz hadakat vezérl Borics
és a számzött magyar urak kíséretében az országba jött, s
a Szepességet elfoglalván, a Sajó felé vette útját.

Béla azonban felkészülve várta az ellenséget. És míoszövetségese, Szobieszláv Lengyelországba tört, maga a
Sajó mellett ütött tábort, ott várandó be az ellenséget. Ha
krónikásunknak hihetünk, a királyi táborban még egynémely pártfele létezett Boricsnak, kik csak azért maradtak

eddig a királyi zászlók
alatt elárulván,

alatt, hogy azokat majd az ütközet
annál könnyebben legyzhessék. Ezek közé

tartozott volna

Lambert fispán

nolt az

Miklóssal, MajSimád nemzetségbl,

is fiával,

Ákos nemzetségbl, Tódor

a

Sámson, Titus, Folkus

és több más urak. De Béla hívei
tanácsuk szerint egy napon a király
azon kérdést intézte az urak gyülekezetéhez: mit hisznek
Boricsról, törvényes fia-e vagy nem, Kálmánnak ?
többség
tétova nélkül fattyunak kiáltá de a nevezett pártosok

észrevették tervöket,

t

s

A

;

haboztak, a tényt kétesnek állították. És ekkor az aradihoz
hasonló jelenet fejlett volna ki az urak között. Lambert

fispánt saját testvére, Hypolit vágta agyban a székkel,
melyen ült, úgy hogy veleje kilocscsant és szörnyet halt.
Hasonlókép leölettek fia Miklós, Majnolt s többen mások;
de néhányan, köztök Sámson és Tódor, Boricshoz menekül-

1^32.

Borics zav
gásai.

ötödik köuyv. Az oligarchia hatalmának növekedése.

,']94

1132

tek.

Sámson utóbb,

lasztá el

midn

a két tábort

már csak

egymástól, még azon vakmerségre

is

a Sajó vá-

vetemedett,

hogy egy napon a folyamon átúsztatván, a király sátorába
lepett s t gúny szavakkal illette; és mieltt annak elbámult
környezetétl elfogathatnék, ismét lóra kapott és a Sajónak
Bud fispán
vágtatott. De itt utóiérte s a vízben megölte

t

fegyveres szolgája.

Ugyancsak krónikásunk

szerint az ország rendéi köve-

és orosz urakhoz,

teket küldenek a lengyel

izenvén nekik:

miképen nem illenék hozzájok, egy törvénytelen ágyból szüsem az országra királyt
letett embernek pártját fogniok
;

k

legjobban tudnák, kit kelljen
erszakolniuk:
királyokul tisztclniök. És az oroszok s lengyelek ezt hallván, Boricsot cserben hagyták s hazatértek volna ^).

magok

Bizonyosabb ennél

az,

hogy míg Boleszláv hadával a

Szobieszláv cseh herczeg, Béla szövettzzel,
ségese, október 28-án Lengyelországba tört, s azt
ütközet nélvassal pusztította. Boleszláv errl értesülvén,

magyar földön

járt,

kül megfordult és a magyar hadaktól

1133.

is

zetve,

saját orszá-

gának védelmére sietett -).
De az els hadjárat sükeretlensége csuk boszúsabbá
1133-ban
"tette a kudarcz miatt szégyenked Boleszlávot, s

még nagyobb haddal
Ezt most annál inkább
Szobieszláv

készült
tehette,

Boricsot

az országba hozni.

minthogy Béla szövetségese,

Boleszláv magyarországi hadattól egészen elfordítsa, már január

nem várva meg

t

s tán hogy
közepén betört annak tartományaiba,

járatát,

s

mintegy háromszáz

t

elérhette volna,
helységet elpusztítván, mieltt Boleszláv
most naugyan
Boleszlávnak
seregét ismét haza vezette ^).
országáboszút
volt volna Szobleszlávon állni

gyobb kedve
nak kétszeri pusztításáért; de Boricsnak, ki a múlt

évinél

Cap. 64.

')

Turóczy

II,

')

Contin.

Pertznél
Cosmae Pragens. per Canonic. Wissegrad.

IX, 138. Ottó Frisingens. Lib. VII, Cap. XXI. Urstisiusnál
*) Cont. Cosmae Prag. U. o.

I,

151.

II. fejezet. II.

még ersebb

395

Béla (a vak) királysága.

orosz hadat hozott magával

gyár uraknak kérelmeitl indíttatváD,

^

s

a

számzött ma-

égre mégis csak

el-

magát a magyar hadjáratra; kivált miután
hogy most nincs oka tartani Szobieszláv újabb beBélának setöréseitl, mert ez maga is Magyarországba

határozta
értesült,

j

gedelmére.

Alkirály új sógora, az osztrák Albert

is

tetemesebb se-

hogy vele mennél elébb csatlakozhassák, a Dunán túl Visegrád táján maradt seregével,
míg másik szövetségese, Szobieszláv a Vágnál ütött tábort ^),
tán mert észrevette, hogy a lengyelek egy hadosztálya Morgélyt Ígért volt. Miért Béla,

vára készül csapni a Szepességbl.

Boleszláv e szerint aka-

dálytalanul nyomulhatott elre az ország közepéig.
Július derekán végre megérkezett az osztrák segély-

egyesülvén, átkelt a Dunán s Boközben tömérdek zsákmányt gyjtött, Magdolna napján megtámadta. Az ütközet, melynek helyét azon-

had; és most Béla, vele

id

leszlávot, ki

ban nem találjuk följegyezve, heves volt. Egyik szárnyon
Albert az osztrákokkal, másikon a magyarok,
kik közöl

—

Miksa, Gaab, Vasas és Báthory urak tntek ki vitézségök

—

által,

a

elszedték,

a

els Miksa,

háború leghevesebb
a

s

pártos

szítója.

magyar urak

Vitái és Endre,

harmadik Gaab

által

oroszok a határszéleken túl

et-

második

elfogattak; a lengyelek

tek

A

magát megfutamították.

közöl Tódor,
az

hadat körülfogván, zsákmányát

lengyel-orosz

Vasas,

a

2).

Boleszláv és Borics ekként

annyira

még sem

intézhessenek
tartani,

törettek

')

sunál

I,

;

de

meg, hogy újabb támadást ne
St nem ok nélkül lehetett

az ország ellen.

hogy Boleszláv

vágyva, még hosszabbra

=*)

legyzettek ugyan

a szenvedett vereséget

megtorlani

nyújtja a háborút; mi sem Bélának,

o. CH Pulkava, Dobuernél: Monum. III, 159.
Turóczy II. Cap. 64. Ottó Frising. Lib. VII, Cap. 21.
115. Excerpta Richardi Prayiiál: Annales R. H. i. h.

U.

Urstisi-

^^^^-
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Az

ötödik könyv.

oligarchia hatalmának növekerlése.

jkinek országa a pártoskodás

végett

elfojtása

békét igény-

sem Szobioszlávnak, ki kétszeri pusztításának viszonzásától tartott, nem volt kedve szerint. Ugy látszik ennéllett,

hogy Szobieszláv, melött a Vág melletti táborából a
megverettetése után hazament, Bélával ismét
személyesen találkozott '), s közakarattal elvégezték, hogy
a császárt kérjék meg, tiltaná el hbéresét Boloszlávot a
további ellenségeskedéstl. S így Ion aztán, hogy Béla
1134-ben Péter püspököt becses ajándékokkal,
ezek közt
két gazdagon felszerszámozott fehér lóval,
a pünkösdi
ünnepeket Magdeburgban tölt Lothár császárhoz küldötte.
A követ elébb Szobieszlávhoz szólott be Prágában s vele
fogva,

lengyelek

—
—

együtt utazott a császárhoz. Jelen volt ott a lengyel fejede-

lem

is

;

kit aztán

Lothár reá

is

a békére.

birt

A

magyar

követ megbízását ekként sükerrel végezvén, mind a császártól,

mind nejétl Richonzától viszon-ajándékokat hozott

királyának

*).

A

béke azonban forma szerint csak utóbb

1137-ben köttetett meg a felek között

A barátság Béla
újabb házassággal

is

^).

közt

és Szobieszláv

megersíttetett

még azon évben

Szobieszláv rokona,

:

Konrád, znaimi berezeg, Béla nejének húgát vette feleségül.

Nem

is

változott e barátságos viszony a fejedelmek holtáig-

lan. Szobieszláv

1137 tavaszán ismét vendége volt Bélának.

Pár hónappal utóbb meg

neje,

Adelhaid, Béla nvére, jött

vegyen azon gyászünnepélyben, melyet Béla Sz. István napja táján tartatott atyjának hamvai
az országba,

fölött

hogy

részt

^).

')

Erre mutatnak Cosni. Prag. folytatójának eme szaval

:

perfecto

negotio suo ad propria redivit. Pertz. IX, 138.
')

Cont. Com. Prag. 1134 évhez Pertzncl IX, 139. Annál. Saxo

(Pertznél VI)
teszi.

a követséget

s

a kibékülést egy évvel hátrább 1135-re

Ottó Frising. Lib. VII, Cap.
*)
*)

19.

i.

h.

Contin. Cosmae Prag. 1137 évhez

U.

temettette

o.
el

Pertznél IX, 143.

E

i.

h.

forrás azt mondja,

a Görögországból hazahozatott

hogy csak ekkor

atyja tetemeit;

de hihe-

II. fejezet.

Borics,

nem

Béla (a vak) királysága.

II.

megfosztva

háborgcatta Bélát

Boloszláv

mánv- s életéveit.
Ezen évekrl több okmány

A

az egyház iránt.

segedelmét],

azontúl

békében töltötte végs kor-

ez

s

;

397

Béla buzgalmát

tanúsítja

pannonhegyi apátság,

s

az atyjától ala-

„de számos viszontagságai miatt eléggé nem rendezett" dömösi monostor '), a Lambert fispán s neje
Zsófia,
Sz. László király testvére által alapított bozóki
premontrei
pított,

prépostság

a spalatói egyház

^),

egyaránt dicsekedhettek

^),

királyi kegyeivel.

Ilona királyné számos családdal ajándékozta raog Bélát,

Gejza, László, István

az ntólsó

korán

Gertrúd. Ezek
foglalkodása

és

még

elhalt,

Álmos fiakon
két leánya

kivül, kik közöl

is

lett,

Zsófia és

jövjérl gondoskodni, ln ezután egyik

f

öröme a vak királynak. Az örökséget fiai közt
korán felosztotta az elsszülött Gejzának a királyságot,
Lászlónak Boszniát, Istvánnak Szerémséget rendelvén oszs

:

tályrészül.

Idsb

leányát,

úgj

Zsófiát,

Szobieszlávnak eszközlésére

látszik

sógorának,

Lothár utóda, Konrád német
király, Henrik fiának jegyezte el. Az eljegyzés nagy
ünnepély ly el ment végbe, a az ajándékok, melyeket a király
tétlen,

^)

hogy avval eddig késett vohia. Talán csak díszesebb

sírt készít-

tetett neki a királyok sírboltjában.

Fejér
^)

U.

Cod. Diplom.

:

0. 82.

Katona

:

II,

86 és 110 és 94.

Hist. Crit. III, 528.

A

^) Fejér. u. o. 109.
spalatói ujdon választott érsek Gaudius (natione spalatensis, plebanus Eccl. S. Anastasiae, eleganti
statura, et inter ceteros literatior
gratiosus satis apud reges Hung. quippe ut
elatus homo eorum cnrias frequentabat. Thomas Archid.
Spal. Histor.
Sálon. Cap. 19.) az esztergomi érsek által avattatta fel magát
püspök.

ké; miért a pápa, II.

palliumot neki
noster Béla,

nem

.

.

Incze, e jogot

Ung. rex pro

se

litteras et nuncios intercessit«

Diplom,

II, ll.S.

)

Contin.

a római egyháznak követelvén, a

akarta megküldeni

;

s

csak mivel

^dilectus filius

mnltoties apud sédem apostolicam per
küldötte meg azt elvégre. Fejér: Cod.

Cosmae Prag. 1139

évhez,

i.

h.

1137-1141.

ötödik könyv. A/ oligarchia hatalmának növekedése.
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igen nagy értékek
német forrás ') - ki-

leányával Konrád udvarába küldött,
valának. „Elöhozatá

—

úgymond

a

egész kápolnáját a szentek

rályi kincseit,

ereklyéivel

s

tö-

mérdek arany s ezüst ékszerekkel... s e fölött aranyat és
ezüstöt megmérhetetlen becst, ajándokul vejének s leányának." De a királyi szz, ki, még jegyesével együtt kiskorú
lévén, további neveltetése végett az admonti apáczák klustromába vitetett, minthogy jegyese gyermek korában halt
el, ugyanazon klastromban pártában végezte be életét. A
király ifjabb leánya, Gertrúd, utóbb a lengyel Mieclszlávnak

lett hitvesévé.

Béla végeveirl azt említi krónikásunk, hogy miután
egyik sógora Albert 1137-ben, a másik, Szobieszláv,

ennek neje

is,

Adalhaid, Béla testvére,

innen származott búját

lozott,

elzni

boritallal szokta volt

berei

nem

febr.

13-án halt

;

ritkán visszaéltek

meg

;

s

vaksága unalmait

s ily

majd

1140-ben meghalá-

bvebb

alkalommal udvari em-

bkezségével

-).

Béla 1141

nyughelyét atyja mellett, a fehérvári

sírboltban találta.
')

Biogr. S. Ottonis Eppi Bambergens. Katonánál: III, 531. Ottó

püspök inaga

is

barátságos viszonyban

élt

Bélával.

levelet küldött hozzá, udvari tisztje által, ki az

Egy

ízben a püspök

udvarban a húsvéti ün-

nepeken gazdagon megvendégeltetett. ,,A magyaroknál a húsvét,
u.

m. az életíró

—

földjök igen termékeny lévén,

—

nagy vendégségekkel

s fényesen szokott megületni."
Béla több arany s ezüst edényeken és
drága ruhákon kivül húsz font tiszta aranyat küldött ajándokul a püspöknek, hogy azt emlékéül valamely szent czélra fordítsa.

^)

Turóczy

II.

Cap. 64. Kézai

nek; az utóbbik mondja

:

és

Muglen errl mit sem

említe-

Derselbe Kunig waz gar mllde und süsse.

HARMADIK FEJEZET.
II.

Az

Oejza. 1141-1161.

ország nagyjai a tizenkét éves Gejzát atyjának

el-

íi^^-

harmadnapon koronázták meg SzékesfeHihetleg
ekkor adatott a kiskorú király mellé
hérvárott.
kormányzóul Belus, a király anyai nagybátyja. A kormányzó mindjárt az els években világos tanúságát adta belátásának s gondosságának a kormány ügyeiben.
A spalatói polgárok, s élkön a magyar uralomhoz
híven ragaszkodó Gaudius érsek, mindjárt trónra léptekor
takaríttatása után

ünnepélyes
bátyja

által

követséggel üdvözlették a királyt.
vezetett Gejza

hogv ket nemcsak

hanem újakkal

is

réo;i íoo-aik s

gyarapítani

gedményezett,

felül,

még

kiváltsás-aikban feutartani,

miket Kálmán

arról

is

nagy-

szándékozik. S hogy szavát

beváltotta, tanúskodik az 1142-ki máj.

melyben azokon

A

kegyelmesen válaszolt nekik,

biztosította

3-kán kelt oklevél,

Traw városának

en-

ket, hogy kereske-

désüket az országban mindenütt szabadon és adómentesen

zhetik

').

Belus kormányzónak egy más intézkedése az ország

Mióta Boleszláv Bélával
megbékült, 1139-ben pedig meg is halt, Borics tle segedelmet többé nem nyerhetvén, nyugton maradt ugyan de mél-

politikai viszonyaira vonatkozott.

;

')

Farlatus: lUyr. Sacr. IIT. 174.

Küiviszonyok.
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ötödik könyv. Az oligarchia hatalmának növekedése.

tán lehetett tartani, hogy Bélának cs szövetsc'geseinek, Szobieszlávnak
fogja

és

Adalbertnek halála újabb merényletekre
Orosz anyának lévén fia, természetesen

t ösztönözni.

Oroszországból várhatott most is legelébb segedelmet. Belus
tehát házasság által ügyekezett az oroszokat elfordítani

E

segélyezésétl.

Eufrozinát szerezte

meg

kievi nagyfejedelem

neki feleségül

jegyest, kivel a szövetségen kivül

pár számára

ifjú

még

leányát,

Ugyanezen

').

ból László berezegnek a lengyel fejedelmi

dokúl nyerte az

meg

bár a király alig haladta

végett,

15-dik életévét, Mieciszláv

házból

Halicsot

is

czél-

szerzett

jegyaján-

~).

kormányzó e gondoskodása nem volt fölösleges, a következ események nem sokára bebizonyították. E
házassági szövetségeknek vala köszönhet, hogy Borics sem
Orosz- sem Lengyelországban nem nyert többé segedelmet.
A minden áron királylyá lenni vágyó herczeg tehát, éjszakon a segély minden reményétl megfosztatván, nejének

Hogy

a

rokonát, a görög császárt kereste föl

De Comnen János

ostromlá kérelmei-

s

idben Syriában viselt háborút,
1143 tavaszán pedig meghalt. Utódát, Comnen Mánuelt,

vel.

ez

öcscsének Isacusnak nyugtalankodása s a mind belebb terjeszked törökök támadásai sokkal inkább elfoglalták, mintsem hogy t segíthette volna. Borics tehát, éjszakon s kele-

nyugatra fordult;

ten elutasíttatván,

reménye

is

s

valóban több

itt

lehetett czélját érnie.

Midn

Szobieszláv cseh fejedelem, Bélának

h

szövet-

ségese, 1140. tavaszán meghalálozott, unokaöcscse II.
diszláv,

a törvényes

örökösöket,

elzvén, erhatalommal foglalta

el

Szobieszláv gyermekeit,

Csehországot.

zött árvák 1140 végén anyai nagybátyj okhoz,

hoz menekültek

;

')

Schier: Regináé

^)

Katona

*)

nél:

^)

Contin.

Monum.

:

Wla-

Az

üldö-

Béla király-

minél fogva az új cseh herczeg ellenséHung.

114.

III, 564. kövv.

Cosmae Prag.

1141.

évhez.

i.

h.

és

Pulkava Dobner-

III, 161.

á

III. fejezet. II.

gévé

lett a

Gejza országlása.
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magyar udvarnak. Ezt kereste

fel

teluit

most

még több pártolót is remélvén nyerhetni a
birodalomban. És nem is csalatkozott reményeiben. II. Wla-

Borics,

általa

diszláv,

t pátfogásába

királyhoz

is

elvezette,

vévén, 1145

elején

Konrád német

ki AVladiszlávnak sógora volt,

ennek
nvérét, Gertrudot birván hitvesül. Konrád király, daczára
annak, hogy Henrik fiának Zsófia, Gejza király húga, vált
eljegyezve, hihetleg

remélt

nyerni

a

mivel az országra nagyobb befolyást

mindent igér Borics

alatt,

ki lábaihoz

borulva könyörgött segedelméért,

mint monda, atyai birodalmának elfoglalására, öt pártfogásába vette. „Ez oknál
fogva
így írt ekkoron Ottó freisingeni püspök ')
már
is érezzük a bonyodalmakat
s még nagyobbaktól félhetünk.

—

—

Mert immár a német és a magyar birodalom közt, miután
emez hadakat szed, amaz sokakat pénzzel veszteget meo-,
nagy háborúság várható."

A

freisingeni

valósult.

püspök jövendölése már 1145-ben megMihelyt Magyarországban híre futott, hogy Kon-

rád király Boricsot pártolásába fogadta, Gejza,
gondos nao-ybátyjának tanácsára, viszont a német birodalomban
ügyekezett

ellenséget

szerezni

A

Konrádnak.

német király

ugyanis Bajor- és Szászországot Kevély-Henrik
örökösétl,
a gyermek Leótól elvévén,
anyjáról testvérének, az osztrák

Henriknek adta volt. Ez, miután Leo anyját nül
vette, a
gyermeknek visszaadta ugyan örökségét de annak
kormányát, míg Leo nagykorúságra jutna,
magánál tartotta. Bajorországra azonban még YL Guelf is
igényeket tartott. És
ezt szemelte ki a magyar
kormány eszközül a végre, hogy
Konrádot saját birodalmában elfoglalván, Borics
;

pártfog'á-

sában meggátolja. Gejza Guelfet titkon
magához kereté,
vele szövetséget kötvén, tetemes
pénzsegélylyel látta el
s

s

jövre is, hogy avval Német^országban barátohadat gyjtvén, Konrádot háborgassa. „És a
derék

biztosította a

kat

s

Lib. VII^ Cap. 34. TJrstisiusnál
Horváth M.. Ma-y.

tört.

I.

158.

26

ii^5.

402
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<)tödik könyv.
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—

Guelf oly annyira megfelelt a bizodalomnak
mondja az
hogy majd Bajorországban, majd a Rajna
évkönyv *),
táján a háborúnak örökös viharát idézte fel Konrád ellen
minél fogva ez inkább a maga védelmérl kényteleníttetett
gondolkodni, semmint képes volt vohia idegen nemzeteket

—

megtámadni."

Azonban Konrád eltt sem maradhatott

Bories újabb

nyugtaianko-

titok,

y^g^j Gruelf herczeg a segedelmet lázadásaira:

Henriket szólítá

fel,

honnan

s az osztrák

ügyekeznék Borics pártolása

által bo-

magyar királyon. Borics maga sem maradt
tétlen, s ajándékai által Henrik hbéresei közöl mind többeket gyjtött a maga zászlai alá; mert Henrik maga a Gnelt
által ellene felbujtott regensburgi püspök és Odoaker márkgróf által elfoglalva, mindjárt meg nem felelhetett Konrád
szút állani

a

egy Ratbold nev
osztrák urat is megnyert volt, ki arra kötelezte magát, hogy
ha Borics összegyjtött haderejét rendelkezésére bizza, Pofelszólításának.

Borics egyebek közt

Es a

Gyula várispán hanyagsága következtében, valóban sikerit Pozsony

zsonyt csel által hatalmába kerítendi.

csel,

:

1146-ban Borics kezére

jutott.

—

Pozsony elvesztet ,,igen szégyenlék a magyarok",
úgymond Turóczy krónikása. Gejza, míg maga annak megboszúlására nagyobb hadat gyjtene, néhány közelebb fekv

vármegyék zászlóaljait küldé a határ-vár visszavételére. De
minthogy az osztrák rséget a Borics által megnyert
német lakosság is támogatta, mitsem végezhettek, míg Gejza
maga nagyobb ervel nem jelent meg a város alatt. Az osztrák rség vezéréi most látván a király nagy seregét, melyezek,

nek'sokáig ellentállni
hoz,

nem remélhetének, kiüzentek

hogy a várat azonnal

feladják,

ha nekik három ezer

forintot (tria millia librarum) lefizet. Gejza,
rik osztrák berezeg

nagy készületeirl

a király-

minthogy Hen-

értesült,

maga pedig

mennélelébb osztrák földre szándékozott áttenni a háborút,

')

Arenpecfc, Leibnitznél

:

Scriptores Ker. Brunsw. III, ü65.

4Üö

II. (írejza or.szágiása.

III. leieze;.

nehogy az ostrommíii több idt veszítsen,
y-adta, s a

feltételt

a

elf-

várat ez áron visszavette.

És most,

midn

(len (deserta

— számukat a A

hadait összegyjtvén,

iiémet írók hetvenezerre

teszik,

—

tekkel.

A
A

boiorum) ütött tábort.

már Henrik hadának elrsei
szállott

foglalták

részrl számosak, ersek
a

gyzedelem egyelre

Az

Az

táborba.
;

a

,

,

,

folyam túlsó részét
ki Ausztria,

el,

ellenséges

Ba-

harczvágy

ütközet napja, szeptember

mindenekeltt egy, a
s ott

hadak mind
amott

itt is

is

a két

élénk;

bizonytalan.
11-ke, felvirradván, a

nagyok kiséretében
tábor közelében álló fatemplomba ment,

tizenhét éves Gejza az egyházi

s

világi

hiván s püspökei áldását vévén,
„mert eddigelé, gyermek korú, nem

az Istent segítségül

j'egyverbe öltöztetett

;

úgymond freisingeni Ottó. Az
megersödve érzé magát a szertartás
által: arczán a lelkesedés tüze ömlött el, és serényen, vidám
tekintettel ment az ütközetre.
számíttatott a lovagok közé",
király mintegy

ifjú

A

harczrendet derék nagybátyja, a tapasztalt Belus-

bán intézte

el.

Az elhadba

két csajDatban

a

besny

és szé-

kely íjászok helyeztettek, hogy az ellenséget távolról, nyíl-

A

záporral köszöntsék.

szárnyakon

itt is

amott

gyei katonaság arányos számban osztatott

Gejza

és Belus-bán,

fel

;

is a

a

várme-

középen

mindegyik tizenkét ezernyi hadtesttel

;oglaltak állomást.

A
zik

székely és

besny

íjászok a Lajtától rövid

idn

el-

német elhadat, mely a folyam védelmére volt rendelve sokakat belle el is fognak gyors lovaikon. Azonban
Henrik a túlrészen megállítja a futamlókat, s derék hadával
a

;

íjászainkra rohan

s

ket

megfutamlott székelyek

rövid csata után visszanyomja.

és

besnyk

némely dandárokat ezek közöl
rik

már-már kezében

ben üldözi

a

tartja a

futamlókat,

A

a szárnyakhoz érkezvén,

is magokkal ragadnak. Hengyzedelmet, s mind heveseb-

mígnem

ierfeidi üt-

a Lajta mellett, Lerfel-^"^''\''/f"^'

jor- és Szászország összes hadi erejét összeszedvén, a Fischa

mellett

'^^'^

a

király

és nagybátyja

20*
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^ h adtesteire bukkan.
dulatlanul várja be
alatt

A király osztálya ,,mint
t",

egy erd, moz-

vele heves kézviadalba

s

Belus-bán oldalt fogja a német dandárokat.

ered.

A

Ez

porfel-

bán rohanó hadosztálya táján emelkedett,
észreveszi a király, hogy a harcz már ott is megkezdetett
s nyomban egész erejét kifejti a németek ellen. így hullámzott a harcz, egy ideig hevesen és makacsul mind a két
fell, mígnem Henrik a mieink rohanását tovább nem állhatmely

legböl,

a

nagy porfelleg
eltakarja az üldözk ell futamh) csapatait, melyek aztán
Bécs falai alá menekülnek. „Az ütközetben a német lovagok s jelesebb férfiak nagy része, a közvitézeknek pedig
úgymond Henrik
megszámlálhatlan sokasága veszett el",

ván, hátat fordít. Szerencséjére,

a rendkivül

—

A magyar kútfk hét ezerre
háromra a magyarok veszteségét ^).

testvére, a freisingeni Ottó.

teszik a németek,

11.

A jcles

újabii keresztes liadak

totta

Borics

gyzedelem

a derék, vitéz Gejzát megszabadí-

további nyugtalanitásától, de

nem

hárított

el

átvonulása.

minden veszélyt. Sehol sem találjuk, hogy Gejza és Konrád,
vagy ennek testvére, az osztrák Henrik közt béke köttetett

Ez magában nem

volna.

lett

volna baj

;

de a fenforgó viszo-

Miként Kálmán országlatának elején amiensi Péter, úgy most az utóbb szentté
nevezett Bernát clairvauxi apát szónoklatai s IIT. Eugen
pápa bullái a rajongás lelkesedését ismét fölébresztették a
nyugat népei s fejedelmeiben a szent föld védelmére. Bouillon Gottfried berezeg akkoron egy kis királyságot alkotott

nyok közt könnyen bajt

')

XXV.

Turóczy

II.

Urstisiusnál

szülhetett.

Cap. 65. Ottó Frisingens.
153.

kövv. Ugyanaz

:

De

Chron.

Lib.

VII. C.

rebus gest. Friderici

I.

Cap. 30. 32. Urstisiusnál 424. kövv. Anonymus Canisiusnál, III, P. II. 259. Némely osztrák krónikások a háborút, de hibásan,
1147-re teszik. így a Chron. Claustro-Neoburg. Chron. Austr. és Zwet-

Imper. Lib.

I.

lense vetust. Feznél, Scriptores

I.

és

Pertznél

:

Scriptores IX.

III. fejezet.

II.
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Jeruzsálemben, melyét eddigelé vitézül megvédtek
tes-lovagok.

De

1

Iáé-ben

a

a

keresz-__^^

törökök megvették Edessát,

a

ouuau magát Jeruzsálemet is fenyegették. És e miatt hangzott most a pápa és
Bernát apát vészkiáltása Európában. VII. Lajos franczia
király s Konrád császár, mindenik roppant sereggel indult
királyság egyik legersebb várát,

meg

a kereszt-hadjáratra

zetett keresztül.

a mámortól,

de

s

útjok pedig Magyarországon ve-

:

Magyarország most

nem

a rajongó

is

ment maradt ugyan

keresztes-hadak kicsapon-

gásaitól.

A

megelzték

francziákat

freisingeni

Henriket

osztrák

retében találjuk az

püspököt

^).

a németek.
és

A

császár kisé-

testvérét,

Ottó

Fridrik sváb herczeget, Wladiszláv

cseh herczeget, Ottokár stájer, Bernát karantáu markgríjtb-

')

Ez alkalommal

szerezte

magának

kat Magyarországról, melyeket utóbb

A

a püspök

ama

tapasztalato-

Fridrik életirásában közlött.

I.

szemlél, miként minden szavából kitnik, nem volt ugyan elfogumagyarok irányában, kiktl testvére s a németek még csak a

latlan a

múlt évben oly érzékeny csapást szenvedtek

még egyre

sajog a seb, melyet a

mindent elfogult lélekkel

lát,

:

meglátszik rajta, hogy

magyar fegyver német kedélyén

mindent gyaláz

és gáncsol,

ejtett:

kicsinyít

s

A

következ pontokat azonban mégis méltó belle kijegyeznünk. Eldicsérvén a magyar föld szépelferdít a

ségét

s

gylölet

által

hegyezett tollával.

termékenységét;

melyet ezért

nem

isiáthat irigység nélkül a

magyarok birtokában, mondja egyebek közt „Abban a görögök gondosságát követik, hogy gyakori és hosszú tanácskozás nélkül semmi
nagyobb dologba nem fognak. A falukban és városokban igen hitvány
:

házak találtatván, melyek jobbái-a nádból, ritkábban

kbl

építvék, az egész nyáron és

szön

át

udvarába menvén, a nagyok mindenike magával
mulasztják

el

ott

fából, legritkábban

sátorokban laknak Királj-uk
viszi székét,

álladalmok ügyeirl gondosan értekezni

cselekszik a tél folytán saját lakjaikban.

;

De királyuknak úgy

t

s

nem

ugyanezt
engedel-

nemcsak ellenniondással
haragítani, hanem még háta mögött is gáncsolni. Bár országuk hetven
vagy még több vármegvére van felosztva, minden birság két harmada
(de omni justitia duae lucri partes) a királyi fiscust illeti, csak egy
harmada jutván a grófnak: s a tágas országban a királyon kivül senki
meskednek, hogy mindenki tilosnak

tartja,

4üb

ötödik könyv. Az oligarchia hatalmának uövektdése.

J^f2i___kat, számos

más egyházi

s

világi urakkal. Seregök,

melyben

munkakerül pórnép,

a fegyveresek közt számos barát,

ké-

ruhába öltözött asszony létezett, a kétszáz
meghaladta. A freisingeni püspök azt állítja ugyan,

tes erényü, férfi

ezret

is

„hogy az egész nyugat oly annyira lecsöndesedett, hogy
nemcsak háborút viselni, de még fegyvert hordani is tilosnak tartatnék" ^): de Magyarországnak még is volt mit
szenvednie a németektl. Nyilt háborútól visszatartá ugyan
a császárt a közvélemény szava,

franczia király tekintete;

társzéleken Gejza iránt

s

tán az utána

jöv

lovagias

de igéretét, melylyel magát a ha-

kötelezte,

hogy békésen fog áthafeddhetetlenül. „Konrád,

országon, nem teljesité
nem mint Krisztus zarándokához
úgymond krónikásunk
illett volna,
hanem mint zsarnok és rabló viselte magát.

ladni az

'-),

Mert bár fegyelmet

színlelt,

engedelmet kérvén az átme-

nem kevés pénzt zsarolt ki az országban.
nem monostor az országban, melytl pénzt
ki nem erszakolt, s mely azt félelmében oda nem adta
volna." S ha maga ezt cselekedte, képzelhetjük miként gaznetre, mindazáltal

Nem

volt egyház,

dálkodtak fegyelmetlen csapatai.

sem mer pénzt veretni vagy vámot álh'tani''. Mondja ezután, ellenkevilágos törvényeinkkel s más emlékeinkkel, hogy a király a bnös
urakkal kénye kedve szerint bánik, s ket ki sem hallgatva önkénye

zleg

szerint bünteti, (talán az aradi

gylés

folytatja:

„Midn

jan ellentmondás nélkül

gylnek

eltt)

s

ekként

kivételes jelenete

forgott szeme

a király hadjáratra megyén, mindnyá-

A

össze.

falusi

népbl

kilencz a tize-

vagy hét a nyolczadikat vagy ha szükség, még alább is, minden
hadi szükséglettel fölszereli, a többiek földjeik mívelésére honn maradván. A katonai rendek csak a legfontosabb okokból maradhatnak ottdiket,

hon" Ezután gyalázza ismét a magyarok hadi tudományát és vitézséget
mondván, hogy azt is, mit tudnak, csak az idegenektl tanulták (mi tán
megfordítva áll a németekre nézve) stb. De Rebus gestis Frider. í.
Imp. Lib.

I.

Cap. 31. Urstisiusnál 424.

')

Ottó Frising.

')

Turóczy

De

1.

reb. gest. Frider.

II. Cíip. 66.

I.

Imp. Lib.

I.

Cap. 42.

Ili. lejezet.

II.

A francziák ellen nem volt
jó
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Ezek tizenöt

panasz.

napig,

ii47.

fegyelemben haladtak keresztül az országon. Királyuk
s lett komája az

VII. Lajos, szívesen látott vendége volt

els gyermekét épen ekkor nyert Gejzának, ki
kisérté s gazdagon megajándékozva bocsátotta

Még nem

ból.

nev

egy Gurk

a határokig

jutott

követelte.

tudtával,

E

De
még

ez

is

vendégének,

megelzte

azon

százezrek áthaladása

az éhséget, melv
"

a

állott

T^

,

midn
a

s

hihetleg Lajos

').

magyar földön

az évek óta uralkodott

,

ország-

Boricsot kiadatni

s

a veszedelmet,

tovább

éjjel

el az

sereg,

a francziák közt lappang. Gejza e

tn

szemrehányást

végekig

hogy Borics,

vitéz hírül hozza Gejzának,

nyugtalan trónkövetel
miatt

a franczia

ta

-Ti

>

,

itt is

nevelte a

rendkivüli száraz'1

inegtelepülése.
'

ság következtében egész Európát sanyargatta. Ezen éhség-

nek köszönheti Erdély azon szorgalmas polgárait, kiket
szászoknak nevezünk,

a Szepesség

s

is

német lakosságát.

Tengeri viharok a töltéseket, melyek Németalföld szorgal-

mas népét

a tenger árjai ellen védték,

Gravelin közt a múlt

a

Rajna torkolata

és

évek valamelyikén elszakasztván,

a tengertl kicsikart föld nagy részét vízárral borították

s

annak flamand lakosait kivándorlásra kényszerítették. A
tzhelyeitl megfosztott számos család eleinte Szászországban keresett menedéket de ott az uralkodó éhség miatt
;

nem

találták nyugtokat,

hadjárat

keresztes

hogy

A király annál
a

néhányan közölök, hihetleg a
megismerkedvén Magyar-

alkalmával,

ország viszonyaival,
désre.

s

Gejzától kértek helyet a megtelepeörömestebb megadta kérelmöket, mint-

Szepesség egy része

s

Erdély délkeleti vidéke pusza múlt évek foly-

tán hevert a besnyknek és kunoknak
tán

többször

telepítette
ron,

úgy

tehát

látszik,

csatlakoztak,

')

ismételt

meg

U. o

becsapásai miatt.

E

két

vidéken

Gejza a vándor népet, melyhez akko-

az uralkodó éhség miatt számos szászok

is

gyarmat, különben

is

kiktl aztán az

egr'sz

szászok és

flamandok

Ötiidik könyv.

4()Ö
^^^^-

Szászországból jöv,
kik

u'árokat,

Az

oligarchia hatalmának növekedése.

vehette nevezetét

nem kevésbé

Gejza az új pöl-

^).

és bánvamívelési

föld-

muk, mint tevékeny, vállnlkozo

szorgal-

kereskedelmi szellemök

nem sokára virágzó városoknak vetették meg alapjait,
számos nagybecs szabadítékokkal adományozta meg, melyeket utóbbi királyaink még inkább gyarapították.
által

Orosz hahoni.

Gejza Valamint

a kiewi fejedelem

leányával kötött há-

zasságának köszönhette leginkább, hogy Borics rokonai közt

nem nyert

1151-ben

segedelmet, úgy most,

esztendben épen

e

sógorság miatt

és a

következ

keveredett orosz

hábo-

rúba. Izászláv, a magyar királyné testvére, a halicsi fejedel-

mektl

háborgattatván, Gejzától

s

delmet, mely által aztán fejedelmi

De

a lengyelektl kért sege-

székébe vissza

is

helyez-

minthogy a
szerencse ez -'alkalommal sem kedvezett fegyvereinek, Mieciszláv fiát ismét segélyhadakért küldé Magyarországba.
tetett.

ellenségei

újra feltámadtak ellene,

s

Gejza néhány ezernyi dandárt adott melléje; de azt a halicsi

Most már

fejedelmek megverték.

nemzeti

a

becsület

dolgának nézte a büszke király, letörülni a magyar fegyver
hírnevén ejtett foltot, s 1152 tavaszán László és István
Öcscsei kíséretében maga állott egy nagyobb had élére;
melylyel aztán a halicsiakat megverte
Siircz fizetésére és

s

ezer fontnyi

két

békekötésre kényszerítette

'^).

III.

Nagyobb
atyafiság

:

hosszabb

és

mert

bajoknak

ezáltal idéztettek

ln

forrásává a szerb

el ama

viszályok a gö-

rög birodalommal, melyek annyi évek során át háborították
az ország nyugodalmát. Belus bán a maga rokonát, Csudo-

Schmitt: Archiepisc.

')

553.

hivatott,

Fejérué)
^)

:

Strigon.

1.

61.

Katona

Hist.

Crit.

III,

bizonyítja

Flamandoknak
György Canlin. pápa követ ll89-ki okmánya is.

Cod. Dipl.

II, 250.

Hogy

ezen

l.elep

Tur'czv

66.

Flandriából jött,

s

akkoron csak

is

:

III. fejezet.

mii,

vagy mint

t a görög

II.

409

Gejza országlása.

írók nevezik,

delmet reábeszélte, mondana ellen

a

i^^^-

Blachiii szorb feje-

görög császár fenható-

magyar korona felsségét. Ugy látszék Belusnak, ez mind a két nemzetnek hasznára válandik
a szerbeknek, mivel a magyar koronától sükeresb védelmet
várhatnak, mint a hanyatló görög birodalomtól, mely magát
is alig volt kéj)es védeni
a mind beljebb terjeszked mozlemek ellen de hasznára válandik a magyaroknak is, mivel
ekként a magyar birodalom, mely Horvát- s Dalmátországon ki%ül nicir Boszniát és Rámát is határaiba foglalta, még
ságának,

s

ismerné

el a

;

ha Szerbország

is

hozzá járulna,

a

Balkán hegylánczig

kikerekíttetvén, ebben természetes vádbástyát fogna nyerni.

A

terv azonban bár mikor inkább

rlhetett volna mint most,

midn

s

könnyebben

a dics vágyó,

sike-

harczban

békében cselszö vényes, ravasz Comnen Mánuel,
hanyatló görög birodalom császárainak legnagyobbika, ült
ers,

a

a

kormányon,

ki,

miután birodalma Ázsiában az izlam hívei-

tl mind szkebb határok közé szoríttatott, Európában törekvék magának kárpótlást szerezni, s nem kisebb tervvel
foglalkodott, mint hogy a már elenyészett római császárság
tartományait is hatalma alá hódítsa. Mánuel a szerbek elpártolásáról értesülvén, már 1151-ben válogatott sereggel
lepte meg Blachint, ki, mivel az orosz háború által elfoglalt
Gejzától segedelmet rögtön nem nyerhetett, a hegyek közé
vonult. Mánuel tehát tartománya pusztításával vn rajta
boszút, s a tél közeledtével haza ment, de csak azért, hogy a
következ esztendben nagyobb készülettel térjen vissza
már nem egyedül Blachiu, hanem egyszersmind Gejza ellen

is.

A p'öröo- írók szerint Mánuelnek elhatározott szándoka
Magyarországot a maga fenhatósága alá hódítani ').
Ellenséges szándékainak már a hadjárat eltt világos jelét
volt,

')

„Hungáriám

in

medio occidentalium uationum positam sibi conimond Cinnamus Lib. V. n. 8. p. 97.

parare totis viribus s;ttagebaf

—

t!

>mnen Ma-

j^i,

^^ ^^^.j^g

végett

115 2-
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ötödik könyv, ^z oligarchia hatalmának növekedése.

adta abban,

hogy Boricsot nem csak pártfogásába

hanem egy rokonával össze

házasította

is

tervet épen Borics ébresztette benne, ki, mint elébb
császár iránt tette volt,

mulasztotta

ol,

hbéri

vette,

Lehet, hogy e

').

úgy most bizonyosan

Konrád
sem

iránta

engedelmességet

alárendeltséget,

ha t az ország birtokára segíti.
Gejza e tervrl bizonyosan semmit sem tudott, különben nem ment volna 1152 tavaszán, épen akkor, midn
Ígérni,

Mánuel már indulóban vala, hadjáratra a halicsiak ellen.
Mánuel viszont hihetleg eleve értesülve volt Gejza hadjáindította t, hogy tervét ez évben
ratáról
s tán épen ez
végrehajtani megkísértse. St, ha e kor viszonyairól telje;

sebb tudósításaink volnának, azokból aligha ki

még

nem derülne

hogy tán épen a ravasz Mánuel szítogatta Oroszországban a háborút, hogy Gejzát ez oldalról elfoglalja ^).
Bár miként legyen, annyi bizonyos, hogy mialatt Gejza
seregeível Halícsba távozott, 1152 tavaszán, Mánuel ismét
egy ers haddal indult Szerbország ellen. A szerb fejedelem
sürget kérelmeire Belus bán, a király nagybátyja, nem
késett ugyan némi hadakat, melyek jobbára az alvidéken
lakó izmaelitákból, azaz, mint már említettük, mohamedvallású bolgárokból álltak, segedelmére vinni. De Mánuel
az

is,

mindamellett

is

legyzte,

st

el is fogta, és

fenhatóságának

elismerésére kényszerítette Blachin fejedelmet.

Mihelyt pe-

dig Szerbország meghódolt, seregének egy részével Boricsot

Branízovához küldötte, hogy

ott a

Dunán

átkelvén, a temesi

tartományba törjön maga pedig hadai más részét a Száván
szállítá keresztül, Zimonyt megvette s feldúlta és a Szerém;

séget zsákmányolta.

Ekkor

')

^)

érkezett

meg

diadalmas

hadjáratáról

Ottó Frising. Chron. Lib. VII, C. XX. Urstisiusnál 151. 1.
Erre mutat Cinnamus ezen állítása: „Ideo imperátor bellum

istud agressus erat, quia se invito

principi)

halicsi

Bladimerum

virum Romanis foederatum,

(id iiomen erat Galliciae

invasisset.

III. fejezet.

Gejza király,

s

haladék

egyenesen Zimonynak

II.

411

Gejza országlása.

Mánuel

nélkül

tartott,

ellen indult.

Maga

iiá3.

Belus bánt pedig egy liadosz-

De Boricsnak nem

tálylyal Borics ellen küldötte.

torsága bevárni a magyar hadakat,

volt bá-

azok közeledtérl értesülvén, a Dunán nagy* zsákmányával együtt visszasietett.
s

Dunán

Belus tehát szintén átkelt a

Branizovát kezdé

és

Azonban Mánuel sem tartá tanácsosnak, Zimonynál bevárni a közeled Gejzát hanem seregét a Száván visszaindítván, hogy dicstelenül ne térjen vissza biroostromolni.

;

dalmi városába, a Branizovát vivó Belusnak aránylag gyön-

ge táborát támadta és verte meg.

A

beállott tél ezek után

véget vetett a további hadmunkálatoknak.

De Gejza nem akarta
nak megtámadtatását,

következ

s

hagyni

boszúlatlan

birodalmá-

folytában nagy készületeket

a tél

Alig nyílt meg 1153-ban u
egy részét már is leküldötte az alvidékre, a
derék hadat utóbb maga szándékozván levezetni. De, miként
egy azon kori író mondja ^), a püspökök, hihetleg mivel
jobban kiismerték már a ravasz, fortélyos császár egyénisétön

a

évi hadjáratra.

tavasz, hadainak

a háború

gét,

minden módon

folytatását

Ugy

k'rályt arról lebeszélték.
az többé kedve szerint,

ki a

látszik,

már különben

is

sokat

Mánuel haragjának kitenni csak
többé nem kívánta

azért,

hogy védurat

Gejza eltt,

melyek

elleni hadjárat tervével

gátról váratlan veszély
szár, halálos

t

')

ágyán, saját

fiát

Reicherspergens.

hogy

a

mellzvén, Fridrik sváb hera birodalom rendéinek

Baluziusnál

:

;

Miscellanea Lib. V.

1.

^)

kiad.

Gerohus

is merltekp,,j(ipjij császá

Mánuel
felhagyván, vele békét kössön. Nyufenyegette az országot. Konrád csáarra indították,

czeget ajánlotta utódául választatni

118.

cserél-

'-).

Mind ennél azonban még fontosabb okok
fel

szenve-

tartományát újabb pusztításoknak, személyét pedig

dett

jen,

ellenzettek, s a

Blachinuak sem volt

Cinnamus

1.

58.

Gerohus Keichersp.

kövv. Nicetas Choriatos
i.

h.

1.

60.

kövv. párisi

eiienséges in^

412
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m^ nQUi sokára, 1152 tavaszán meg is törtónt. Fridrik, melléknevén a Rtszakállú (Barbarossa) nagy tervvel lépett a
birodalom kormányára. Mióta 1147-ben, mint Konrád császárnak a keresztes hadjáratban fegyvertársa, Magyarorszá-

gon keresztül mont és azt saját szemeivel látta, oly annyira
megkedvelte a szép országot, hogy most, midn a birodalom élére emeltetett, els tervéül tzte ki, azt meghódítani,
s beolvasztani a Németbirodalomba. A német urakat, kik
ama hadjáratban részt vettek, úgy látszik, átalában nagyon
i'elingerelte e

haza szépsége

s

termékenysége annak birto-

Mint föntebb említem, Ottó

i<ára.

ki szintén

freisingeni püspököt

a császár kíséretében vala,

ineg e föld urainak

irányában,

is,

oly irigység szállotta

hogy azt utóbb sem tudta

magában elfojtani, midn Fridrik életirásával foglalkodott.
Ekként ugyanazon idben mind a keleti, mind a nyugati császárnak ugyanazon vágya, ugyanazon terve volt
Magyarország tekintetében. De annak végrehajtása egyiknek szint oly kevéssé sikerit mint a másiknak. Fridrik,
Pál apostolok ünnepén Regensburgban
azonnal közölte szándékát a birodalom
rendéivel. De ezek egynémelyikének hihetleg még most is

mihelyt Péter

s

megkoronáztatott,

szájában volt íze a vereségnek, melyet 1146-ban szenvedtek
volt a magyaroktól,

kimenetel

mint a freisingeni Ottó

írja,

„némely

és

semmivel sem indokolható hadjáratra. Fridrik

„alkalmasabb idre halasztotta tervének végrehajtá-

teluit

sát"

s

okoknál fogva" egyátalában nem volt kedvök a kétes

titkos

')

ápolta

;

mely ly el azonban, ha azt egy ideig netalán még

is

kebelében, utóbb

maga

is

tanácsosbnak látta vég-

képén felhagyni.

')

„Ungaris belliim indicerc, ipsosque ad monarchiáé apicem rccum assensum super hoc principum quibusdam de

ducere volebat. Sed

causis latentibus habere

non posset, ad effectum ea, quae volvebat mente
opportuniora tempóra distulit. De reb.

tunc perdiicere non valens ad
gest. Fridr. I. L. II.

C. VI. Urstisiusnál 449.

I.

III. fejezet.

A

nom maradtak

császár e szándokai bizonyosan

ban Gejza eltt,

s

41

Oejza országlása.

II.

f

kétségkívül ez volt

melyet Mánuellel kötött. Mánuel, kinek ekkoron
s

az Aldunánál, hol

hadát megverték, úgy

nyen

reáállott.

De ,

elhalasztotta terveit,

szövetséges

a
is

kánok

meggyltek

Siciliában

besnyk egy

és

a békére köny-

bajai,

Fridriknél kitartóbb

nem mondott

titok-___J^£fl

indoka a békének,

ravaszabb, csak

s

S nem sokára

le azokról.

t Gejzával.

ismét háborúban találjuk

Erre a két fejedelem, Gejza

Mánuel rokonainak

és

kölcsönös pártütése szolgált indokul. Gejza testvére, István
herczeg, bátyjával,

ném tudjuk

eléggé,

1154-ben Mánuelhoz

ba keveredvén,

mi okból

'),

viszály-

Más részrl

futott.

Andronicus, Mánuel rokona, ki általa Branizova

és

Belgrád

herczegévé neveztetett, a nyert birtokkal elégületlen, ma-

gára a császárság birtokára emelte vágyait,

tot

a legjobb szerencsével harczolának,

tn

nem

Gejza,

annyira,

várak birtokára vágyott, mint inkább
ki Boricsot a békekötés daczára

')

és

Xissza várait

s

ha Mánuel megbuktatására

vidékeit igérte neki átengedni,

st legújabban a hozzá
fogadta, még mindig

Gej-

Andronicus ajánla-

Gejzának, mely szerint Branizova

segedelmet nyujtand.

e végett

Mialatt Mánuel hadai Siciliában

zánál keresett segedelmet.

nem

s

is

mivel az igért
mivel Mánuelt,

azért,

folyton udvarában tartá,

futott István herczeget

ellenséges

kegyesen

is

szándékúnak

tapasztala.

Radevicus freisingeni kanonok (Muratoriuál VI, 751.) követ-

kez módon

írja le

a viszály okát

:

Stephanus quorundam criminatio-

nibus Regi delatus fuerat, quasi ad regnum aspiraret;

atque in ea re

avunculum amborum, Belum, virum valde prudentem, ac ad innovandas
res

idoneum, svasorem habere putabatur, pro

eo,

quod

habito adolescenti, per studia colendi, ferociae visus

suggerere

Rex

auteni suspectum

peiora re ipsa de

illó veritus,

habens tantum

honorificentius

est

fratris

nutrimentum
honorem,

non tam ipsum, quam amicos

ares eius iam aperte insimulans,

omnia faeta seu dicta eorum in erimina
vulgatis, pluribus ad contestan-

vertebat; multisque adversus fratrem

dum

subordinatis. per insidias

et

et famili-

nec^m

fratris

dieebatur adoptare.

+14
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Andronicus ajánlatát elfogadta,

s

annak elébbi kívánsága

szerint 1155-ben Branizova alá hadat küklött.

E

már nem találta Andronicust e vidépártüt terveirl, t herczegségétöl
rizet alá helyezte. A magyar had ennélfogva

sereg azonban

ken. Mánuel, értesülvén

megfosztotta
barát

helyet

s

ellenséget

ostromolni kezdte.
zilins vezér

már

is

De

talált

Branizovában, miért

alig fogott az

ott termett seregével a

Seregében volt István

berezeg

is

is

azt

ostrommunkához, Bavár megsegítésére.

azon magyar urakkal, kik

Görögországba futottak volt; és hozzá csatlakozott
Borics is némi kún csapatokkal, melyekot Mánuel költségén
::z Aldunánál fogadott zsoldjába.
A magyar had ezek közeledtérl értesülvén, de erejö\

ele

ket

nem

ismervén, az ostrommal felhagyott

s

visszavonulni

minthogy az átszállás sok nehézséggel járt a megáradt Dunán, Belgrád felé akart kerülni,
hogy annak közelében a Száván keresztül térjen vissza hazájába; Bazilius ezt félelemre magyarázván, a magyaroknak
egy alkalmas helyen útját állja s ket váratlanul megtámadja. A meglepett magyarok eleinte hátrálni kezdenek
majd azonban helyreállítván megzavarodott harczrendjöket,
Baziliust egy véres ütközetben megverték, ki aztán, midn
hadának egy részét leölve, más részét elfogva, a többieket
szándékozott, mi végett,

futásban látta,

István berezeg társaságában

gyors futással menekült
-iák

A

István kíséretében léteztek, majdnem mindnyájan a csa-

tamezn

11.56.

meg az elfogatástól.

maga is csak
magyar urak,

találták honárulásuk díját.

végre az

mint mondják, az ütközet után

annyi bajt okozott Borics

is,

saját kunjai által öletvén

meg.

Ugy

Itt veszett el

Mánuel nem akarja boszúlatlanúl hagyni
seregének megverettetését; mert 1156-ban ismét nagy hadat vezérlett a Dunához. Most azonban, miként a következés
bizonyítá, inkább csak azért jött, hogy becsülettel köthessen békét, mert baj.ii másfell is meggyültek birodalmában.
Mihelyt ugyanis Gejzától azon üzenetet vette, hogy
kész
látszék,

415

Gejza oi-száglása.

III. fejezet. II.

herczeg pártolásával felhagy

megbékülni, ha István

s

a

^^^'^

múlt évi gyzedelme után hatalmába esett magyar foglyokat visszaadja: Mánuel sem késett elfogadni a feltételeket s

megkötni a békét

').

Mánuel ezután nem
Gejza

bár

életében;

háborgatta többé az országot

is

sokára, bizonytalan mi okból, a

nem

király másik testvére, László herczeg

is

nála keresett mene-

megvonta, ha nem is pártfogását, legalább tényleges segedelmét. Hogy azonban még
most sem mondott le egészen terveirl a ravasz ember, nyildéket.

Még

István

herczegtl

is

hogy Istvánnak a maga unokahugát,
Comnen Isacusnak Mária nev leányát adta feleségül. Minthogy azonban Gejzát vitézebbnek, erejét nagyobbnak találta,
mintsem eleve képzelte, tanácsosabbnak látá, alkalmasb
idre halasztani terveit s most csak azon volt, hogy a herván elárulta az

által,

;

czeget szorosabban udvarához kösse

s

érdekeibe vonja görög

neje által.

Bár

világos tanúbizonyságunk

nincsen, kételkednünk

ht

hogy azon terv is az agyában fo- j^ty^^ ^s
mely szerint a pártüt István herczeg addig is, míg LíuzIó herczereá nézve a kedvez alkalom megj, a nyugaton tett kisér-^^*^ P*'"*"*^^^'"
letet, Gejzát bonyodalmakba keverni. Mánuel követeivel,
kik 1157-ben küldettek I. Fridrik császárhoz, István is
megjelent ennek udvarában; s bátyja ellen panaszait eladván, pártfogásáért könyörgött. Kérelmei kéz alatt kétségkivül a görög követektl is támogattatván, megnyerték

mindr,záltal alig lehet,
ganzott,

némileg Fridrik császárt;
folytában követet

s

ez István ügyében,

Gejzához.

intézett

még azon

év

Fridrik lemondott

ugyan már terveirl Magyarország meghódítását illetleg
a jó alkalmat mindazáltal, melylyel legalább némi befolyást
;

nyerhete az országra,
tételt

nem

akarta elszalasztani. Követei elég-

sürgettek István részére.

')

Cinnamus

1.

72. Nicetas

reb. gest. Frid. Lib. II. Cap. 32.

Choniat
i.

h.

1.

67. kövv.

Ottó Frising.

De
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Grjáríás

gyri püspököt
1158 elején

anémetcsá- udvarbírót
szárral.

általok

egyátalábau

a

nem

hajlott elterjesztéseikre, s

és Heiidrik,

részletesen elejébe

terjesztette,

gyen pártolására István herczeg,
részesévé

tett,

másként Imre királyi

császárhoz Regensburgba küldvén,

úgy hogy csak

mily méltatlan

lé-

, úgymond, országit
különböznék tle, s kit,

„kit

czírare

csak mintán a gonoszok tanácsait követte, nyilvános lázadása miatt

zött

el

magától

ö most csak azért panaszkodik,

;

nem

hajthatta."

István Fridriknél

nem nyert

mivel legyzetvén, felségsért terveit végre

Az ügy vége az lett, hogy
pártolást, s meg kellett avval
Velenczébe küldetett,
vissza

bogy a császár által
onnan nejéhez Görögországba térend
elégeclnie,

^).

Gejza követei eladásának nemcsak a felhozott indokok, s nem is egyedül az ezer gíra érték ajándok, melyet
királyuktól a császárhoz

vittek,

kölcsönözték

ama

súlyt,

hogy ez a számzött herczeg pártolásáról lemondjon: nagyobb hatással volt Fridrikre az, hogy kívánsága szerint
Gejza szövetségesévé
végett

még

az olasz háborúra.

is lett

A

császár e

püspök személyében

az év nyarán Dániel prágai

újabb követséget intézett Gejzához, ki aztán hatszáz válogatott íjászt küldött a császár táborába.
rik osztrák herczeg

hadosztályában,

Ezen

ném

íjászok,

szolgálatot tették Fridriknek Milano megvételében

jelentékenyebb

kez

évben,

fellázadtak

^).

De

hogy a majlandiak

értesült,

-).

Még

Gejza a császárnak a követ-

segélyt igért

midn

Hen-

a legcsekélyebb

ellene ismét

a császár ennél most fontosabb szolgála-

kivánt Gejzától. Fridrik pár év eltt súlyos viszályba
bonyolódott IV. Adrián pápával. Mieltt ennek vége sza-

tot

kadt volna, a pápa 1159 elején meghalt. A császár Octávián
de a bibornokok tescardinált óhajtá helyébe választatni
;

')

Radevicus Mnratorinál

:

VI, 750. köv. Guntherus Katonánál

III, 677. 680.
^)

Radevicus,

U

o.

772.

-

')

U.

o.

804.
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Gejza országlása.

111. fejezet. II.

tületének többsége Roiand cardinált,

a meghultnak cancelSándor néven a pápai székre. A választás

lárát emelte III.

nem

üthetetett volna ki kellemetlenebbül

Fridrikre nézve,

Sándor volt, még mint cardinál, szerzje
ama leveleknek, melyek a császár haragját a boldogult pápa
mert épen

III.

ellen fölingerelték. Fridrik tehát

A

pápát.

pártján

lév

újabb conclavet tartottak,
ellenpápává,

lasztották

nem

akarta elismerni az új

cardinálok ennélfogva pár hét múlvu
az ö pártoltját, Octaviánt váIV. Victor nevet vn fel. Ez

s

ki

meglévén, Fridrik, pártoltjának támogatása s :iz egyházi
szakadás megszüntetése, Sándor letétele végett, 11 GO elejére
Paviába közönséges gylést hirdetett, melyre, hogy püspökeit elküldje, Gejzát

magok

püspökök,

is

A

megkérte.

király

óhajtván véget vetni

is

császár kívánsága szerint követeiket oda elküldték.

hogy

császárnak

a

nem annyira

Sándor tétessék

s

barátja,

a
el

hogy

késbb

hogy

a

ellensége, III.

kevesebbektl
közönségesen az egyház

gylés eredményre nem

a

fejének,

le,

Viktor ismertessék

az,

a

De mint-

az feküdt szivén,

szakadás sznjék meg, mint inkább
választott

magyar

a

s

szakadásnak,

a

és

vezetett.

Gejza eleinte

Fridrik kedvéért IV. Victor részére látszék ugyan hajolni,
de miután a magyar püspökök, s élükön Báníf'y Lukács

esztergám! érsek, Sándor pápa követeitl, Július praenestei
püspök s Péter cardináltól, az ügy állásáról bvebben érte-

tanácsukra

síttettek,

Gejza

st 1161'ben VII. Henrik

is

III.

Sándor részére

franczia

állott

ugyanazon véleményben megersíteni, még fegyveres
gélyt

is

tatnék

Ígérvén neki,

;

királyt is ügvekezett
se-

ha e miatt a császártól megtámad-

').

Gejza nem érte végét ezen egyházi viszálynak, mely
egész Európát háborúval fenyegette: 1161-ki május utósó
napján

')

megsznt
U.

o.

I)ipl. II, 160.

A

élni.

Székesfehérvári sírboltjába az or-

zsinat irományai Pertznél

:

kövv. Katona Hist. Crit. III. 71U

Horválh M. Magy.

tört.

Leges

II.

Fehér: Cod.

— 736.
27

n^o.
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közbánata kisérte a még

vel benne

fiatal halottat,

nem csak mihanem azért

derék, vitéz, erélyes királyt vesztett,

mivel kora halálából mindenki veszélyt jósolt a hazára ').
Eufrozina nejétl három finn, Istvánon, Bélán és Gejzán
kivül uoyanannyi leánygyermek, Ilona, Erzsébet és Odola
is,

maradt utána.

*)

Pertznél

Turóczy
:

II.

Cap.

Scriptores IX.

66.

Chron.

Claustro-Neoburg. ezen évhez

NEGYEDIK FEJEZET.
III. IstYán.

1161-1178.

és II. László s IV. IstTáii

ellenkirályok.

A

derék

királynak, ki a nemzet függetlenségét

ifjú

s

^^^^-

az ország határainak épségét két hatalmas császár ellenében
sértetlenül

megv^édte, kora halála hosszú, káros zavart

idegen befolyást hozott az országra

még

István,

;

csak tizenöt éves lévén,

mert idsebb

midn

fia,

s

III.

atyja székébe

ült, a fondor cseles Mánuel megérkezettnek látta az idt,
életbe léptetni régi tervét, mely szerint fenhatóságát kiterjeszteni vágyakodott Magyarországra. István herczeg s

bátyja László,

uralkodási vágytól elcsábítva, elég

elvetemültek valának, nemzetök árulóivá lenni,
segédül szolgálni

a

s

önzk

s

eszközül,

nagyravágyó császárnak törekvése sike-

rítésére.

Mánuel alighogyMánnei fondor'****"
értesült 11. Gejza haláláról, s fiának III. Istvánnak megkoronáztatásáról, már is útban volt a két herczeggel Magyar-

Szomorú napok vlradtak

ország

felé.

a hazára.

Sardikában tábort ütvén, követeket küldött az

országba, kik a berezegek ifjabbikának, Istvánnak, királylyá

emeltetésérl tanácskoznának a rendekkel;

László a neki ajánlott görög

különben

is

maga

tervét

által.

A

—

nt elfogadni nem

több önállóságot árult

el

mert miután
akarta,

öcscsénél,

s

tán

Mánuel

a

inkább elérhetni vélte sógora, István herczeg

követek, ha a görög íróknak hihetünk, avval támo-

gatták császáruk követelését,

hogy Magyarországban
27*

szo-
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_ká8, söt törvény volna, hogy az elhunyt királynak ne

hanem

testvére foglalja el a trónt

').

Az

„Ok

sza ill volt egy szabad nemzet kormányához.

kásról mit sem tudnak hazájokban,

idsb

fiáé a

trón öröksége

hol

Istvánt tehát,

;

fia,

országtanács válaily szo-

mindig a király

minden ma-

kit

gyar gylöl, egyátalában nem hajlandíik befogadni királyuknak, mert idegen fejedelem hbéresét, min a herczeg, a

nemzet nem fogja

Mánuel

uralni.

Sardikából a Dunához jött

e választ vévén,

seregével, s azt unokaöcscse,
lete alatt István

Alexius Contostephanus vezér-

Ez

herczeg támogatására rendelte.

Du-

a

—

—

mega mai Új-Palánkát
nán általkelvén, Haramvárát
vette, s onnan nagyszer csábitások, fényes ajándokok s
még nagyobb Ígéretek által ügy ekézett megnyerni az ország
frendéit.

Mind
gyorsan

ez

Gejza halála után mintegy hat hétre,

hogy

és hirtelen történt,

rály híveinek

nem

veres erejét.

A

s

oly

III. István törvényes ki-

volt idejök összegyjteni az ország fegy-

baj s

azonban, (igy látszik,

ország készletlenségének

az

foka

még sem annyira az ellenség gyorsahogy a furak közt hiányzott

ságában, mint abban feküdt,
oly erélyes, elhatározott
ki a

s

egyszersmind tekintélyes

gyermek király jogainak védelmére kelvén

élére állván, a rendeket

e jogtalan

háborgatói ellenében egyesíteni

s

Bánífy Lukács esztergami érsek
nélkül

liíve volt

követelések

s

s

az

férfiú,

ügyek

az ország

lelkesíteni képes volt volna.
s

a többi

fpapság

kivétel

ugyan a törvényes királynak; de bennök

hiányzott az erély, magokkal a törvényes király

is

köri egye-

úgy ennek mint a haza függetlenségének védelmére,
a rendek többségét. Sokan avval is takargatták önz tétlenségöket, hogy Mánuel semmit sem követelt önmagának, s
síteni,

')

Chron. Claustro-Neoburg. 1161 évhez Feznél

Scriptores IX, Nicetas Cboniat.

1.

83.

I,

446. Pertznél;

IV. fejezet.

III.

István országlása.

II.

László és IV. István bitorlásai.
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egyedül azt kívánta, hogy pártfogoltja üljön a királyi székbe. Ennél fogva elhitették magokkal, hogy a nemzeti függetlenséget egj nemzeti király alatt, ha bár ez nem a törvényesen megkoronázott király is, nem fenyegeti oly naoy
veszély,

hogy

a miatt

kellene ereszkedniök,

még nagyobb

bajt

egy súlyos, kétes kimenet háborúba

mely, ha szerencsétlenül végzdnék,
hozhatna az országra. E tekintetek

sokakban igen meghtötték a buzgalmat
uak védelmében, kivált miután öt anyja
az ország szélére,

Pozsonyba

A

ha
s

joo-ai-

veszélytl távol,

vitte magával.

nál fogva inkább a görög érdekekbe vont,

István

III.
a

eléggé megvédve lenni gondolták az által,

lankodása miatt

kiéi-

a

haza jogait
házasságá-

hosszas nvuorta-

gylölt István herczeget mellzik. Tudhogy Lászlót megkoronázni

is

tára adták tehát Mánuelnek,

nem idegenek; de Istvánt királyukká fogadni egyátalában
nem hajlandók.

A

császár talán ennyi engedékenységet sem várt egye-

lre a frendektl,
,....,

hogv
a öj
gylölet István iránt
o..
közönséges, tanácsosnak lattá megelégedni a fél gyzedelemmel is, melyhez fegyver nélkül jutott; s csak azt kivánta
viszont tlök, hogy László a trónra emeltetvén, Istvánnak
látván,

s

,

,

,

,

az ország egy részével Ur,

Urunk czímet adjanak, miként a
szokásban vala, hogy a praesumtiv
trónörökös hasonlókép ezen czímmel tiszteltessék meo-. Az
görög birodalomban

ellenzés erre nézve

nyarán
vel

II.

is

nem

László fejére

Pozsonyba vonult
László

nem

volt

nagy;

tétetett.

A

s így a korona 1161
törvényes király, hívei-

vissza.

sokáig

élvezte a bitorlott hatalmat: már
1162 elején a székesfehérvári sírbolttal cserélte fel a trónt.
Istvánnak, bár az imént trónörökössé lett, most is nem cse-

kély küzdelmébe került, valahára fejére tétetni az oly rég
hajhászott koronát
mert ezt bátyja halála után csak egy
;

hónapra sikerült kieszközölnie.

De

a honárulás,

nemzete

s

unokaöcscse jogainak megsértése, neki sem termett jó gyümölcsöt. Az ellenzést, melyet a rendek többségében tapasz-

ii.

László és

^^- ^^'"'^^ ^''
tollasai.

422
U62.

()tödik könyv.
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szándékozott megtömi: a III. Istvánhoz hü

talt, szigorral

urakat üldözni, javaikat lefoglalni kezdette.

A törvényes

királyoktól, miként évkönyveink tanúsít-

ják, sokszor és sok keménységet

trni

tudott

el

a

magyar

nemzet; de bitorlókat nem szenvedett sokáig maga felett.
A gylölt nem sokára oly magas fokra hágott IV. István

„hogy csak gúnyt, szidalmakat lehetett róla hallani"
hogy öt tüstént kizik az
s úgy látszók,
megijedt
István
Mánuelhez
folyamodott segítA
országból.
ségért, ki nem is késett a maga unokaöcscsét, Alexius Coniránt

is,

a magyaroktól,

tostephanust, egy hadosztálylyal az országba küldeni.
ideo-en sereg benléte

által elidézett

Az

félelem kissé elnémitá

az elégletlenség panaszait. És István, vagy mivel azt hitte,

hogy

megfélemlítés

e

már

elég volt az ellenzék

teljes elfoj-

vagy mivel a körülötte levktl ama tanácsot hallá,
hogy a görög sereget haza bocsátván, szintébb engedela görögöket
mességre tarthat számot a nemzet részérl
tására

;

:

Háláját a császár iránt

valóban kiküldötte az országból.

némelyek

tanúsítandó,

szerint,

ez

alkalommal engedte át

neki Zimonyt és a Szerémséget, melynek birtokára

Mánuel

oly igen vágyódott.

Az

ország jogainak ezen újabb sérelme, épségének meg-

csonkítása, természetesen
ellenzéket.

A

még inkább

nevelte irányában az

görög had eltávozta után azok

a félelem elnémított,

neki bátorodtak

;

s

is,

kiket elébb

mind élénkebben

érezvén a gyalázatot, mely e viszonyokból

a nemzetre há-

ramlott, végre minden jobbak egyesültek a törvényes király,
III. István körül

;

a nemzet becsületét

')

19-én,

megsértette, június

«vben (1162), megtámadták,
az országból

hangosan vádolván, hogy

a bitorlót tehát

s

még azon

pártjával együtt kikergették

^).

Turóczy

II.

Cap. 67.

mítja. Nicetas Choniates 84.

burg. 1162. évhez Peznél

T,

1.

és köv.

ki

Cinnamus

446. Pertznél

azonban az évet hibásan szá118.

:

1.

Chrou. Claustro-Neo-

Scriptt.

IX.

IV.

fejezet. III.

A
V futott,

8

István országlása.

trónvesztett István a Sardikában

miután tle pénzt

és

423

László és IV. István bitorlása.

II.

idz

Mánuelhez

Contostephanus vezérlete

1^62.

alatt

Dunához sietett vissza. Maga Mánuel Nissza
egy nagyobb sereggel táborba. Itt találták t

sereget nyert, a
táján szállott

az ország követei,

kik

azon kérelemmel küldettek

hozzá,

hogy sznjék meg pártolni az elzöttet, kit az ország befogadni semmi áron sem hajlandó. De ekkor még kényszerítésrl

gondolkodott Mánuel,

utasítván

magától, táborát

el

szállította

s

a követeket fenyegetéssel

nyomban Nándorfehérvár

alá

').

II.

De ekkoron már
elébbi

a

magyar nemzet

hanyagságát a maga jogai

is

megszégyenlé

és becsülete

védelmében.

BánÖy Lukács esztergami
s

világi urak

össze az alsó

érsek, Dénes nádor s más egyházi
sürget felhívására egy hatalmas sereg gylt
részeken, eltökélve, nena trni tovább Mánuel

avatkozását az ország ügyeibe.

Mánuelnek nem az elzött IV. István ügye, hanem
csak az feküdt szívén, hogy, miként az egykorú Cinnamus
mondja, „Magyarországot, mely a nyugati nemzetek közt
foglalt helyet, minden áron magáévá tegye". Most tehát
értesülvén a közhangúlatról, mely a nemzetet ellentállásra
lelkesítette,

nem

akarta egy

bizni e kedvencz tervének

kétes

kimenetel ütközetre

sikeritét; fondorlathoz folya-

modott, evvel bár lassabban,

de biztosabban vélvén czéljához juthatni. Palaeologus Györgyöt, testrsége kapitányát
követi küldé az országba, izenvén általa, hogy miután a

nemzetet IV. Istvántól oly idegennek látja,
sem akarja
tovább erszakolni annak véleményét, érzelmeit; st, hogv
a nemzet meggyzdjék, hogy iránta
a legjobb indulattal
viseltetik,

nem

csak IV. István pártolásáról lemond,

Cinnamus: 124.

1.

hanem

:\láauei tervei

^^^^
"

^^'^'
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Az

oligarchia hátaiménak növekedése.

annak koíníányát,, adJá át neki Béla lierczeget, III.
a herczegnek a magi) leányát, Máriát
kívánja nül eljegyezni, s minthogy magának fiú örököse
fogja birodalmában is utódává kinevezni. A manincs,
gyarok, vagy mivel szintének vélték a császár ajánlatát,
vagy mivel örültek, hogy ily könnyen ü jó kimenetellei vet-

iift2.

lijéri

István tostvérét

:

t

hetnek véget a hosszú, veszélyes viszályoknak, örömmel
fogadták az ajánlatot
tért vissza

urához

Es egy

ideig

a követ a

;

gyermek Béla herczeggel

').

úgy

látszók,

f^zándokai, s tán voltak

is

csakugyan szinték Mánuel

azok Béla irányában.

Konstaiiti-

nápolyba visszatérvén,

Béla berezegnek Alexius novet, és
(lespota ezímet adott, leányát pedig neki eljegyezte. Az volt
tán czélja, hogy mi magának, mint már meggyzdött, nem
könnyen sikerülhetne, Béla, egykoron utódává lévén, ma-

gyar királyfi
A

megbukott
,

.

zavargásai.
1163.

létére,

hazáját

is

bekebelezze a birodalomba.

De ha volt is e szándékában némi szinteség, a ravasz
ember e viszonyokból már a maoa
életében is akart némi
ö
hasznot húzni. Követei által tehát a Szerémséget Béla örökségénl kivánta magának átadatni; minthogy pedig erre
•'

tagadó választ nyert,

IV. Istvánnak ismét pénzt és sereget

A

adott, melylyel az országot háborgassa.

megbukott király

nem

a

határszéleken megjelenvén, semmi ellentállásrii

a

béke biztosságábti ringatott országban, s annak
hamar hatalmába kerítette st vesztegetései

szeit

;

talált

déli rés

Ígére-

nem használtak, fenyegetései által, az országnak azon részein lév egyházi s világi urai közöl mind
többeket pártjára vont. Okmányaink szerint Mikó, bácsi,
tei,

hol pedig ezek

és István csanádi püspökök,
több más világi urak akár önérdekbl, akár

Macarius pécsi, Miklós váradi
Béla bán

és

félelembl, nyiltan a bitorló pártjára állottak

Cinnamus: Lib. V.
'*)

Ld.

1.

:

Hi,st. Crit.

St, úgy

ISf).

az általa 11 lj;)-ban

mányt Katonánál

~).

a zágrábi

egyház javára kiadott ok-

lY, 42. Fejérnél

:

Cod. D.

TI,

165.

IV. fejezet. III. István országlása.

látszik,

még

az ország

II.

Láazló és IV. István bitorlása,

belsejében

is

iiéháu}'

talált

42í)

hívet, ___J£^

Mosonymegyében, elfoglalni szándékoztak, mi azonban, a kormánynak Farkas sopronyi várjobbágy álta] idején tudtára adatván, meggátoltatott ').
kik aztán Kapuvárt,

A

nemzet

e

meghasonlásában,

III.

elégtelennek látván a görög segély
torlónak

ellentállani,

szövetségesek

István saját erejét

támogatott bi-

által is

után

nézett.

Eleinte

Fridrik császárban, atyja szövetségesében vetette bizodalmát,

s

hogy tle segélyt nyerjen, öt ezer ezüst gírát küldött
'-).
Fridrik az ajándékot elfogadván, megugyan segedelmét de magának is meggylvén bajai

neki ajándékul
igérte

;

Olaszországban, igéretét

nem

teljesítette.

Sikeresebbek vol-

Wladiszláv cseh királynál, kinek segeannál inkább remélliette, minthogy
Erzsé-

tak a király léptei

delmét eleve

is

húgát már néhány évvel elébb eljegyezte
maga idsb fiának. A megkötött szövetséget Wladiszláv még egy újabb házassági szerzdéssel is
betet, III. István

volt Frigyesnek, a

Szvatoplugnak, III. István máhúgát Odolát, vagy mint mások nevezték, Hulichát

szilárdította, ifjabb fiának,

sik

jegyezvén

el hitvesül.

III. István

a

cseh

segélyérl biztosíttatván,

király

míg az megérkeznék, maga a trónkövetel nagyvezette hadait, s t keményen szorongatni
kezdte az általa elfoglalt országrészben. Mánuel, ennek
addig

is,

bátya

ellen

veszedelmérl értesülvén, Andronicust, Contostephanus fiát,
egy hadosztálylyal rögtön segedelmére küldötte, s derék
hadával nem sokára maga is utálna indult ^).

A

görög hadak közeledtére

sejébe vonult vissza hadaival,

Wladiszláv királyt,

')

ki

III. István

ott

az ország bel-

várandó be szövetségesét

már egy ers haddal közeledett sege-

Ld. a Farkas számára

kelt

adománylevelet Fe;jérnél: Cod.

Dipl. II, 164.
*)

Chron. Anon^'m. 1164.

')

Cinnamus

Lib. V. 126.

e'vhez Pertziiél

Seript.

IX.

426
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ötödik könyv. Az oligarchia halalmának növekedése.

Mániiel e közben Pétervárad alatt táborba száll-

kdeimére.

bogy

ván, miután értesült,

érkezik,

nem

Követei

s levelei által

pen

nem

a királynak

tetemes segedelmo

akarta ügyét a harcz kétes szerencséjére bízni.

azért jött,

tudtára adá tehát a királynak, miké-

hogy háborúskodjék a magyarokkal,
a Szerémség birtokában, mi

hanem, hogy Bélát biztosítsa

t örökségül

illeti

a király megegyeztével adatott neki át

:

már vejévé

Béla berezeg, kit

tett

ha tehát most a király

;

tudja meg, hogy

örökségét kiadni vonakodik,

,

a császár,

erszakot erszakkal fog visszaverni ').
Mánuel eddigi ármányos eljárása után mennyi hitelt
érdemeljen ezon újabb izeneto, sem a király, sem hívei nem
többé kétségben,

lehettek

a követet

tagadó válaszszal

Mihelyt pedig Wladiszláv megérkezett,

eresztették vissza.
vele egyesülvén,

s

haladék nélkül

a

görögök

ellen indultak,

Dunán átkelvén, Bács vártáborukat. De Mánuel most is inkábl)
mint fegyverrel kivánt harczolni. Egy

kik idközben Péterváradnál a

megyébe

tették

át

csellel, fondorlattal,

nev

Bogotá

morva

urat, ki a keresztes hadjárat óta

Görög-

Wladiszláv királyhoz küldé követségbe. Emlék ezteté általa a királyt a barátságra, melyet
országban telepedett meg,
vele

keresztes hadjárata

alkalmával kötött

keverje^magát ezen ügybe, miután

;

kére t,

maga sem

jött, hanem hogy a békét a rokonok közt
maga örökségét mindeniknek átadassa.

szándokkal
tosítsa s a

A
szul,

követ azonban sikeretlenl járt

elbbre

indítá hadait,

s

a

;

ne

ellenséges
biz-

Wladiszláv, vála-

görögöktl nem messze

tá-

borba szállván, a következ napon megütközni szándékozott.
De Mánuelnek a harczra nem volt kedve ; és hadainak egy

Duna

részét a

részét pedig

túl partjára

még azon

éjjel átszállítván,

más

IV. István támogatására küldvén, újabban

is

követeket intézett Wladiszlávhoz, kik öt békekötésre ösztönöznék.

O, úgymond, csak a békesség helyreállítása végett

U.

0.

127. köv.

IV. fejezet.

III.

István országlása.
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László és IV. István bitorlása.

II.

Magyarországba, hogy az iíjabb királyfinak, már vejének, örökségét biztosítsa. Kéri tehát a cseh királyt, harcz
helyett, melyre semmi ok,
is inkább a béke helyreá lításá-

jött

ban fáradozzék.
A görög had visszavonulta súlyt adott a követség eladásának, s a ravasz embernek ismét sikerit a két királyt
békére hajlítani. Mihelyt pedig észrevette, hogy a vélemények megváltoztak, Wladiszlávot is hálójába szándékozott
keríteni. Márton alcancellár által, kit Wladiszláv a békekötés végett hozzá intézett, nagy becs ajándékokkal tiszteié

meg

öt,

s

egy házasságot hozott eltte sznyegre,

mely
Mánuel, unokaöcscse közt
cseh király, az ajándék és az ajánlat

Wladiszláv unokaleánya,
volna megkötend.
által

A

az

s

,

megnyeretvén, a békét ezentúl maga

sürgetni kezdé

is

Követek neveztetnek ki tehát, kik annak
alkudozzanak
és minthogy István s a magyar

a magyaroknál.
feltételeirl

;

urak a Szerémség átengedését egyre ellenzettek, most maga
Wladiszláv lett az iránt Mánuel szószóllója a király és az
urak eltt. Miután a szövetséges ekként közbenjáróvá vál-

magyar uraknak nem volt mit tenniök,
mint elfogadni a íeltételt, mely szerint a Szerémség Bélának
határoztatott adatni örökségül. De midn ebben végre megegyeztek, viszont a magok részérl is kikötötték, hogy IV.
Istvánnak

tozott,

s

Istvánnak ezentúl

a

a császár se adjon

segedelmet.

A

béke

mind a két részrl haza indulWladiszláv Istvántól nagy becs ajándékokkal meg-

így megköttetvén, a seregek
tak.

tisztelve tért vissza országába

De Mánuel

csak azt várta, hogy a cseh segélyhadak az
Wladiszlávtól,

országból távozzanak.

meg

is

kötött házasság által

elvont, félni oka többé

')

Chron. Vincentii

nem

kit az

utóbb valóban

István további segélyezésétl
lévén, a

béke

föltételeit

1164. évhez Dobnernél:

azonnal

Monumenta

I,

Cinnamus, Lib. V, 128. kövv.
Cosmae Pragens. 1164. évhez Pertznél IX.

kövv. Pulkava, U.
tin.

').

o. III,

136. kövv.

78.

Ci n-

^163.

4-2^

J163. ^

Otöflik könyv.

Az

oligarchia hatalmának növekedése.

midn maga

megszegte; mert

Konstantinápolyba vissza-

seregének egy részét IV. István támogatására a

indult,

Szerémségben hátrahagyta
kezdett tenni

A trónkövetel

e görög hadvármegyében
a
foglalásokat
s Bács
az urakat, nemeseket, a merre csak járt,
').

Dunán

dal ismét átkelt

'

;

zászlai alá állani kényszerítvén.

A

békeszegés híre méltó haragra gerjeszté a királyt és

H rendeket.

A

nem rég haza

nyomban ismét
nem csak nagy-

bocsátott hadak

zászlók alá hívattak. Boszúságában a király

hanem a Szerémséget is visszafoglalni szánbékeszeg Mánueltl. És mihelyt hadai a Bács-

bátyját kizni,

dékozott a

kában megjelentek, azon urak

maga

torló a

zászlai alatt

s

nemesek

szolgálni

is,

a kiket a bi-

kényszerített,

a

mint

mind többen megszöktek táborából

tehették, egyenként

s

a

királyhoz siettek. Látván ezt a gÖrög hadak vezére, visszaa Szerémségbe.

vonult

engedni

;

még nem

István mindazáltal

megveretvén, maga

de 'nem sokára

'

is

akart

csak gyors

futással kerülhette el a fogságot.

A

király, mihelyt

a

Bácskát az ellenségtl megtisz-

a Dunán átkelvén, a Szerémséget is visszafogZimony ostromára indult, melynek védelmére a
trónkövetel minden erejét összevonta. Mánuel a történtekrl értesülvén, Gabras Mihály vezérlete alatt újabb sereget,

títva látta,

lalta, és

a

Dunán pedig hajóhadat

mert
volt

király táborát

a

Zimony

alá.

mozdulataikban

elnyt
tott a

a

A
e

által.

egy kis naszádhad követte

magyar hajók azonban igen
fölött,

De

st

szélesek, s

nem vívhattak

miatti nehézkesek,

görög hajók

görögök

küldött a tartomány védelmére;

szintén

egy közölök

fel is

ki

gyújta-

annál erélyesebben látott a magyar

had Zimony ostromához, melyet végre, miután IV. István,
mint a görög írók bizonyítják, méreg által meghalt, a görög
vezérek szabad elmenetel föltétele alatt

')

^)

Cinnamus
U.

o.

i.

fel is

adtak

h. 131.

182. Nieetas Choniat. 84

Turóczy

II.

Cap. 68.

').

IV. fejezet.

111.

István országlása.
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László és IV. István bitorlása.

II.

gyzedelme s a
Szerémség visszafoglalása után Mánuellel még inkább meggyülend a baja, a Szerémségbl Horvát- és Dalmátországba
III. István,

ment,

eleve

a városokat

bvebben

ellátni,

tudván, liogy e

is

meglátogatni, az
a dalmatákat,

szintén kivetette hálóit Mánuel,

mények

által

megersíteni

^^^^-

ersségeket rséggel

kikre,

úgy

már

látszik,

hségben újabb kedvez-

a

^).

Hazatérvén, minthogy Mánuel roppant hadi készületei

nem maradtak, maga is szövetségesek után
kit Mánuel az említett módon lefegyverezett, többé már nem bízhatott. A fejedelmek

titokban eltte

mert Wladiszlávban

nézett;

politikájának akkoron jobbára családi

zasságok adták irányát
szövetségest nyerjen.

úgy most

csehet,

szövetségétl.

ron

már

:

István

leányát jegyezte

fejedelem

De

a

el

is

összeköttetések, há-

tehát Primiszláv

ravasz Mánuel,

az oroszt

is

orosz

magának nül, hogy benne
elvonni

A keleti birodalom

és

miként elébb a

ügyekezett István

Oroszország közt ekko-

szoros összeköttetés létezett egyházi tekintetben

kievi metropolita rendszerint

;

a

Byzanczból küldetett püspöki

Mánuel tehát részint ezen kapcsolat, részint
követei által nem nagy fáradsággal oda vitte a dolgot,
hogy Primiszláv nemcsak felmondta Istvánnak a szövetséget, hanem ellenkezleg Mánuelnek igért segedelmet. Magától értetik, hogy ennek következtében István is megsemmisítette a házassági szerzdést, s nem sokára Ágnest, Henrik osztrák herczeg leányát vette nül.
székébe

A

"-)

:

szövetségeseitl

ekként

elhagyatott

Itjú

király Mánuel

háború egész
súlyát, míoegvedl
o
oJ
viszont Mánuelnek nemcsak az oroszok s az Alduuánál
kénvteleníttetett
viselni a
J

^)

./

'

^.

Ezen útjának kétségtelen bizonysága a spalatói egyház javára
okmánya Farlat. Illyr. Sacr. 111,184. Fejér; Cod. Diplom.

kibocsátott
II, 167.

^) Episcopus Byzantio missus
Cinnamus.

illi

(civitati

Kiovia) praefici sólet

Sze-

''^™^^g®

^^

x)almátiat elfoglalja.
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ötödik könyv. Az oligarchia liatahnáuak növekedése.

tanyázó

st

ki'in

('s

besny

a török szultán

hanem még Fridrik

népek,

Velencze pedig

segedelmet,

igért

is

maga hajóhadát

császár,

Roppant hadait
Mánuel 1164 nyarán mindenek eltt Zimony és a Szerémség
visszafoglalására vezette. Miután azon csapatokat, melyeket
rendelkezésére adta

Duna

István a

és

a

Száva partjainak védelmére rendelt, on-

Zimony

egész hadával

nan elzte,

').

alá szállott

s

azt

vívni

kezdte. István e várat, miután a múlt évben visszavette,
miként hamarjában lehetett, némi új védm vekkel ersítette meg s ers rséget hagyott benne. Ennek többszöri

egy ideig serami mó-

.szerencsés kitörései miatt a várvivás

don sem haladt elre. Majd azonban fatornyokat építtetett a
melyeket aztán, minthogy a vár árkát több helyt

császár,

sikerit betöltetnie, egészen a falakhoz tolatott,
kézvíadallal

fárasztá

tással s vitézül védte

De

az örséget.

magát

;

miktl

tornyaival som boldogul,

folytonos

közönséges

újabb

vitézül állott ellent

császár

látván,

hogy

elébb a falakat megkímélni

Mihelyt pedig ezek

fel.

következtében

rések támadtak,

egy

Az rség most

is
rohamot
de miután az ellenség rohamait a városi

intéztetett.

;

lakosság egy részének árulása

görög

ez ernyedetlen kitar-

A

gépeket állíttatott

mködése

azokból

két nagy [rohamot az ellenség

tetemes veszteségével visszavert.
ukarta, faltör

s

elsegítette,

is

a vár végre

A

makacs védelem miatt annyira neki
gyztes ellenség, hogy még a fegyvertelen lakos-

kézre jutott.

dühödt

a

ságban

is

iszonyú öldöklést követett

el,

a várost pedig fel-

prédálta.

Zimony elosto az egész Szerémséget maga után vonta.
De Mánuel evvel most már nem volt megelégedve. Egy hadosztályt

Dalmátországba küldött,

ségét, azt is elfoglaltatta.

Zimony

falait

nyomban

várat és Branizovát

')

U.

a.

Lib.

V.

is

136.

Maga

s

a

állítólag

mint Béla örök-

mellett maradván,

Duna
st még Nándorfehér-

kijavíttatta,

újabban megersíttette; ezen utósó

IV. fejezet.

Istváu országlása.

III.

vár örségének

át.

László és IV. István bitorlása.

szaporítása végett

med-vallásu bolgárokból,
szállított

II.

Ezek után

az alvidéken lakó

Maho-

n64.

azaz kmaelitákból
visszatérvén,

egy telepet
nagj kérkedéssel

íénjes diadalmenetet tartott császári városában
a

431

^).

Hazai évkönyveink, talán mivel szegyeitek följegyezni
nemzet ezen megaláztatását, e korszakról oly felettié
szá-

razak

s

rövidek,

hogy Mánuel mind ezen hadjáratait csak

a

gorog írókból ismerjük. Mivel pedig
ezek egyedül császárjókat tömjénezik, hasztalan nyomozzuk,
hasztalan kérdezzük, miként történhetett s mi volt
oka, hogy miután Mánuel
azon magyar hadcsapatokat,

melyek

a

Dunát

és

védték, részint kijátszotta, részint
visszanyomta,

segedelmére,

sem

a

Szerémség

nem ment többé magyar

és

a

Szávát

sem Zimony

Dalmátország védelmére

Mert annyit a görög írók
elbeszélésébl is láttunk, hogy Mánuel
Zimony megvétele
után minden ellentállás nélkül jutott
mind a Szerémség mind
sereg.

Dalmátia birtokába s hogy ez évben az
elfoglalt tartományok
védelmére hátrahagyott görög hadak
sem szenvedtek háborgatást a magyaroktól. De hogy
ezen eseménynek fontos
okainak kellett lenni, bár azokat
;

megfejteni

nem

tudjuk,

kétségünk alig lehet, midn látjuk, hogy
sem a nemzet, sem'
annak királya nem volt egyébiránt
hajlandó

oly könnyen

lemondani az elfoglalt tartományokról.
Miholvt ezen akadályok, bár^ mik voltak is
azok, megszntek,' a következ
1165-dik évben Dénes nádor alatt egy
ers had jelent mec.
az alvidékea, mely Branas és
Gabra görög vezéreket eoy
veres ütközetben megverte, s a
Száván átzvén, Zimonyn
kívül az egész Szerémséget ismét
visszavette.
Mánuel, hogy az elvesztett tartományt
annál könnyebben visszafoglalhassa, megosztani akarta
a magyar ert, s
míg egy ers hadat a Szávához küldött, egy
másiknak Oláhországon keresztül Erdély pusztítását tzte
ki feladatul

czélját mindazáltil így

')

U.

a.

sem

(;rte

el.

Az Erdélybe

139. Nicetas Choniates 87. kövv.

;

küldött

_^^^
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nagy martnlpkkal térr
ugyan vissza; de a szávai hadak— a görög írók szerint,

nem

ellentállásia

sereo-,

állítólag mivel vezérök

találván,

iszonyodott, valószí-

a vérontástól

nbben, mivel a nádor hadától megverettek, minden eredmény nélkül kényteleníttettek visszavonulni. Mánuel
:i

sükeretlensége

hadjárat

miatt

hogy a hadvezért, Alexius
klastromba záratta
1166.

annyira

Cassinust,

mogboszankodott,
baráttá

nyíratván,

^).

Dalmátországban sem voltak kedves vendégek a göröo-ök. Péter spalatói érsek nem gyzött eleget panaszmiket végre megunván,
kodni hatalmaskodásaik ellen -)
;

Magyarországba jött, a királyt és tanánémi ert a görögök ellen. Az
küldeuének
csát ösztönözni,
érseket rövid id múlva meglepte Magyarországban a halál
de czélját még is elérte. István, megértvén tle a városok
116tí-ban

titkon

rao-aszkodását

maga

iránt,

nem

is

késett hadat küldeni Dal-

mátiába, mely aztán a görögöket Spalato eltt megvervén,
vezéröket Nicephorus Kaluphest oltbgván. Dalmátiát a magvar koronának, ha bár rövid idre is, megint visszasze-

Ez alkalommal Zára is
nem trhetvén tovább, hogy ket

rezte

^),

fellázadt

grófjok

Velencze

ellen,

szabad választá-

sában korlátozta és érseköket a maga patriarchájának hatósága alá vetette: Mauroceno Domokost, a Velenczétl

magyar királynak hódoltak.
István azonnal magyar rséget rendelt a város kastélyába,
mert elre látható vala, hogy Velencze, kivált midn ennyi
eltrni
bajjal látja küzdeni a magyar birodalmat, nem fogja
veszteségét. És valóban. Vitális Mihály, velenczei herczeg,

kinevezett grófot

elzvén,

a

nern sokára harmincz gályával jelent

meg

a város eltt

;

de

minthogy a polgárok az rséget híven támogatták, azt ez

')

')

150. Nicetas Choniat. 87.
Farlatusnál: Illyr. Sacr. III. 186. Fejérnél: Cod. Dipl, II, 176-

Cinnamus

III. István

javára. Farlat IV.

7.

okmánya

Sz.

Katonánál

:

Kozma

és

Demjén dalmát klastrom

Hist Crit. IV, 152. Cinnamus köv.

IV. fejezet.

III.

István országlása.

II,

László és R'. István bitorlása,
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évben siker nélkül ostromolta. 1167-ben mindazáltal,
míg
a magyar hadak ismét a Szávánál harczoltak
a görögök
ellen, a

urává

berezeg

még nagyobb ervel

városnak

lett a

térvén vissza, végre

is

^).

Mánuel sem nézte tétlenül a múlt évi ketts vereséo-et.
1167 tavaszán Sardikában nagy sereget gyjtvén össze,
azt
Andronicus Contostepbanus vezérlete alatt a Száván

gyz,

át-

A

küldötte.

magyar részen ismét Dénes nádor,

volt a vezér.

Zászlai

a tavali

most tizenöt ezer vitéz
részben nehéz, vasas lovasok, kiknek még lovait
is

állott,

pánczél fedte

elül,

A nemzeti

tyások.

részben

alatt

könny

lovasok, íjászok, parity-

egy hosszú vastag póznán, négy
ökörtl vont szekérre tzve, lobogott a sereg fölött.
Dénes,
tapasztalásból tudván, hogy a görögök a szárnyakon
helyezászló

f

zik el

erejöket, a középet gyöngébbnek hagyván,
ezt
szándékozott keresztül törni. E végett
csomóban állítá

sr

fel

a harczrendet,

szárnyakra.

szándokát

A

csak gyönge íjászcsapatokat helyezvén a
görög vezér meglepetve látta a magyarok

sr

hogy közép hadtestök
rendéit szétoszszárnyaira tüstént rendeletet külde, hogy
félkörben
fogják körül a magyarokat, s azután
színlelt futamlással
csalják ki harczrendjökbl; a középet pedig,
szokás ellenére,
-.rs vasas csapatokkal ersítette meg.
Az ütközet dél tájban, rövid nyilazás után lándzsákkal
kezddött; majd ezek
a pánczélokon, vérteken széttörvén,
mind a két
;

és

lássa,

,

részrl
buzogánynyal folytatták a kézviadalt. A harcz
ekként, mind a két részrl makacs, sokáig
kétesen hullámzott. Azonban a görögök balszárnya
hanyatlani kezdett; a
vezérek egyike, Branas Dömötör, megsebesítve
bukott le
karddal

s

lováról

fogolylyá lett

s

futásnak eredtek.

;

De míg

minek

láttára

ezeket a

a többiek

rendetlen

magyarok hevesen,

s

kel-

tovább zik, a görög fvezér, a kedvez pillanatot
megragadván, nagy ervel a magyarok balszárnyára
rohan
letinél

')

Dandulus, Muratorinál: XII, 292. Farlat. V. 59

Horváth M. Magy. tön.

28
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_

s

azt visszanyomja.

által a liarczrend egészen felbomlott

Ez

mert a hanyatló balszárny a közép egy
ezután
részét is maga után vonta. Hasztalan {igyekezett
íenközépen
megfosztott
szárnyaitól
a
Dénes nádor magát
balgörögök
a
tartani; miután sem jobb szárnyától, mely
szárnvát egyre zte, sem balszárnyától, melyet íutamlásában
megállítani nem sikerit, nem nyerhetett támogatást egy

a mag-yar táborban,

:

maga

is

kénytelen Ion hátrálni a középpel

miközben a nagy zászló

is

az ellenség kezébe esett.

véres viadal után

éj

véget vetett

az ütközetnek.

Mind

a két

rész

A beállott
táborába

vonult vissza. A gyzelem a görögöké maradt ugyan
hogy a nyert elny nem igen nagy lehetett, mutatja

hogy

;

de
az,

görögök megelégedvén a magyar sereg visszavonúlst mivel táborukban
azt egyáltalában nem üldözték

a

tával,

;

vak lárma támadt, hogy a magyaroknak segítségök érkeAndronikus az éj beálltával, ott állomásozó hajóin, a
zett
Száván is átkelt onnan minden további munkálat nélkül
:

;

nem sokára Konstantinápolyba térend
A következ 1168-dik évben, úgy
1168.

vissza

').

látszók,

Mánuel bé-

kében hagyja az országot, mert csak az sz elején vezetett
egy hadat az engedetlen szerb fejedelem megfékezésére. De
miután ezt megalázta s elfogta, hadai a védetlen Dalmátiára csaptak át, s azt ismét hatalma alá vetették. Zárát
kivéve, mely, mint

lenczének

A

mondók, már

a

múlt évben hódolt Ve-

^).

háborúskodó

fáradtak a háborúba

felek,

;

úgy

látszik,

mind

a ketten bele-

mert bár nyomára sehol sem találunk

hogy egymással békét kötöttek volna, a háború folytatásának sem létezik semmi emléke. Ez arra mutat, hogy egy

')

írja le a

Cinnamus 157. kövv. Kevesbbé dicsekvóleg,
hadjáratot Nicetas Choniat.

Dandulus

Lib. IX. Cap.

Spalatum, Traguriuni
satur.

et

1.

s

igy hívebben

100. kövv.

15.

Muratorinál XII. Emmanueli

Ragusium ac paene

tota

Dalmatia subju-

IV. fejezet.

III.

István országlása.

II.
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László és IV. István bitorlása.

részrl Mánuel is lemondott Magyarország meghódításának,
mint eléggé tapasztalta, kivihetetlen tervérl j más részrl

^i68.

István sem akart tovább harczolni

a Szerémség egy részével
görögök kezén maradt Zimonyért és Dalmátországért,
miket Bélával utóbb úgyis visszaesendknek reménylett az
a

országra.

Mert Béla körül nagy változás történt 11 70-bec. Mászinteségérl irányában ez év eltt, alig
hagy kételkedni azon körülmény, hogy leányát neki való-

1170.

nuei terveinek

ban eljegyezte,

s

a birodalom rendéit is esküvel

De 1170-ben

az ifjú pár iránt.

természetesen

kí^telezte le

mi
más irányt adott terveinek utódára nézve.
váratlanul

fia

született;

Miután fiának életrevalóságáról meggyzdött, birodalma
rendéit elébbi esküjöktl feloldozván, 1172-ben fiát megkoronáztatta. St nehogy Béla, ha leányával összekelne,
magának e házasságból valamely jogot követeljen s fiát háborgassa,

az eljegyzési szerzdést

nejének húgát,
nyát adta

nül

Ágnest,
a

Boémund

nek

s

a

s

maga

antiochiai fejedelem leá-

magyar berezegnek

Ezóta, képzelhetjük,

felbontatta,

is

*).

csak terhére volt Béla Mánuel-

birodalma nagyjainak,

kik az idegen herczeget, mint

trónörököst úgy sem kedvelték, s tle most már a császárral
együtt minden áron szabadulni óhajtottak. Alig lehet e kö-

rülmények közt kétségünk,
éves, ereje virágában

toknak

lév

a

még
e

Henrik-Leó szász

lett áldozatává.

földre zarándoklandó,

hogy

István király

az ll73-ki tavaszon

herczeg, István király ipju, kíséretében a

csak huszonhét

görög fondorlaa szent

herczeo-

Henrik osztrák

Danán Mosonyhoz

érkezett, és szabad átmenetet kért a királytól. István

nyom-

ban egy követet, Florent urat, küldé clejökbe, hogy ket
Esztergomba, a királyi székvárosba kisérje. A vendégek

másod nap, május

')

-l-kén megérkeztek, de gyásztorra

Nicetas Chon. IIO.

:

István

1172.

ötödik könyv. Az oligarchia hatalmának növekedése.
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a

megelz

megsznt

éjen hirtelen,

élni

^).

telen halálában a
göröo-

kézbl

Ha

mint sokan

hitték,

megétetve,

való a közvélemény, mely István hir-

méreg hatását

származhatott.

A

látta,

drék

úgy

a

méreg

ifjú király,

csak

ki az or-

szág függetlenségét a félelmes Mánuol ármány- s fegyverhatalma ellen annyi szilárdsággal s kitartással megvédette,

méltó az utókor tiszteletére.
')

Arnold. Lubecens. Leibnitz: Script. Brunsw. II, 631.

interiit appotiatus, ut dicitur, a fratre suo,

quem de

sokkal valószinbb ez Mánuelröl, mint Béláról,
szilárd,

de feddhetetlen jellemet nyilvánított.

Rex ver
De

terra ejecerat.

ki egész életében,

bár

ÖTÖDIK FEJEZET.
III.

Béla király. 1173—1196.

III.

István halála után pártokra szakadt
az orszáo- a
Királyválasztásban. Ágnes, Henrik osztrák
herczeg leánya,
meghalt király özvegye, ki férjével
1165 óta magtalan há-

1173.
xx<.

a^T^TT

zasságban

magát most jó reményben monda lenni, s
volvélték '). Mások, s úo-y
nagyobb rész, Bélának, az elhunyt István idsebb
élt,

tak kik szülését megvárandónak
látszik, a

ocscsének jogát védték,

s annál inkább t akarták
a trónra
minthogy vele együtt a Szerémséget é.
Dalmátiát
IS, miket
Mánuel Béla öröksége gyanánt tartott elfoglalva,
haboru nélkül visszaesendknek hitték

ültetni,

még egy harmadik

De

az országra.

párt

is.

Sokan nem fojthatták

el

volt

idegen-

ségeket a Mánuel befolyása alatt
tiz évig Görögországban
nevekedett Béla iránt, kit görög erkölcsnek,
a gylölt császár aránt lekötelezettnek lenni
véltek,

s

a

nevel

miatt, ki

nekik annyi bajt okozott, a
növendéktl is tartottak. Ezekhez tartozott majdnem az egész
fpapság, attól félvén, hogy
a görög egyház szertartásaiban
nevelt Béla, nem fog elégragaszkodással s buzgalommal viseltetni nemzete
egyházihoz;
8 ez okból öcscsét, Gejza herczeget kívánták
megválasztani!

Hozzájok csatlakozott maga Eufrozina
anyakirályné

M Ugyanaz

u. o.

is,

ki a

43b
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tle korán elszakadt idsb

fiánál

inkább szerette a szemei

alatt növekedett ifjabb Gejzát.

De amazok,

kik Bélát pártolák,

helyesen

itél'ték,

hogy

Mánuel, kinek Béla most már csak terhére van, annál kevésbé fogná tétlenül nézni Béla méUztetését, minthogy
most a jog is részén van Gejza felmagasztaltatása esetében
:

ennélfogva bizonyosan megújulandónak látták a háborút

Mánuellel
az

;

mig

elveszett

ellenben,

ha Béla hívatik meg a trónra, még
is minden kardcsapás
nélkül

tartományokat

visszaszállandóknak hitték. Ezek tehát, minden további této-

vának véget vetend!', követeket kühlének Görögországba,
kik Bélát meghívnák.

E

párt véleményét

teljesen

igazolták

az események.

Mánuel, mihelyt III. István haláláról értesült, Bélával, egy
sereg kíséretében, haladék nélkül útra kelt, s a követek t
már Sardikában találták. Megértvén ezektl a rendek többségének hajlamát Béla iránt, szükségtelennek tartá személyes megjelenését;

s

a herczeget fényes kisérettel bocsátá el

hogy nem csak minden
igényrl lemond a császári trónra, melyre szánva volt, hanem
annak érdekeit mindenkor pártolni is fogja. A Szerémség
és Dalmátia visszaadásáról azonban szót sem tett a ravasz
elébb azonban megesküdteté t,

ember.

A

huszonöt éves, sima, mívelt, ügyes, trónra termett

Béla hamar megnyerte ugyan a
dását,

maga pártjának ragaszkomert ennek alkalma volt tapasztalni, hogy a görög

élet szokásai, erkölcsei

nem

korcsították el az önkénytelenül

nem
meg ragaszkodását hazája, nemzete iránt. Dtmegjelenítse az ellenpártot még sem némitá el. Ágnes özvegy
királyné állítása a maga érdekes állapotáról idközben alap-

külföldre jutott ifjúnak egészséges magyar jellemét,

gyöngítették

talannak bizonyult ugyan be

;

de Gejza pártja annál ersebb

azok is, kik elébb Ágnes szülését bevárandónak vélték,
jobbára hozzá csatlakozván. A párt élén BáníFy Lukács,
esztergomi érsek állott, annyiban veszedelmes Bélára nézve,
lett,

V. fejezet.

hogy

a

III,

Béla kormánya.

koronázási jogot törvény és

neki biztosította;

és senki

mondók, különben

sem

439

hagyomány egyaránt

találkozott, a Bélától,

n^^-

mint

idegenked fpapságban, ki az agg,
vagy merte volna.
Az mindazáltal elnyére vált Bélának, hogy az érsek, hozzá
is

tekintélyes érsek jogát bitorolni akarta,

látván szítani a világi urak többségét, 'mégse merte
ronázni a

maga

pártoltját,

megkoGejza herczeget. Béla mego-y-

zdvén, hogy az érseket maga hasztalan ostromolja, a pápáSándorhoz folyamodott; de még ennek intései sens

hoz, III.

meg

hajthatták

meg

a pápától,

Bánffyt, miért Béla azt kívánta és nyerte

hogy ha Lukács érsek még tovább

is

is

vona-

kodnék, a kalocsai érsek

által hajtathassa

koronázási szertartást

S így Ion aztán, hogy Béla magát
kalocsai érsek által végre megko-

').

1174-ki január 13-kán a
ronáztathatta -).

végre magán a

Béla megkoronáztatása elvette Gejza pártjának bátor- Reformok
az
ságát nyíltan ellenszegülni a királynak, minek következté-ig;azgatásban.
ben a testvéri versengés, ha nem sznt is meg végkép, még
is annyira lecsilapodott, hogy pár évig a béke nem
lön megzavarva.

A

tevékeny, erélyes király

nálni az alkalmat,

nem

is

késett felhasz-

hogy gondos, igazságos kormánya

s

a

nemzeti egyház iránt tanúsított ragaszkodása által az ellenpárt s kivált a püspökök ellenszenvét lefegyverezze, a közigazgatás javítása által a közbecsülést, népszerséget ma-

gának megszerezze.
ket

magának

országlása

a

E

tekintetben a tapasztalatokat, melyé-

görög kormánynál szerzett

elején

javára fordítani

volt,

mindjárt

ügyekezett hazájának.

Alig kételkedhetünk, hogy több ilyféle reform köszönhette
Bélának, habár egynél többet nem találunk is föl-

lételét

jegyezve emlékeinkben.

')

III. Incze

Cod. Dipl. III,

királyok eddigelé futáraik emlé-

pápa levele János eszterg. érsekhez 1209-ben Fejér:
Ugyanazon pápa levele Imre királyhoz Katonánál:

I, 91.

Hist. Crit. IV, 229.
'')

A

TuróczylI, Cap.

69.

ötödik könyv. Az oligarchia hatalmának növekedése.
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kezetére bizott szóbeli üzenetek által tudatták rendeleteiket

fispánokkal

a

s

egyéb tisztviselikkel; jobbára szóbeli kiadományaikat s egyéb kegyel-

jelentések által osztogatták

meiket

Viszont a tisztviselk

is.

seiket a királynak

el

a

;

kérelmezk

is

élszóval tették jelenté-

és

pörlekedk

így adtsk

is

ügyeiket, így vették a királytól vagy a bíráktól mondott

E

módnak, a kifejtett görögországi
igazgatás gépezetével ismers Béla sokféle hátrányait taítéleteket.

véo"zéseket

s

pasztalván,

nom

késett rendeletet bocsátani ki országában,

minden folyamodás, minden jelentékenyebb
hogy
feljelentés, itélethozás, szóval, minden fontosabb kormányeljárás Írásba foglaltassék, hogy ekként az írott szó az igazezentúl

könnyebbséget eszközöljön,

pontosságot,

gatásba rendet,

jobban biztosítsa az egyesek jogait, tanúskodjék az ítéletekrl ^). E reformok mellett nagy gondot fordított arra is,

hogy

a lefolyt belviszályok

és

külháborúk

ban eláradt rendetlenségeknek, rablások
nak gátot vessen. ,,Az orvokat

s

alatt

irgalmatlanul

és latrokat

úgymond róla a krónika.
Azonban öcscse, Gejza herczeg,

az ország-

hatalmaskodások-

üldözte",
Gejziherczes
za.\

rgásai.

^^^^^ jg ^

házi

s

nyílt lázadástól: az anyakirálynétól

világi úrtól

dorkodni bátyja

gyámolítva,

titkon

hez, ki

úrral

s

más

s

nem sznt meg

s

el

Henrik herczeg-

Ilona húgát,

szökött. Béla szigorral járt el a nyugtalanság
a

fondorlatok egyik

f

szítogatóját

Petitionibus loqui traxit originem, ut

mperii Turóczy
is

u. o.

Kézay

egy 1181-ki levelében

audientia Celsitudinis

:

II, Caj). 4.

Ausztriába
elfojtásában.

fogságba té-

romána habét curia

Endlicbernél 119. S

scripti

et

maga Béla

Necessarium duxi. ut negotium quodlibet,

meae discussum

Fejér: Cod. Dipl. 11, 198.

fon-

a király boszúja ell

pártfeleivel sógorához,

pár évvel elébb vette

Anyját,

néhány egy-

Törekvései azonban 1176-ban vala-

ellen.

mely módon napvilágra jöttek,

Lrincz

bár eddigelé óvako-

in

testimonio coníirraetur.

.

V. fejezet.

III.
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Henriktl pedig a szökevény hérczeg és pártfelei__J£^
miért
követelte. Henrik tagadólag válaszolt

tette 1):

kiadatását

;

Béla AZ Ausztriával épen háborúskodó

Szobieszláv cseh ki-

Henrik tartományainak éjszaki részét a Dunáig pusztítani segítette -). Ez alkalommal
esett-e Gejza herczeg a magyar hadak fogságába ? Vagy az
osztrák herczegtl adatott ki végre Bélának? Csak annyit
rálynak segélyhadat küldött

s

tudunk, hogy Grejza fogságba került,

megszökött és

Szobieszlávnál

mivel általa Fridrik császár
mélte

De

^).

menhelyét

lasztotta

Szobieszláv

:

A

megnyerni

re-

még ügyetlenebbül

vá-

is

úgy

öt,

néhány

látszik,

boszús bátya Gejzát most keményebb fogságba

majdnem

hol azontúl

tétette,

sokára

bilincsekben küldé át Bélá-

pártfelével együtt elfogatván,

nak.

nem

menedéket, talán,

pártfogását

herczeg most

a pártos

de abból

keresett

évig tespedett, párt-

tizenöt

Vathát megvakíttatá, István
kalocsai érseket püspökségétl megfosztotta, anyját pedig,
Eufrozina királynét, Görögországba vitette számkivetésbe ^).
E szigor gyökerében elfojtá a pártoskodást a közbékét
hívei közöl

a legbnösebbet

:

egész uralkodása alatt

Béla eszélyesebb

nem háborgatta többé
volt,

s

talán

belvillongás.

több hálára

is

érezte

magát kötelezettnek Mánuel iránt, mintsem hogy barátságos
viszonyait vele a Szerémség és Dalmátia miatt, miket az
Öreg császár halála után minden kardcsapás nélkül visszavehetni reménylett, felbontotta volna. St 1176-ban Leusták
erdélyi vajda és Ompudin horvátországi bán vezérlete alatt

Chron. Poson. Endlichernél:

Ungariam, cum Laurentio
mater

ver

Monum.

57.

,,Dux Gejza exiens

coraite et multis aliisintravit in

eius tenetur captiva in Bronz".

De hibásan

Austriam

teszi

.

.

1186 év alá

1176 helyett.
évhez Pertznél: Scriptores IX.

*)

Chron. Austriae.

')

Béla... misit illum in carcerem, qui evadens vincula

1 176.

ad Sobieslaum venit. Pulkava Dobneméi: Monum..
Chron. Poson.

Monum.

I,

89.

i.

h.

Pulkava

i.

Boemiam

III, 194.

h Chron. Siloense.

Dobnernél

:

442
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jelentékeny segedelmet

Mánuel

ellen.

e

is

küldött neki

háborúban leáldozni

az iconiiimi szultán

látta szerencsecsillagát,

melyet eddigi vállalataiban kedveznek tapasztalt. Serege,
veszélyes helyzetbe jutván, nagy részben elveszett, és saját

személyének megszabadultát is leginkább a magyar segélyhadnak, s különösen Lobi és Tamás erdélyi vitéz testvérek-

nek köszönhette, kiket aztán Béla Doboka megyében jelentékeny birtokkal jutalmazott hsies tet tökért *). E veszteséget annyira szivére vette Mánuel, hogy azóta lelkének
szokott vidámsága elborult, testének különben

rendkívüli

mindinkább hanyatlott, míg végre az 1180-ki év életének is véget vetett. És most megjött valahára az alkalom,
visszavenni az országnak Mánuel által bitorlott tartományait. Zimony és a Szerémség minden haladék nélkül visszaereje

Szerémség és
Dalmátia
visszavétele

.

'i-m-i^nii-i

.

>

hajlott.

Dalmátia
alá,

is

régóta visszasovárgott a

magyar uralom

mert mióta tle elszakadt, méltó okai voltak a panaszra,

ssm a horvát urak rablásai s hatalmaskodásai ellen nem nyervén elegend védelmet. Mialatt ugyanis Mánuelt a török háború tartá elfoglalva, egy horvát fnök, kit Reles néven hívnak, Spalatót
a görög birodalomtól sein Velencze,

sok ideig háborgatta,

mígnem

t

1177-ben az ostromolt pol-

gároknak egy szerencsés kitörésök alkalmával megölriiök
sikerült

^).

A

velenczeiek

rögök elfoglaltságát,

s

is

hasznukra fordították

hol egy, hol

a gö-

más várost háborgattak.

Zára, melynek 1167 óta folyton birtokában maradtak, mivel

k

küldöttek igazgatására grófot, érsekét pedig a ve-

lenczei patriarcha

alá rendelték,

épen nem trhette igá-

jokat.
Dalmát

Mihelyt Mánuelnek 1180-ki september 24-kén történt
minden háború

viszo

nyok.

halála hírül futott, a dalmát városok önként,

')

I,

Cinnamus 175. IV. Béla okmánya Praynál: Annál Reg. Hung.

167. Fejérnél: Cod. Dipl.
*)

Thomas Archidiac.

Spalat. Histor. Salonit. Cap. 21.

V. fejezet

III.
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a magyar király uralma ___JJ^
hónap múlva pedig, midn Béla Spalató s a többi
városok megersítésére Farkas nádor vezérlete alatt némi
hadat küldött, 1181 elején, Zára is követte a többiek példáját '). Eleve is tudván, hogy Yelencze e város elvesztet hes

kényszerítés nélkül visszatértek

alá; pár

nyén nem nézendi, Béla annak falait rögtön kijavíttatá s a
várdába magyar rséget tétetett, mely aztán, a polgároktól
gyámolítva, szerenesésen visszaverte a város ostromára jött
velenczei sereg erlködéseit

Kálmán

^).

miként fentebb elbeszéltük, a daloaát

óta,

városok azon kiváltsággal

éltek a

egyeztébl, hogy püspökeiket

Hogy

hatták.

a két

s

magyar királyok megönmagok választ-

grófjaikat

ftisztvisel közöl legalább egyik

királytól inkább függvén, a városok

hsége

tosíttathassék Velencze

ellen,

püspök magyar

fondorlatai

meg

feltétel alatt ersítette

is

Béla most oly

a városok kiváltságait,

alattvalói közöl

választassék.

A

érsekség épen azon idtájban ürülvén meg,

midn

mány

Béla a

magyar koronához

a

azonnal

letiltá

A

sától.

hogy

a

spalatói

a tarto-

várost

másnak, mint magyar eredetnek választá-

nem örömest vették jogaik e
Sándor pápa közbenjárásához folya-

polgárok azonban

megkorlátolását,

modtak

visszahajlott,

a

jobban biz-

De

^).

s III.

Béla

a

megtétetni a választást,

pápa

intései

mígnem

daczára

a polgárok

is

sem engedte
megegyeztek

magyar nemes csí;ládból eredt Chitilényi Péterben magyar érseke lett a vá-

kívánságában;
rosnak

^).

így aztán 1185-ben a

s

Péter érsek

tartományában,

s

nem

sokára egyházi zsinatot hirdetett

ott az új corbaviai

püspökséget alkotta,

ritka önzetlenséggel saját jövedelmeinek egy részét

ván

annak

ki

megalapítására.

Ezen

Lucius Lib. III Cap.

Dandulus, Muratorinál XII, 311.

')

A

*)

püspökség utóbb,

Farlatus IV, 11.

')

*)

12.

szakít-

pápa levele Bélához Farlatusnál, 111,212.
Hi?t. Eppat. Zagrab. 327. Thoina.« Archidiai

Kerchelich:

Hist Salonit.

Cap 23
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__1460-ban, a Frangepán grófok székhelyére, Modrusba tétetett át II.

Pius pápa

által

').

E közben nagy zavarok támadtak s folytak le Byzanczban. Andronicus Comnenus, ugyanaz, ki 1155-ben már
II. Gejzával is szövetkezett Mánuel ellen, most ennek fiát, a
gyermek Alexiust sem trte sokáig a császári trónon. Mindenekeltt magát császár-társsá kiáltatván ki, világos tanúságát adta, hogy els alkalommal magához kivánja ragadni
a fhatalmat. Mánuel özvegye Mária, s Alexius hason nev
nénje, Bélának egykori jegyese, most az antiochiai császár
neje, Bélához folyamodtak segedelemért a bitorló ellen.
Béla, hogy Andronicust a fvárostól elvonja, 1183-ban egy
hadat küldött át a Dunán s Nándorfehérvár és Branizova
De

vidékét pusztíttatta.

veszedelmét. Andronicus
záratta

s

megfojtatta,

ez csak

s

család

a császári

nem sokára pedig Alexiust

Béla ennek hírét vévén,

ölette.

birodalomba

sietteté

a két császárnét e miatt börtönbe
is

meg-

újabban sereget küldött

azt egészen Nisszáig pusztíttatta

a

^).

II.

E

118't.

szomorú események után még csak egy kapocs ma-

radt fen,

mely

t

némileg a keleti birodalomhoz kötötte

Ágnes, vagy mint a görög írók nevezik, Anna, a megfojtott császárné húga. De 1184 elején e kapocs is megszaneje,

kadt
Béla házassága
a franczia
Margittal.

:

Ágnes szintén meghalálozott.
Béla, életének virágát élvén,

újabb házasságról gondolkodott,

s

a gyász

id

eltelte

még azon évben

után

követe-

Fülep franczia királyhoz, hogy tle nvérének
Margitnak, Henrik ifjabb angol király özvegyének kezét
száraára megkérjék. A követek sükerrel jártak ugyan: Margit Bélának azonnal eljegyeztetett; de a menyekzö egy
kot küldött

^)

Farlatus IV, 92. 105.

*)

Nicetas Choniat 172. 179

:

V.

tejezet.

III.

évnél tovább elhalasztatott

Béla kormánya.
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ama viszályok

miatt, melyek az
Margit hitbére végett támadtak. Az angol udvar ugyanis azt követelte, bogy miután
a királyné második házasságra lép, egészen mondjon le özvegyi hitbérérl. A viszály 1186-ban végre kiegyenlíttetvén,
Margit septembor 8-kán Parisból megindula s fényes kí-

angol és franczia udvarok közt,

sérettel hozatott az országba, hol aztán a

nélkül megtartatott

haladék

').

Ld. e viszályokról

magyar udvarral

menyekz

bvebben Katonát:

Hist. Crit. IV, 331.

tartott alkudozások folytában a franczia

udvar

A

részle-

magának a magyar birodalom állapotáról, s kiis. Az
érdekes okmány ime következ ,,Béla
magyar király országában a következ földek vannak Magyarország, a
birodalom feje; Horvátország, Dalmátország és Ráma. Magyarországtes tudósítást szerzett

rályának jövedelmeirl

:

:

ban két érseki szék van az esztergomi
delme hat ezer gíra s a pénzek tizedét
:

A kalocsai
Az

és a kalocsai.

szék a bácsival egygyé olvadt,

esztergomi úrnak suífraganeusai

Esztergom jöve-

húzza; ez az ország fvárosa.

is

jövedelme két ezer ötszáz

s

három ezer
püspök hétszáz gírával a pécsi püspök ezer ötszáz
gírával; a gyri püspök ezer gírával, a veszprémi püspök ezerhétszáz
gírával
a nyitrai püspök ezer száz gírával. A kalocsai suífraganeusai
a Csanádi, vagy a mellette lév folyam nevérl marosi püspök két ezer

gíra.

gírával; a váczi

:

az egri püspök,

;

;

gírával, a bihari püspök, kinek székhelye Olaszinak (Várad-Olaszinak)

neveztetik, ezer gírával;

az erdélyi püspök két ezer gírával; a zágrábi

püspök, a Száva folyam mellett ezer ötszáz gírával. Dalmátiában két
érseki szék létezik:
gírával.

Mind

a zárai öt száz gírával, és

a kettejöknek

a spalatói négy

együtt van tiz suffraganeusok.

száz

Magyar-

pénzügybl évenként hatvan ezer gíra.
Ezen kivül a sóból tizenhat ezer gíra az utakból, vámokból, vásáradóból, mi mindenütt az övé, harmincz ezer gíra; az erdélyi szászok adójából tizenöt ezer gíra; a hetvenkét vármegye évi jövedelmeinek egy
ország királyának jövedelme a

;

harmadából huszonöt ezer gíra; Slavonia

A hetvenkét fispán mindenike

évi adójából

tiz

ezer gíra.

köteles a királyt évenként egyszer

meg-

vendégelni, és mieltt az asztaltól felkelne, száz gírányi ajándokot ad
neki; némelyek azonban két százat

kerek számmal mintegy

tiz

is

adnak;

ezer gírára megy.

mibl

a király

Ezeken kivül

jövedelme
a királyné

nagy ajándékokat nyernek ezüstben, posztóban, selyemben, lovakban. Mind ezek felett van még a határszéli harminczad.
és a király fiai is

1186.
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közben Béla az els házasságból született két

fiá-

nak jövendjét akképen intézte el, liogy Imrét, az idsbet
utódául nevezvén, megkoronáztatta ') Endrét podig a nem
;

rég szerzett

következ módon

E

fejedelmévé rendelte.

Galiczia

jutott a

III. Boleszláv lengyel

tartomány

magyar korona fenhatósága

alá.

király, Szobieszlava neje által e tar-

tomány birtokába jutván,

azt e házasságból született Judith

t

midn
II. Gejza fiának,
Lászlónak hitveséül eljegyezte. Lászlónak, mieltt, Mánu-

leányának adta hozományul,
(dhez Görögországba futott,

rálylyá

lett,

házasságból

e

aztán rövid idre

s

Micziszláv

fia

magyar

született.

ki-

De

László halála után, az özvegy Judith egy orosz úrral második házasságra lépett,

Román.

A

kitl ismét két

fia

tartomány öröksége Judith els

lótól született

Micziszlávot

illette

:

lett
fiát,

Wladimir

és

a II. Lász-

de ez mecrméro-eztetett,

Wladimir és Román versengWladimir emettl elzetvén, Bélához
Galiczia elfog- íutott, tle kérvén segedelmet. De Béla t, nlivel Micziszláv
iaia.«a.
megmérgezése miatt leginkább t terhelte a gyanú, elzáratta, s a tartományt Endre fia számára foglalta el -).
De Endre nem maradt sokáig Halics birtokában. Wladimir, reit megvesztegetvén, két év múlva megszökött s
s

azután az orosz férjtl

lett

tek annak birtokáért.

Kázmér lengyel

királytól

visszafoglalására,

azt

az

kért

segedelmet a tartomány

fenhatósága alá vetni Ígérvén.

Kázmér annál hajlandóbb ln kérelmére, mivel értesült,
hogy a hallcsiak nem kedvelik a magyar herczeg kormányát,
s készek beküldend seregéhez csatlakozni. Az ekként egyesült lengyel- halicsi hadaknak nem volt képes ellentállani
Halics várában a magyar rség, s miután segély Bélától nem

A
II.

föld népe élelemmel teljesen ellátj

i

a királyt"'. Fejér: Cod. Diplom.

217.
')

Egy

1185-ki

datik. Fejér: Cod.
*)

okmányban

Diplom.

Imre már raegkoronázottnak mon-

II, 220.

Bogufal, Sommersbergnél: II, 48.

i

V.

érkezett, szabad

fejezet. III.
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föltétele alatt

elköltözé.s

várat

a

(

vele

s

ii83.

együtt a tartományt átadta. Wladimlr ekként ismét urává

Béla most Kázméron akart boszút állani

Halicsnak.

lett

hadat

Lengyelország pusztítására;

küldött

idközben más

felé is

meggylt

s

de minthogy

a baja, 1189-ben Kázmérral

egy személyes találkozás alkalmával békét kötött. Galiezia,

úgy

Wladimir kezén maradt, de magyar fenhatóság
e tartomány nevét is beigtatta okmányaiban

látszik,

alatt

Béla

:

királyi czímébe

^).

Hogy Béla
nem

e

tartomány birtokáért elegend ervel
oka valószínleg az volt, hogy

háborút,

a

folytatta

ugyanezen idben Dalmátiában is harczoltak seregei. Mióta
Zára 1181-ben a magyar korona alá visszahajólt, Velencze
nem sznt meg háborúskodni e város birtokáért. Hajóhadát
folyton a dalmát szigetek közt tartván,

megtámadta.

E

tetett tartani

Dalmátiában.

rl azonban
ték

föl,

miatt Béla

is

nagyobb sereget kénytelenít-

A háború

a

hadjárat miatt, a béke felett

hogy Béla Zárát

átadni,

nem

is

dozás eredménye

Az

a keresztes

1188-ban,

De

alkudozni kezdtek.

Velencze pedig

mint-

arról lemondani

csak két évi fegyverszünet

lett az

alku-

'^).

olasz író a keresztes hadjáratot

szünet okául,

részletei-

háborúskodó felek egymásra kölcsö-

nösen kemény csapásokat sújtottak,

akart, végre

folyamának

Olasz írók csak azt jegyez-

nincs tudósitásunk.

hogy miután

a várost több ízben

említi

a

iegyver-jr^-jdi^j. császár

szokásban lévén,

hogy ily hadjárat idején
minden háborúskodás megsznjék Európában. Jeruzsálem
egy fényes gyzedelem után a törökök birtokába esett minek következtében VIII. Gergely pápa már 1187 vége felé
felszólította Európa fejedelmeit
sznjenek meg egymással
;

:

hadakozni,

s

fordítsák

erejöket

a

szentföld

visszavéte-

') Ugj-anaz, u. o. Cromer:
Ker. Polou. Lib. VI. 166. Béla okmánya 1189-ki máj. 2-ról. Fejér: Cod. Dipl. II. 247.
^) Dandulus Muratorinál: XII, 312.

keresztes had•^^^^
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A

pápa szózata viszhangra talált Európában. II.
Henrik angol s Fülep franczia királyok, emez, mint tudjuk,
Béla sósora, a következ évben készületeket tnek a keresztes hadjáratra. Amaz követe és levele által kérte Bélát,
i^re

^).

engedné, hogy serege az országon keresztül vonuljon, s útjában a szükségleteket bevásárolhassa. Béla minden nehézség nélkül megegyezett kivánatában ^). Hasonlókép Fridrik
császár

is,

miután a pápától számára átküldött keresztet

ruhájára tzte, Konrád

hogy vele az utak

és

mainczi érseket küldötte Bélához,

hidak kijavítása és az élelmi szerek

Béla a császár kívánságának

ára iránt szerzdést kössön.

is

egész készséggel megfelelt, határozván, hogy száz lóra való
takarmány egy ezüst gírán, négy ökör ugyanazon áron szol-

gáltassék ki a kereszteseknek

^).

Henrik angol király halála

1189.

nem

már

vehetett

által

meggátolva, részt

a keresztes hadjáratban

;

és,

hihetleg

e

Fülep franczia király is elmaradt. De Fridrik császár
1189-ben a pünkösdöt (máj. 28.) már Pozsonyban ünnepelte
roppant táborával, melyet a várossal szemközt lév mezn
szállított meg. Béla követei által üdvözlé t, kik vele egyszersmind a had átvonúltának körülményeirl is bvebben
miatt,

A

értekeznének.

miután a fegyelem szigorú meg-

császár,

tartása tekintetében rendeletet bocsátott ki seregéhez, útját

Esztergom

felé folytatta.

Itt fogadta

ünnepélylyel Béla király,
lovagolván.

A fogadást,

t

június 4-kén nagy

ezer lovag kíséretében elejébe

az ünnepélyeket, a király és királyné

vendégek iránt hosszan írják le a német kútfk. Egyebek közt említik, hogy a király Esztergomnak Sz.
György nev külvárosában két nagy háza.t tele rakatott

bkezségét

liszttel s

Crit.

a

egyéb eleséggel a keresztesek számára.

')

A pápa bullája Fejérnél:

^)

Henrik

levele Bélához

s

Cod. Dipl.
viszont ezé

II, 234.

amahhoz Katonánál:

IV, 334. köw.
^)

Godofred. Coloniens Frehernél:

I,

A királyné

349.

Hist.

V. fejezet.

III.

Béla kormányii.
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pedig egy bársonyból

dennem

s drága sznyegekbl készült
s minkényelmi tárgyakkal felszerelt sátort ajándékozott

a magas vendég-nek. :^égj napig, míg
a császár Esztergomban mulatott, az ünnepélyek, lovagi játékok,
lakomák egymást érték. A fényes fogadtatás annyira megnyerte
a császár
ázivét, hogy rokonságba kivánt lépni
a királylyal, s annak

leányát, Constantiát,

a kíséretében lév fiának, Fridrik
sváb
berezegnek jegyezte el hitvesül,
úgy hogy a menyekz a
berezeg visszatértekor tartassék meg.
De Fridrik herczeoPalaestinában meghalálozván, a házasság
nem hajtatott
végre, s Constantia utóbb Ottokár
cseh király

nejévé

Ezen ünnepélyek
járása által

lett.

Margit királyné a császár közbenaz 1177 óta fogságban lév Gejza
herczeo-nek is

kieszközölte

alatt

Béla t szabadon eresztetvén,
néhány más urak vezérlete alatt két

szabadságát.

ügnn gyri püspök

s

ezer fegyverest adott melléje,

hogy

a császárral

szent

is a

tidre költözzék.

Esztergomból Béla Budára kisérte vendégeit,
hol ismét négy napig vadásztak a vidék erdeiben.
Onnan pedig
egészen a határokig velk ment,
mindenütt ingyen szolgáí
tatván a császár és kísérete számára
az élelmi szereket
mipedig a Száván túl a Morava folyam
mellett tle elbúcsúzott, még számos, élelmi
tárgyakkal rakott szekérrel s
különféle drága szerekkel
melyeknek értéke öt ezer o-írara becsültetett
terhelt négy tevével ^ajándékozta
m"eg
ot.
császár, hogy ennyi szívességet
némileg viszonozzon'',
azon hajókkal kedveskedett neki,
melyek

dn

;

-

-

A

t

gensburgból

Zimonyig

tolytatta tovább útját

A

szállították;

s

kíséretét

').

Gejza mellé adott magyar had Ugrin
püspök

lete alatt a

kalauz tisztét teljesítette a keresztes

Ugyanaz

u.

o. :J52.

Peznél

I.

Arnold. Lubecens. Leibnitznál
Script
213. Chron. Austr. ezen évhez

Anonymus. Urstisiusnál

Pertznél IX.

Horváth M. Magy.

tOrt

veze^r-

had eltt.

:

fírunsw. II, 677.

Re-

mert innen szárazon

qq
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De

alig lépett

görög földre a keresztes had, azonnal viszá-

császárok között
lyok támadtairFridrik és Isacus Angelus
a keresztesekkellett
fegyverrel
minek következtében néhol

nyomnek magoknak utat nyitniok. Béla errl értesülvén,
hogy a békét
ban követséget küldött Frldrlk császár után,
ez nem
minthogy
De
helyreállítsa.
közte s a görögök közt
leáeltt
az
pár
év
sikerit, s Béla a görög császárt, ki
hogy fegyveresei Fridrik
magyar
táborában harczolnak, megsérteni nem akarta, a
része
nagyobb
Ennek
hadat Bolgárországból visszahívta.
nyát, Margitot vette

vissza

is

indult aztán

Gejzát a szent földre
Háború Veien-

'^'^tfn

nül, az

által

Ugrin püspökkel voltak azonban, kik
;

is

elkísérték

^).

Velcnczévcl 1188-ban kötött két évi
tavaszán már
fegyverszünet ideje, midn Velencze 1190
városa most az
ismét megkezdte a háborút. A lagúnák
föl Zára
ingerelte
lakosait
sziget
uralma aktt lév Arbe
tengera
erre
Béla
küldvén.
ellen, hajóhadát nekik segélyül

Alig

tclt le

a

városok hajóit szedte össze s azokat fegyvereseivel
a
megrakván a velenczei hajóhad ellen vezette. Az ütközet
parti

traui foknál a

magyarok

részére

dönté

el

a

gyzedelmet

két évre
minek következtében Velencze a fegyverszünetet
e szerint Zára a magyar király, Arbe
Ismét megújittatta
kezében maradt ').
pedig a többi szigetekkel folyton Velencze
most is
látszik, miként már két évvel elébb, úgy
;

Béla,

úgy

az ál'landó béke megkötósét, sürgette

;

de Velencze egyáta-

követeléseirl Zára válában nem akart örökre lemondani
csak
király ebbl elre láthatá, hogy Velencze
rosára.
elönynyel
kedvezbb alkalomra vár, melyben a háborút több
inkább
megkezdhesse miért is uralmát a tartományban még
megkinek
mellé,
megersítend, Imre fia s ifjabb király
volt,
de
koi^onáztatásakor Dalmát- s Horvátországot átadta

A

;

latus:

')

Anonymus

kövv.
Canisiusnál, odit. Basnage: III, P. II, 506.

2)

Dandulus,

Muratorinál XII, 314 Lucius Lib.

V.

66.

II.

Cap. l2.Far-

:

V, tejezet.

a ki

III.

BéJa kormánya.
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még mindig

sekké

lett

nagy

nev

az olasz származású, utóbb spaLitói érBernát neveljének gondjai alatt létezett,
a
Calanus pécsi püspököt nevezte ki e tartományok

kormányzójává

Nem

').

Béla gondoskodása az iránt,
hogy Dalmátia egy erélyes, magyar szellem kormány által
igazgattassák
mert letelvén a fegyverszünet két éve, Danvolt fölösleges

is

;

dulo Henrik,

az új velenczei lierczeg ismét

megkezdé tábo-

Nem

rozását Zára ellen.

támadta ugyan meg egyenesen a
várost, hanem csak Pagot s a többi, hozzá tartozó szigeteket
foglalta el, s hogy elébb utóbb a várost is hódolatra kényszerítse,

hajóhadával a tengert

vetett gátokat

De

elzárván,

hasztalan volt

kereskedésöknek

minden

fondorlat. Calán
püspök s kormányzó a várost azután is megtartotta a magyar koronának. A boszús Velencze a Bélához szító Fraugépán grófokon tölte haragját, elvévén tlök a hbérül birt

Yegla

szigetet.

azt

pótolta,

-).

Béla a grófok kárát Modrus vármegyével

örökösen

oly

s

feltétel

nekik, hogy az ország határai közt

tiz,

alatt

adományozván

azokon kivül négy

katonával szolgáljanak a királyi zászlók

pánczélos, vértes

1194-ben Béla személyesen is meglátogatta a tartományt, s hogy azt még szorosabb kapcsokkal kösse a koronához, Imre ifjabb királyt Horvát- s Dalmátország királyává is megkoronáztatta, azokat ezentúl egyenesen az ö
alatt

•').

kormánya

alá rendelvén

"•).

Calano episcopo Quinqueecclesiensi totam Dalmatiam et CroaLd III. Béla kiváltságlevelét a pécsi püspökség népének számára. Fejér Cod. Dipl. II, 252.
^) Dandulus, Muratorinál i. h 31G.
')

tiara nobiliter procurante.

:

^)

Katonánál:

Hist. Crit. IV, 419. Fejérnél

:

Cod. Dipl.

II,

292.

Egy

1194-ki jun. 9-kén kelt okmányban olvassuk: Regnante
dominó nostro, Béla serenissimo rege Hung. Dalm. Croat. atque Ra*)

mae, et Almerico
III, 225.

így

áll

:

filio

super Dalmatiam

Katonánál: IV, 428.

Egy

et

Croatiam.

Regnante dominó nostro Béla.

Farlatusnál

okmányban pedig
Ung. Dalm. Croat. Ramae29*

másik, 1195-ki

nS'i-
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Isacus Angelus, görög császár, Béla veje, értesülvén a

1194.

királynak
jött,

e

töltött együtt

A

1194-ki

tájakon miilatásáról,

kogy ipjával találkozzék.
tanácskozásaik

;

A

szön

a Szávához

két fejedelem több napot

tárgyát mindazáltal

nem

is-

következ évben megfenyíteni szándékozott az Aldunánál tanyázó ki'in, besnyö s oláh-bolgár
népeket, melyek birodalmát gyakori betörésekkel háborgatvalószín tehát, hogy ezek ellen kért Bélától segedelták
merjük.

császár a

:

met.

A görög

írók szerint Béla azt neki

de teljesíttetett-e az ígéret?

na ');
könyvekben. Csak azt tudjuk,

—

meg

is

Ígérte vol-

semmi nyoma

az év-

hogy a császár az egymással
népektl megveretvén, népbirodalmában, hogy alattvalói

összeszövetkezett oláh-bolgár

szerségét annyira elveszte
fellázadtak,

s

t elfogván és megvakítván,

börtönbevetették.

Halála után, mi röviddel utóbb történt, özvegye Margit,

kitl Mánuel

íia

született,

1204-ben Bonifácz monteferratói

gróííal lépett újabb házasságba.

A

vejét

sokáig élte

s

túl,

teljes életének

leányát

ért e szerencsétlenséget Béla

az 1196-kí

ápríl

nem

23-ka véget vetett érdem-

^).

III.
Beiviszonyok.

sem fényes ütközeteket s diadalokat nem
beszélnek el évkönyveink, sem törvénykönyvek nem maradtak tle reánk, melyek törvényhozói bölcseségérl tanúskodnának és mégis kormánytörténete, az állapot, melyben az
országot hagyta, a külföldi emlékek, melyek róla egyet s
III. Béláról

:

mást fentartottak,
tanúskodik, hogy

que

rege, et

— szóval minden,

Emerico

eius filio bis coronato

citer gubernante. Farlatiis:

h Nicetas Choniat.
-)

mit róla tudunk, arról

egyike volt legjelesebb fejedelmeinknek,

Dalm.

et

IV, 341

II. 278.

286.

Ld. errl Katonát: Hist. Crit. IV, 449. kövv.

Croatiam

feli-

V. tejezet.

kiknek kormánya

ÍIÍ.

Béla koimáuya.

népet boldoggá,

:i
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az országot hatalmassá

tette.

Ifjúságában, a tevékeny, 'ügyes, nagyratörekv Mánuel
oldala mellett növekedvén, a görög császári udvar kormány-

tudományába beavatva, dús tapasztalatokkal megrakodva s
kiképezve, vette át a belvillougások s hosszú háborúk alatt
kimerült,

pártokra szakadt,

gyott országot
ról

lelépett,

;

melléktartományaiban megfoév múlva a színpad-

midn huszonhárom

és

egységében megszilárdulva, régi határaiban

megersödve, jólétében virágozva, míveltségében elhaladva,
hagyta azt utódára.

Xem tudjuk, tartott-e országgyléseket, alkotott-e új
törvényeket; mert amazoknak alig találunk némi kétes nyomaira '), emezek, ha voltak is, nem jutottak reánk; de tudhogy ö ügyes, erélyes, gondos igazgató volt. Talán
elegendknek találta az eddig alkotott törvényeket; de azoknak végrehajtására erélyesen ügyelt. Mit a görög birodalom
kormányában jót és hasznost, hazájára is alkalraazhatót is-

juk,

mert,

azt

alkalmazta

zaj nélküli,

is

ennek igazgatásában. És épen e

mköd

csöndben

kormánv

erélve

s

—

bölcseséffe,

—

mi a krónikások figyelmét jobbára elkerüli,
tette áldásteljessé országlását. Krónikáink csak két tényt jegyeztek
í'el kormúnyáról;
hogy tudniillik a közigazgatásba behozta
az Írásbeli tárgyalást,

Az els

arra mutat,

és kiirtotta

hogy

az orvokat

az igazgatás egész

és latrokat.

alakját át-

abba rendet, pontosságot hozott; a második
tanúskodik, hogy a személy-, vagyon- és üzlet-bátorság volt
idomította,

kormánygondjainak

tevékenységének egyik legfbb czélja.
vagyon-bátorság mellett kétségkívül gyarapodott az ipar és kereskedelem is, mi ismét az erkölcsök csi-

A

személy-

s

s

nosbulását eredményezte. Igazságszcretetérl
diek

is

lekbl

')

fényes bizonyságot tesznek.
látjuk,

Lfl-

—

igj

Küvacbich

:

ír

„A

még

a külföl-

hozzánk érkez leve-

hozzá István tournayi püspök Bel-

Vestigia Comil. 74. kövv.

"96.
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—

hogy az igazságot szereted és ápolod. Ez országiásod fénye, ez dicssége koronádnak" ').
A barátságos viszony melyben a nyugat fejedelmeivel
glumból,

élt,

melyeket velk

a követségek

váltott,

franczia

a

Mar-

jó alkalmul szolgált?
tapasztalás gyjtése végett a külföldre utaz-

gittal kötött házassága, alattvalóinak

tudományok s
niok. Azon Bethleem
tanítványa halt

el,

nev

ifjú,

azon Jakab,

s

is

mint
Mihály

egyetem
Adorján nev

a párisi

ki

és

papok, kik amaz ifjúval ugyanazon levélben említtetnek

nem

bizonyosan

az egyedüliek,

s

még több mások

kormánya

is

^),

voltak

tudományos czélha nincs is többekrl világos
ból a külföldre utaztak,
tanúságunk. S még ezen egyetlen okmány is, mely e tárgyban fenmaradt, hirdeti Béla országlásának dicsségét. Az
hazánkfiai közi, kik Béla

alatt

—

elhalt ifjú szüléi,

fiók

küldeni Parisba,

ki

kimúlta után nem késtek hírnököt

fióknak netalán

hátrahagyott kötele-

zettségeiért eleget tegyen.

kormánya elején idegen volt a magyar papság,
hogy a görög egyházban nevekedett ifjú király,

Bélától

mivel

félt,

a római kárára, a keletihez talál szítani.

A

papság csalódott,
s volt oka örömmel tapasztalnia csalódását
Béla buzgónak,
bkeznek mutatta magát az egyház iránt.
már 1175-ben
:

gyarapítá a zágrábi káptalan birtokait; 1182-ben a kereszt-

utóbb ugyanazoknak székesfehérvári klastromát, melyet anyja Eufrozina
épített s alapított meg, maga is újabb adományokkal gazdaurakat Sinye birtokával adományozta meg;

a még mindig csak tengd
püspökség alapját gyarapította ^), úgy hogy azontúl
ezer s'záz ezüst gíra jövedelemnek örvendhettek püspökei.
Neki tulajdoníttatik a szebeni és szepesi prépostságok meggította

a

;

következ évben

nyitrai

alapítása.

O

ültette

át

Francziaországból

a czisztercziek

Katonánál. Hist. Crit. IV, 241.
^)

István tourna}T püspök levele Katonánál

^)

U.

o.

289.

:

i.

h.

V.

ill.

fejezer.

szerzetét a pilisi, bakonyi,
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Béla kormánya.

sz.

gotthárdi monostorokba

s

ru-

mind azon jogokkal s kiváltságokkal, melyeket a
élvezett '). O eszközölte ki, hogy
Francziaországban
.szerzet
a nemzet dics s legnépszerbb királya, I. László, 1192-ben
házta

fel

az egyház által a szentek sorába igtattatott,
tisztelete s
által is

megnyerte

Azok

így a nemzet

szentesítését.

mikkel buzgalma az egyházat gyarapí-

közöl,

szabadságlevél,

melyet Calanus pécsi püspök

háza népének számára eszközi ött ki tle

okmány fbb

azon

legfontosabb

közjogi tekintetben kétségkívül

totta,

s

kegyes emlékezete e nagy királya iránt az egyház

a

méltó,

;

maga egyhogy ezen

mint melyek azon kor viszonyaira nagy világot vetnek. 1. Valahányszor az országban
adó szedetik, ezen adó a pécsi megyében a püspök és egypontjait kiírjuk,

háza számára szedessék.

2.

A megyebeli

nép az egész ország-

3. A püsvámmentesen zhet
pökség javai mentek a király minden segélyezésétl, mentek
a nádorispán, a királyi udvar- (ország-) biró és fispán hatóságától, s mind birsági mind bnvádi ügyekben egyedül a
püspök és tisztei ítéletétl függenek. De a püspök ha igaz-

ban szabadon

ságot

nem

kereskedést.

s

szolgáltat,

megjelenni köteles.

4.

a

panaszosok vádjára a király eltt

Bár

a pécsi

hatósága alól ki van véve,
fizet neki.

5.

A

egyház

évenként

pécsi polgárokat

akár nemesek akár szolgák,

s

a

baranyai fispán

még

is

három

gírát

az egyház egyéb népeit,

bár hol pereltetnek be, csak

más alattvalóinak tanúsága mellett lehet megszedett minden vám és vásári
adó tizede a püspöké
hasonlókép a megyében szedett menyétadó tizede is. 7. A tizedet minden egyéb termékekbl
gabona-, bor-, barom- és baromfiból mindenki, bár mily
méltóságú s állapotú, zászlós, nemes, szolga, keresztény vagy
izmaelita, köteles megadni. 8. A tizedbl pedig sem a nádor

ezen egyház
ítélni.

6.

A

megye határában
;

a huszadot,

')

sem

Schmitt

:

a

fispán

a századot,

EpiscopHt. Argiens.

I,

mint egyebütt szokás,

95. Fejér:

Cod. Dipl.

II,

202.

1196.

iöb
^1^6.

Dtödik könyv. Az oligarchia hatalmának növekedése.

9. A püspök engedelme nélkül még hirdetni
megyében valamit a nádornak vagy fispánnak a
maga hírnöke által. 10. A püspök megegyezte nélkül Pécsett vagy másutt a megyében sem országos, sem tartományi
sem megyei gylést nem lehet tartani. 11. Törvényszéket
sem nádor sem fispán nem tarthat a püspökök jószágain;
i^i

is

nem

veheti.

tilos a

különben a nádor húsz arany gíra birságot
hivatalát veszti. 12.

denkinek

A

királyon

arany gíra bírság

tíz

alatt tilos a

annak engedelme nélkül megszállani

Végs

éveiben Béla

hadat vezetni

a külföldre.

stb.

a

fizet,

és a királynén

fispán

kivül min-

püspök jószágain

^).

még fogadalmat is
De e fogadalmának

tett

kereszt-

teljesítésében

tán vejének, Isacus Angelus gÖrög császárnak szerencsétlen
esete

ennek következtében a birodalommal eddigelé

s

foly-

vagy betegség
által meggátoltatván, azt ifjabbik fiára, Endrére hagyta
örökségül
mivégre a neki osztályrészül adott várak s uradalmak mellett roppant pénzösszeget hagyott, melyen hadat

tatott barátságos viszonyainak

rnegváltozta,

;

fogadhasson.

Két

mány

^)

fián, Imrén és Endrén kivül egy 1198-ki okegy harmadik fiáríd is emlékezik, kinek nevét

azonban nem tudjuk.

')

Libertás Populoruni Ecclesiae Quinqueecclesiensis

Endlichernél:

Monumenta Arpadiana

394. kövv.

el legelször az arany pecsét, IjuUa aurea.
^) Regnum ipsum ad minorem fratrem tuum

—

írja III.

1191-ból.

Ezen okmányon fordul
....

derivandum,

Incze Endre vezérhez Fejér: Cod. Dipl. II. 313. köv.

HATODIK FEJEZET.
Imre

és III. László. 1196—1305.

Majdnem hagyományos áá

vált már eddigelé az ország.
hogy valahányszor az elhunyt királynak több
felntt
vagy testvére maradt életben, meghasonlás, viszály
tört
a rokonok közt, belháború az országban.
Tán épen

ban,
fia

ki

ennek

akarta elejét venni III. Béla,

midn

vér, nyugtalan

a heves

természet Endrének nem az ország egy részét,
nemn vehanem a maga keresztfbgadalmának végrehajtását

zérséget,

hagyta örökségül.

De
és igen

szándéka nem

Endre nagyravágyó volt,
hogy miután a neki szánt Halicsot

teljesedett.

sajnosán vette,

még gyermek korában elvesztette, atyjától a
vezérséget,
vagy mire még inkább vágyott. Horvát- s
Dalmátorszá°o-ot
nem nyerte osztályrészül. Ezt tehát bátyjától, Imre királytól kicsikarni,

els törekvésévé

tette,

mihelyt atyjok tetemei

a székesfehérvári sírboltban eltakaríttattak,'

másodszor

is

s

Imre ugyanott

A

megkoronáztatván'),

a trónra lépett.°
kereszthadjáratra nyert kincseken barátokat szerzett,
hadakat
szedett ugyan, de nem hogy azokat a szent

földre,

hogy bátyja

ellen vezesse.

hanem

A

pazar kézzel szórt kincsek sok
barátot szereztek a nagyravágyó berezegnek;
s a kereszt
jele, melyet fegyveresei ruhájára
tzetett, mindaddig
el-

')

Turóczy

11.

Cap. 70.

Viszályok
\^^^'
'J'f''"'
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mígnem

födte lázíuló szándokait,

nyiltau kitzhette a párt-

ütés zászlaját.

Endre nem támadta meg egyenesen bátysem viseltetvén, háboHorváthanem
s Dalmátországba, a két
rúra nem is készült,
tartomány elfoglalására vezette hadait. De bár miként tör-

Ugy

látszik,

sokáig semmi gyanúval

ját, ki iránta

miután öcscse szándokairól értesült s hadait
összegyjteni kezdette, meglepetve látá, hogy ezekben nem
Imre,

tént,

nagy támaszt
ben,

lel

pártos öcscse ellen. Sokan

midn ez a kereszthadjáratra készült,

tnek

vele

menni Palaestinába;

s

még Béla

életé-

szintén fogadalmat

most, e fogadalom teljesí-

úgy vélték, nem foghatnak iégyvert más háboMások, emezeknél kevesebbé lelkiismeretesek, Endre

tése eltt,

rúra.

zászlai alá álltak, készek támogatni igényelt.
tehát, melyet

szenvedett
dott,

').

Imre 1197-ben öcscse

A

csekély had

ellen küldött, vereséget

Szorultságában a király a pápához folyamo-

kérvén t, parancsolná

keresztfogadalmat

teljesítse,

meg

öcscsének,

hogy

az átvett

azon híveit pedig, kik kereszt-

fogadalmuk miatt vonakodnak a királyi zászlók alá gylni,
e fogadalomtól ideiglen mentené föl. Addig is míg a pápától
a kivánt válasz megérkeznék, pártját nevelend, az öcscsééhez hasonló pazarlással kezdett gazdálkodni a királyi ura-

dalmak

Magát székesvárosának várát, Eszabban létez, egészen még fel sem épült ki-

várjavakban.

s

tergomot,

s

az

rályi palotát az érseknek

nak újabb birtokot

Az

s

adományozta

új pápa, III. Incze,

király kérelmét

^).

De

nem

késett ugyan

^)

stb.

teljesíteni a

II,

193. Pertznél:

Scriptores IX.

levele Fejérnél: Cod. DíjdÍ. II. 308.
')

0.

a templariusok-

bár a pápa egyházi átok fenyegetése

Chron. Admontens. Feznél

Imre

-);

kiváltságokat ajándékozott

311.

Fejér: Cod. Dipl. II, 324.

')

U.

*j

III. Incze levelei

0.

329.

Imréhez, Endréhez

s

az észt.

érsekhez. U.
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meg 1198-ban Endrének, hogy

alatt

h;igyta

sept.

15-kéig múlhatatlanul meginduljon,

rizkedjék

lázadástól

Horvát-

:

hadjáratra

a

addig

s

Endre mindezekre nem

is

minden

hallgatva,

Dalmátországot fegyveres kézzel elfoglalta,

s

s

azokat, kik ott a királyhoz ragaszkodva ellentálltak, széjjel-

Innen pedig gyztes fegyvereit

verte.

tartományokat

fordítván, e

ellen

azontúl Dalmát-

Horvátország,

s

is

Ráma

Chulmia
magát
Chulmia vezéréés

meghódoltatta,

Ráma

és

nek czímezvén ^).
Imre az említett körülmények miatt

elleiitállni

képte-

trni kényteleníttetett a megtörténteket s a házasélet
örömeiben keresett kárpótlást, még ugyanazon évben II.
Alfons Aragónia királyának leányát Constantiát vévén felelen,

;

ségül

^).

A
nem

pártoskodás, a király részérl ellenz intézkedésekre

találván,

ez alatt

egyre burjányozott az országban.

A

hatalmasabb urak megszokni kezdek az engedetlenséget, és,
mi még károsabb következéseket vont maga után, megszokni

hogy csak újabb adományok

kezdek,

meg kötelességszer

tegyék

s

kedvezések fejében

szolgálataikat.

közbátorság hiánya nttön ntt.

A fejérvári

A

zavargás, a

káptalan pré-

postja, kinek tiszte volt eddigelé a szent korona^rzése,
ezt

sem

látta biztosságban

hassa

;

s

engedelmet kért

hogy azt szükség idején másnak

pápától,

s

már

nyert

is

a

rizetére bíz-

•^).

E

zavarok

pártoskodásokban az egyháziak

s

vettek a világi urakkal,

szokván sujtogatni

;

az ellenjjártiakat

mert egyháziak

s

is

részt

egyházi átokkal

világiak egyaránt

két táborra oszlottak a testvérek között.

Imrének legbizodalmasabb híve volt Ugrin gyri püspök. De még sem
érzé magát eléggé fedve az Endre pártján lév társai elle-

U.

o.

319.

Chulmia

^)

Ld. Katonát

*)

Fejér

:

:

=

a mai Herczegovina.

Hlst. Crit. IV, 496.

Cod. Dipl. II, 333.

kövv.

__J:^
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A

nében.

király

által üg-y ekézett

maga erjébl

tehetetlen,

megvédni magát

III. Incze engedelmet adott neki,

vagy más

h

tanácsosait

s

pápa hatalma
Kérelmére,

hogy ha a gyri püspököt

fpapok

a többi

a

párthíveit.

közöl, bár

ki

is

átokkal sújtaná, azokat bármely más püspök által feloldathassa az egyházi büntetés alól

^).

A

váradi káptalan,

püs-

pökét a maga kifosztásáról, eskütörésrl, simoniáról vádolta
a

pápa eltt

^).

Hasonlót

tett a földvári apát,

püspök, Calanus, irányában

^).

Obert, a pécsi

Némely váczmegyei papok

pedig Boleszló püspökük ellen emeltek vádat Imrénél,

nem

mi bnökrl. A heves Imre ennek hallatára annyira
felindult, hogy az 1199-ki márczius 17-kén, midn a püspök
káptalanjával a bórákat éneklé, a templomban reátört s a
szentély kulcsait magának átadatni követelvén, a püspöknek
a templomból távozást parancsolt. Ez attól tartván, hogy a
templomon kivl csel vár reá, az oltárhoz menekült. Imre az
tudni,

engedetlenség miatt dühösségre fakadva, a püspököt saját
kezeivel ragadta
által

meg

s

az oltár lépcsin letaszítván, szolgái

csaknem félholtan vettette

szentély ajtaját feltöreté,

s

mind

Azután
templom kincseit, mind

ki a templomból.
a

püspöknek egy monostor építésére megtakarított pénzét

Es

foglalta.

midn

a

a
a

le-

püspök ezen egyházsértés miatt a tem-

plomot bezáratta, az isteni szolgálatot felfüggesztette, a király viszont a püspöki tizedet foglalta le
az

czára

pápához följelentessék. De ez

a

ügy
is

megtörtént.

III. Incze atyailag

s

megtiltotta,

hogy

a király tilalma da-

megfeddé

s

komo-

hogy a sérelemért minden módon eleget
kalocsai érseknek, hogy arra a
királyt az
nevében reászorítsa ^).
Kell-e még mondanunk, hogy a hol ilyenek történnek,
minden tekintetben szánandó állapotban létezik az ország?
lyan meginté t,

tegyen,

meghagyván Saul

U.

o.

850.

U.

0.

351.

^)

U.

0.

363.

*)

Fejérnél: Cod. Dipl. II. obS. kövv.

')

VI.

Mi

a fejedelmi

fejezet.

Imre
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.írszáglása.

testvérek viszályait

illeti,

azokról

niri-

^^^^-

Ugy látszik, hogy miután
Endre magát Horvát- s Dalmátország birtokába erhatalommal behelyezte, Imre minden átengedés, vagy békekötés nélkül trte testvére bitorlását, míg magának adományozásai
által az urak közt elég pártolót szerezhetne, hogy Endrét
ismét megtámadhassa. S így történt, hogy 1199-ben, legalább tudtunkra, minden újabb ok nélkül, ismét ellenségesen
csenek részletesebb tudósításaink.

álltak

szemben egymással

valamely László úrnál

—

A

a testvérek hadai.

alkalommal Imrének kedvezett
,

s

szerencse ez

Endre, legyzetvén, elébb

:

midn

boszúja ennek

a király

házát fölégette, javait elkobozta, Leopold

osztrák berezeg-

De még itt sem akarta t trni az
hogy
Leopoldot öcscsének vagy kiadás
vagy elzésére kényszerítse, Ausztriába törvén, annak

nél keresett menedéket.

ingerlékeny király,
sára,

határait tzzel, vassal pusztította

').

Imre ezután hogy Endre pártját Horvát- s Dalmátországban elfojtsa, s ezeket szorosabban magához kapcsolja,
személyesen oda utazott ^). Zágrábban a püspöknek, ki hsége miatt Endre pártjától egynémi kárt szenvedett, a királyi menyét- és sertvés-adóból tizedet adományozott ^).
Spalatóban a polgároknak meghagyta, hogy Bernát érseknek, a maga egykori tanítójának
,jkit, úgymond, ö nagyrabecsül, s országa fbbjei közt királyi oldala mellé helyezett,"
úgy engedelmeskedjenek, mint önmagának. Meg is
parancsolta légyen neki, hogy ket a király nevében gyakran
megintse, hogy hségöket állhatatosan megrizzék *). „Ezen

—

—

')

Chrou. Claustro-Xeoburg.

Frehernél

^

:

I,

Pertznél IX.

és

Chron. Australe.

ezen évhez.

Civitatem Traguriensem intravimus, ubi una

cum

clero et po-

pulo in honore et gaudio accepti, laudes hymnidicas honorabiliter recepimus. Luciusnál Lib. III. Cap. 13.
')

Fejeméi: Cod. Dipl.

*)

U.

0. 369.

II, 364.

Horvát és dalmat ügyek.
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462
1200.

úgymond

érsek,

a spalatói í'esperes

a

'),

Magyar-

királyt

gyakran meglátogatván, tle nagy tisztelettel
Atyja gyanánt tisztelte
mindent szívesen megtle
kért,
mit
az
érsek
király
s
a
által
mindjárt kormánya elején,
adott." Bernát, bár Imre
1199-ban neveztetett ki az épen megürült érsekségre, mivel
orszáo'ban

fbo"adtatott és sok ajándékot nyert.

t

szerzetesi

kötelmeitl a pápa

oldatta, sokáig

nem

által

magát eleve
míg

nyerhetett megersítést

fel

midn

azon idtájban érkezett meg,

csak 1200-ban, épen

nem

ez végre

;

Bernát ezután nagy buzgalommal
kiirtani
megyéjében
a patarenusok nevezete alatt
kezdé
ismeretes eretnekek felekezetét ^), mely a római egyháztól

Imre

e részekon idzött.

eltér egyéb tanai mellett a hierarchiának
volt.

E

hitfelekezetet leginkább

is

nagy ellenzje

egy testvérpár, az Apuliá-

ból származott és Zárában megtelepedett

Máté

és Ariszto-

A

dius terjesztette Dalmátiában és a szomszéd Boszniában.
testvérek, egyébiránt

a

festészetben

és

Ötvösi

kézmben

mvészek, az olasz és szláv nyelvet egyaránt beszélmind a kett irodalmát. Nagy hévvel hirdetett

jeles

ték, ismerték

tanaik terjesztése végett gyakran beutazták a dalmát városokat és Boszniát. Bernát érsek, értesülvén Spalatóba érkez-

tükrl, javaikat elfoglaltatá, magokat pedig kizeté,

bnbánatuk

')

Hist, Salonit. Cap. 24. 569.

^)

Ezek másként

is

albigensesek sectájával,

s

neveztettek,

az ó-kori

hitték a jó és rósz jDrincipiumát,

^);

mígnem

de a

fele-

1.

a Honi Yaldo Péterrl,

Valdenseseknek

lójáról

megnyerték

által bocsánatát ismét

s

a felekezet

nagy párto-

ugyanazon tanokat vallották az

manichaeusokkal. Tanaik fbbjei:

amazt az istentl, emezt az ördögtl

származtatván; az ó-testamentumot, mint ördög müvét elvetették:

gyermekeket, mieltt öntudatra jutnának,
szentséget, p.
ték, be
s

stb.
')

keresztelték:

az oltárit, mivel Krisztus valóságos jelenlétét

nem fogadták;

a gyanús

ták

o.

meg nem

Thomas

:

nem

hit-

az egyházi hierarchiának nagy ellenségei voltak

élet papokat

Ld. Farlatus

a

némely

is

elzték: hitfeleiket a házasságtól

Illyr. Sacr.

IV. 45.

Archidiac. Spal. Hist. Sálon. Cap. 24. 568.

eltiltot-
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mely egyik
niában

utóbb annyi baja

melylyel

kezetet,

s

könny

f

királyainknak, s

lett

magynr uralom Boszmár nem volt
Bernát érsek a maga megyéjébl kizte

oka

miérthogy

volt,

Rámában meg nem

kiirtani.

a

gyökerezhetett,

ugyan ket; de annál inkább elszaporodtak Boszniában.
tehát most Imre királyt, míg Dalmátiában mulatott, nem
sznt meg ösztönözni, fojtaná el a gylölt felekezetet Boszniában is. De Imre ezt a pápa feladatának tartá, s megelégedett avval, hogy Kulin bosnyai bánt, ki e tanokhoz maga
is

ragaszkodván, azok terjedését elmozdította, a pápa vizs-

gálata alá

zonytalan

Rómába
;

de ha

küldötte

').

volt

ott

is.

visszatérvén, szintoly pártolója

Volt-e a bán Rómában, bicsak színlelte javulását,

s

maradt a felekezetnek, mint

volt elébb. A pápa tehát még azon évben szigorúan meghagyta a királynak, hogy miután Kulin a S]3alatóból ki-

izött patarenusokat tartományába
tolja, hivatal

javai vesztése

és

azok kizését

alatt

befogadta,

ket
meg

s

parancsolja

párneki

•).

Imre 1200-dik év tavaszán Dalmátiából visszatérvén,
a pünkösdi ünnepek alkalmával Konrád mainczi érseket fogadta követségben. Konrádot,
ha a német évkönyveknek

—

hihetünk

—

német fejedelmek küldöttek volna

a

a király-

hogy miután magok a szentföldre kereszthadat szándékoznak Magyarországon keresztül vezetni, itt a viszálkodó
hoz,

testvéreket elébb kibékítse,
latkozniok.
gel

a

s

Az

érsek,

*)

.576.

fogadta

Vulcus

szerint,

is

reábírja hozzájok csat-

oly

diocliai

—

—

mindig a

szerzdésre bírta volna Imrét,

kiengeszteldvén,

öcscsével

szerint

társul

ket

nála volt Endre vezérrel értekezett,

német évkönyvek

mely

s

miután Ausztriában Leopold horczeg-

módon, hogy mind

a

ezt

országában

ketten a

szent

fejedelem levele III. Iiiczéhez. Jvatonánál

:

IV,

Fejér: Cod. Dipl. II, 370.
^)

u. o. .378.

III. Incze

levele

1200.

október 12-ról Feje'rnél

:

Cod. Dipl.

i^oo.

464
1201.

Az

ötödik könyv.

földre mennének,

maradó

oligarchia hatalmának növekedése.

ha valamelyik

s

bírja az országot

ott elhalna,

az életben

^)

E

szerzdés azonban nem liordja magán a valószínség
jellegét; s nem is amainczi érsek, hanem, III. Incze pápának

egy 1203-ki okmány szerint
dinál

s

De Crescentio György carmeg a békét a testvérek kö-

'^),

pápai követ szerzetté

mely szerint Imre ö esésének önként átadta Horvát- s
hogy Imre ez idtájban
^). Bizonyos az is,

zött,

Dalmátországot
fogadalmat

kereszthadjáratot intézni a szentföldre.

tett

II.

Mihelyt a belbékc helyreállott, Imre

Szerbország

meghódoltatása.

keresztfogadalmáról;

is

megfeledkezett

a helyett most inkább

s

Szerbország

meghódoltatására fordítá gondjait. Fentebb láttuk, miként
a szerb fejedelmeken. Béla neje, Ilona királyné által a

házzal rokonságba

gyar fejedelmi
Blachin,

lépvén,

II.

Gejza

maalatt

más nevén Némanics fejedelem a magyar korona
azonban Mánueltl háborút

fenhatósága alá hajólt, miért
vont nyakára
felsséget.

ismét

s

elismerni

kényteleníttetett

Némanics unokái István

Vuk

és

ez

a görög

idben egy-

mással viszálkodván, emez Imrét hívta bátyja ellen segedel-

Godefridus Coloniens. Frehernél

Dobnernél Monumen.

*)

:

Regem

II, 340.

I,

366.

Compositionem inter

te et cha-

Georgii... Car-

riss. in.

Christo filium...

dinalis,

tunc apóst, sedis legati, manibus versatam et ab eo postmodum

confii-matam,

sicut ... ab utraque parte

tenus (1203.) observata
^)

TJngar.

.

.

.

in delecti

filii

sponte recepta et pacifice hac-

stb.

1200 végén már ismét több okmányt adott ki Endre DalmátiáHist. Ej^p. Zagrab. 324. egy másik Faro. Kerchelichnél

ban, Ilyen p.

:

V, 356. Ilyen a sz. Kozma és Demjén számára kiadott, melyben Endre ezen czímmel él: Andreas dei gratia Dalm. Croat. Chulmiaeque Dux. Farlatusnál IV, 8. A testvérek közti béke megkötését bizo-

latusnál:

nyítják

Chron. Austriae. Claustro-Neoburgense Feznél

Pertznél IX. Chron. Australe, Frehernél

pünkösdkor (május
Brunsw.

28.)

mondja

I,

440.

I,

449.

720.

Arenpeck Vitus a békét

megkötöttnek. Leibnitz:

Scriptoi'.

III.

J

4bO

VI. iejezet. Imre országlása.

A

király annyival inkább hajlott kérelmére, mivel érteslt, hogy István régóta sürgeti III. Incze pápát, küldene
számára koronát, Ígérvén, hogy ha kérelme teljesíttetik, népét

mül.

a kath. egyház kebelébe téríti.

lem,

s

már követet akart

A

pápának

i^Q'^-

tetszett a kére-

midn

volt küldeni Szerbiába,

a

király közbe lépett. Imre ugyanis azon körülménynél fogva,
hogy István nagyatyja a magyar korona felsöségét elismerte
volt,

hbérúri igényt

tartott

Szerbországra.

Midn

tehát

most Vnknak segedelmére ment, egyszersmind a pápát is
megkérte, se követet, se koronát ne küldjön Istvánhoz, mert
ez a magyar király fenhatósági jogába ütközik, melynek
ha ez sikeri, maga
római egyház hívének

helyreállítását épen most vette czélba;
is

hogy a tartomány

rajta lesz,

vallja

a

magát.

most békében él Endre dandáraival is
szaporítván hadait, Istvánt 1202-ben legyzte s fejedelem-

Imre

ségét

a vele

magyar

felsöség alatt

tekben a pápa

Vnknak

adta által.

A

történ-

megnyugodott; inté mindazáltal a királyt,
hogy a hatalma alá esett tartományt most már ne késsék a
római egyház iránt is engedelmességre szorítani, hogy, úgymond, egy legyen az akol, egy a pásztor: ezt magának a kiis

rálynak

s birodalmának
érdeke is igényelvén. S azon reményben, hogy ez mihamarább teljesedni is fog, Szerborszá-

got a kalocsai érsek metropolitai hatósága alá rendelte

').

Szerbországot a maga felsségo alá vetvén, Bolgár-

annak egv
részét szintén elfoglalta.
o
o.^
betörésre az-e, hogy Ivanics bolgár fejede-

országba
tört át Imre,
'^

'

Mi

adott okot e

s

;

—

lem a zsupánságától megfosztott Istvánt segítette?
vagy,
a mi valószínbb, az elfoglalt tartomány hajdan Szerbországhoz tartozott,
versengett?

')

.55.

—

s

birtoka felett

bizonytalan.

Nlcetas Choniates 293. kövv.

u. o.

Hoivátb M.

389.

Magy

tort.

határos fejedelem

Csak annyit tudunk, hogy

Du

István levele III. Inczéhez Fejérnél:

Imréhez

a két

Fresne

:

Illyr.

e

Vet. et nov.

Cod. Dipl. II, 390. III. Incze

Ugyanaz Imréhez Katonánál:

Hist. Crit. IV, 627.

oO

Bolgárország
""®^ °

^'

tatása.

()tndik könyv.
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Az

oligarfhiM Intaiiníínak növekedése.

tartomány, melyben Öt püspökség létezett, még 1204-ben is
s ö magát ezóta Szerb- és Bolgárország
Tmrét uralta ^)
;

királyának

E

is

czímezte okmányaiban

közben

a

^).

pápa nem sznt meg sürgetni Imrét, telj<'De ennek ellialasztására

sítené valahára keresztfogadalmát.
több okai voltak a királynak miért
;

fölmeiitessék,

is,

a pilisi apátot küldötte

bogy

attól

Rómába

egy idre
Kci'elmé-

^).

nek egyik okául azt lioztu fel a király, hogy az Aldunánál
tanyázó kunok, hihetleg Ivanics bolgár fejedelem által felizgatva, az ország határait rabolva háborgatják.

Másik pa-

nasza Velenc:^e ellen volt intézve. 1202-ben, a pápa felhivásaira, a

Veiencze

tartományokból ismét számosan mentek a

nyugati

törököktl mindinkább szorongatott szentföld megsegélléZAiát gjij.g_ ^ keresztesek Velenczétl bérlettek ki ötven gályát és

ogajd.

^^^^

^^^

kötnek

azokon Palestinába vitorlázandók. Velencze

bajót,

szerzdésben

a bérleti

nyújtani a

velk

men

kötötte

feltételül

ki hajói, a keresztesek

hogy bár hol

ki,

kötelesek legyenek

fegyvereseknek;

velenczei

segélyt
s

addig

míg a föltétel el nem fogadtatott. Ez
megtörténvén, Daudulo Henrik, velenczei herczeg maga
vezette Zára alá a kereszteseket, s azt haladék nélkül körltáborolta. A polgárok az els napon csak védték magokat;

meg sem

de

indítá hajóit,

midn

a kereszteseket is

ostromra látnák készülni, ezek-

hez kiüzenvén, a pápa Ítéletére hivatkoztak:

czeg a közbenjárást
kereszteket

tztek

el

nem

fogadta,

ki, ezáltal

lanságára íigyelmeztetendk.

a

s

midn

falakra

a her-

mindenfell

a kereszteseket tettök méltat-

De

ez

ket nem menté meg:

a város harmadnapon,

herczeg ostromot rendelt,

s

14-én (1202) megvétetett.

A polgárok nagy

a városból, s lakjaik a keresztesek

a

november

része kiköltözött

közt osztattak

fel téli szál-

—

—

^) Sciat Sauctitas Vesra
így ír Ivanics fejedelem a pápához
quoniam quinque episcopatus Bulgáriáé pertinent ad impérium meum

quos invasit et detinet rex Ungariae. Katonánál,
*)

Fejérnél

')U.

o.

:

393.

Cod. Dipl. II, 391. és 395.

i.

h.

628.

VI

fejezet.

Imre
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oszáglása,

lasokul. A velenczei herczeg, hogy a város elpártolását
minden idre lehetetlenné, vagy legalább a maga hajóhada ellenében védhetetlenné tegye, a tenger felé szolgáló falakat s

bástyákat

kemény

egészen lerontatta.

feddést

nyegetvén ket, ha
királynak.

gokat
lani

A

A

pápa ezekrl értesülvén,

intézett a keresztesekhez,
a várost

visgza

kiátkozással fe-

nem adják

a

magyar

keresztesek vezérei követeik által menték ma-

könyörögtek a pápa bocsánatáért, de Velencze halsem akart a város átadásáról, s miután a kereszteséket
s

Konstantinápolyba

szállíttatta,

a várost a száraz

föld fell

újabban megersítteté.

A városukból számzött polgárok e közben Imre és
Endre segélyéért könyörögtek. Endre nyújtott is ugyan nekik némi segedelmet
de minthogy az a város ostromára
;

csekély vala, a polgárok e segélyhaddal Yelenczének
Kesse
nev várát rontották el. Mások a tengeren mint kalózok

kezdték üldözni a velenczei hajókat, mígnem Dandulo Eajner, a herczeg fia, egy czirkáló hajóhaddal ket
el nem ijesz-

Ezen kivl

tette.

egy kastélyt

zbe

a város megközelítéa

kalózokat

is

alkal-

vehette.

Történt azonban,
zett,

létez Malconsejo szigeten

mélybl nemcsak
tenger részérl, hanem

épített,

sét nehezítette a

masan

a város eltt

valószínleg,

hogy

tíz

gaétal (nápolyi) hajó érke-

szintén keresztesek

szállítása végett, az

adriai tengerre,

Imre király ezeket Bernát spalatói érsek
ösztönzéseire azonnal bérbe fogadta, s a számzött záraiak
rendelkezésére adta. Ezek fegyveresen a hajókra szállván,
a velenczeiek kastélyát megtámadták s megvették; az ellenséget, ki csak kézre került, irgalom nélkül leölték,
a kastélyt

pedig lerontották.

így aztán városukat

sanként azt hamvaiból

')

is

felépítették

').

is

visszavevén, las-

Mindezt inkább bo-

Thoinas Archid. Spal. Hist. Sálon. Cap. 25. Gunthc-rus. CaniDandulo Muratorinál XII, 321. Lucius:

siusnál (edit. Basnage.) IV, 8.

Lib. lY.

Cap

1.

247. Incze levelei Fejérnél: Cod. Dipl. II, 396. kövv.

30*

i-'03.

Ib!^
^"Q^-

()t(i(lik

_ szúból

könyv. Az oligarchia hatalmának növekedése.

mint a magok biztosítása

az álnok Velencze ellen,

végott tették Zára polgárai. Mert mihelyt

Velencze újabban hajóhadat fegyverez

értesültek,

fól ellenök,

hogy

mivol sem

Endre vezértl elegend segélyt nem nyerhettek, sem magok meg nem védhették a tenger fell bástyáitól megfoszújabb veszedelmüket megelzve, követeik
tott városukat
által kegyelemért könyörögtek s önként meghódoltak Vc:

A

lenczének.
el

büszke signoria terhes feltételek alatt fogadta

a hódolatot.

túszokat

s

A

hogy hsége

a felett

város,

biztosításául

kénytelen volt

jelentékeny zálogot kellett adnia,

hogy grófjául velenczei nobili neveztessék ki, az
a velenczei patriarchának magát alája vesse
továbbá évenként három ezer menyétbr-adóra, s háború

trni

azt

is,

érsek pedig

esetén a velenczei zászlók alatt táborozásra

Bernát spalatói érsek
a király

és

is

köteleztetett

kárát látta buzgalmának, melylyel

ügyét szolgálta. Velencze, mihelyt

a záraiak

Zárát ismét birtokába vette, néhány gályát Spalató
dött, az

érseken boszút állani

hogy annak kastélyát

s

mit azáltal végre

;

palotáját,

nicza) szigetén létezett, feldúlatta

Idközben

a pilisi apát

Imre, mint mondók,

^).

is

felé kül-

is

hajtott,

mely Hurania (ma Vrag-).

visszatért

azért küldött volt,

Rómából, kit oda
hogy a kereszthad-

sürget pápától annak elhalasztását eszközölje ki. A
pápa nem elégedett meg Imre mentségeivel, s fogadalmának
teljesítését, mire a szentföldön nagy szükség volna, újabban
Imrének ez semmikép sem volt inyére, kivált
is követelte.

járatot

miután viszonyai öcscsével, Endre vezérrel, még mind nem
voltak oly barátságosak, hogy távozta esetében annak újabb
ne kellett volna tartania. Most tehát

nyugtalanságaitól

evvel mentegetdzött a pápánál;

semmi esetre sem

nem

koronáztatja,

Dandulo,
")

i.

távozhatik,
s

h.

örökösödését

Thomas

Thomas Archid.

i.

h.

s

kijelenté neki,

míg kisded

Archid.

nem
i.

h.

fiát,

biztosítja

Cap. 25.

1.

hogy elébb

Lászlót
;

571.

meg

egyszers-

mind tudatta
is

vele kivánságát

meg mindent, mit

tenne

A pápa

képes eszközölni.

4b9

Imre országlása.

VI. fejezet.

miszerint

is,

szentsége

maga

i^^3

e tekintetben pájDai tekintélyével

ennek következtében 1203-ki feb-

ruár 25-kén kelt levelében') meghagyta az ország fpap-

hogy mieltt a király útra kelne, birnák reá az ország
hogy László fiának hséget esküdjenek, s azoknak,
kiket az ország kormányára melléje rendelend, engedelmeskedjenek, mind azokat pedig, kik távozta után zavart tá-

jainak,

rendéit,

.

masztani merészkednének, egyházi átokkal sújtsák.

A

pápa egyébiránt azt kivánta, hogy az atyai végrenEndre is részt vegyen bátyjával a hadjáratban,
midn tle azon választ nyerte, hogy erre költsége hiány-

delet szerint,
s

zik,

Imrét

szólitá fel,

adna

öcscsének

is

annyi költséget,

melybl keresztfogadalmát végrehajthassa ^). Magát Endrét
pedig, ki szintúgy nem bízott bátyjában, mint ez nem
benne,

s

aggódott a miatt

is,

netalán távolléte alatt Imre

megsértse a köztök fenálló szerzdést, biztosította az iránt,

hogy míg távol leond, birtokait a szent szék különös pártfogása alá veszi, s ha ez alatt fia születnék, örökségében,

míg feln,

De

azt

is

hasonló

módon

fogja védelmezni

^).

bár a pápa ekként ügyekezett megszntetni aggo-

dalmaikat, a testvérek egyikének sem volt kedve oly hosszú

idre távozni birtokából. Imre tán szívesen ellátta volna öcscsakhogy távozzék; de Endre,
ki, nagyravágyó neje, a meráni Gertrúd faltai is egyre ingereltetvén, bátyja hí^Jála után a koronára vágyott, nehogy
távolléte alatt Imre a maga kisded fiát megkoronázza, mieltt bátyja útra kelne, maga sem gondolt komolyabban a
hadjáratra. Imre pedig mind újabb és újabb mentségeket
csét a szükséges költséggel,

')

Dobnernél

:

Monum.

IV, 658. Fejérnél: Cod. Dipl.
*)

Fejérnél
^)

u. 0. 415.

III. Incze
i.

levele

II, 331.

ined.

Katonánál:

Hist. Crit.

II, 401.

Imréhez 1203. nov.

5.

Dobnernél

II,

330.

h. 412.

Ugyanaz Endréhez, nov.

5.

Dobnernél

u.

o.

340. Fejérnél:

,/

^
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(>tö(lik

könyv. Az oligarchia hatalmának ucivekedése.

annak elhalasztására. Es ilyekct

kcrcsL'tt

került nagy fáradságába

nem

(lését

mert azon

;

nem

találnia

felül,

hogy

alap nélkül féltette öcscse nagyravágyásától,

egyéb viszonyokban

is

Is

öiökö-

fia

még

elég örvet találhatott a hadjárat elha-

lasztására.
Beizavni- .k.

GyöngG, erélytelen kormánya mrg az Endrével kötött
béke ntán sem bírt rendet, egyességet, nyugalmat elteremteni az országban. A magáuviszályok, melyeknek magvai
a bciháborúk

•

'

hintettek

alatt

el,

buján tenyésztek az urak

Sokan ezek közöl, a fejedelmi testvérek vesztegetései
túlságosan gazdagokká, hatalmasokká válván, törvényt

között.
által

magok

trni nem igen

felett

még

egyetértés

szerettek

:

a

kormány

egymással örökös háborgásban éltek.

gedetlenek,

nagyok közt

az egyházi

(sztero-omi érsek,

s

a

kalocsai érsekek,

is

iránt en-

A

béke

felbomlott.

Saul

s

s

Jób

ennek halála

után, János, szünet nélkül vitáztak egymással székeik jogai

Mióta

fölött.

III.

Bélát a pápa különös engedelmébl a ka-

koronázta meg, bár akkoron Béla maga is óvást
nehogy ebbl az esztergomi érsek jogaira nézve káros

locsai érsek
tett,

vonassék

következtetés

le

:

a kalocsai érsekek

goknak követelték a koronázás
.,

,

,

.

nyok.

mégis ma-

jogát.

Méo- nehezebben elintézhet vita támadt köztök a ki-

.

rályi apátságok és prépostságok felett.

Ezek, mivel ama ki-

váltsággal bírtak, mely szerint valamint a világiakban egyedül

a

király,

úgy

az egyháziakban a

pápa hatósága

alá tar-

tozának: az érsektl megtagadták az engedelmességet. Jób
esztergomi érsek
gait.

A

sekbien,

pápa

hogy

sérelmet

a

mi jogai

t, bár csak átalános

e körül vannak,

azok

kifejezé-

nem fognak

De most a kalocsai érsek is követelte,
apátságok és prépostságokra nézve, me-

szenvedni.

hogy azon
lyek az

azonban erélyesen védte primatialis jo-

biztosította is

királyi

metropolitai kerületében léteznek, neki,

s

nem

az

esztergominak van azon hatósága, melyet a pápa is elismert
ennek irányában. Ezt viszont az esztergomi tagadta, állítván,

hogy

e hatósági

jog

nem

a m* tropolitai,

hanem

a pri-

;

VI. fejezet.

A

matialis szék tulajdona.
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viszály oly igen elmérgesedett a

már nemcsak botránytól
hogy e viszály más zavaKivánta tehát a pápától, jelen-

két érsekség között, miszerint Imre

hanem

(scandalum),

rokra

attól is félt,

alkalmat szolgáltat.

is

hogy e prépostságok s apátságok felett egyiknek
semmi hatósága, hanem azok, valamint a világiakban

tené ki,
sincs

a király,

tartoznak

úgy az egyháziakban kizárólag
;

szentszék alá

a

kérte a pápát, tiltsa le a két érseket a további

s

legalább is addig, míg maga a kereszthadsem az egyik sem a másik folyamodására ne

perlekedéstl,

s

járaton leend,

mondjon köztök Ítéletet. De az esztergomi érsek, széke jogait védelmezend, ezek után személyesen elment Rómába
s a pápa Imrének ama kérelmére csak azon mellz választ
adta, hogy nincs oka félni sem a botránytól, sem attól, hogy
e versengésbl más zavarok támadjanak országában. Az

nem

esztergomi érsek ha

nyert

is

ítéletet a kir.

prépostságok

apátságok kérdésében, legalább azon diadallal tért meg,
hogy koronázási joga újabban is biztosíttatott, a kalocsai
pedig egyéb jogigényei miatt is rendre utasíttatott a pápa
s

által

').

De

ezt

sem hagyta

nélkül; mert, bár

ben tartására

t

intette,

más részrl

a

nem

sága alá került Szerbországot az
alá rendelte,

s

rég

Imre fenható-

metropolitai

hatósága

a római szék érdekeinek szilárdítását e tarto-

mányban különösen
személyesen

minden vigasztalás

szentsége

az esztergomi szék jogainak tisztelet-

t, menne e végett
venne tle és tartománya

reábízta, felszólítván

Vuk nagyzupánhoz

s

fbbjeitl esküt, hogy ezentúl megtörhetlen engedelmességgel fognak viseltetni a római szék iránt, lemondván minden
összeköttetésrl a konstantinápolyi patriarchával

A

pápát egyébiránt nemcsak a görög patriarcha befo-

lyásának meggátlása bírta

III. Incze levelei

e

gondoskodásra

Dobnernél

:

Moimm.

:

attól is tartott,

11. 'S:]2.

nál: Hist. Crit. IV, 661. kövv.
'')

-).

Dobnernél

u. o.

ooS. .335. Katonánál

:

670. kovv.

kövv. Katoná-

i2'J^-
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Otcdik könyv. Az uHgarcliia halalmának níjvekedése.

nohogy :i pataieiiusok crctnekségo, mely Boszniában nemcsak Kulin bán, hanem Dániel püspök által is pártoltatván,
nöttön ntt, oda is átterjedjen. E felekezet kiirtása végett
már a múlt 1202-ki évben Caaemario Jánost, a maga káplá-

A

nyát küldötte volt szentszéki követül e tartományba.
vet oly sükcrrel járt
halálop^ot

el,

kivált miután

kö-

Dániel püspök mog-

hogy Kulin bán, a bosnya papság fbbjeivel

,

együtt lemondott az eretnekségrl,

s

ünnepélyes vallást

a római

egyház tanainak megtartására.

ersebb

biztosítást

kivánt,

is

A

követ ennél

tett

még

a gyülekezet által két tekin-

s

magyar király elébe
S így Ion, hogy a bosnya egyház e követei Magyarországba jvén, a király, a kalocsai érsek, a pécsi püspök s több más egyházi s világi urak eltt ünnepélyes eskü-

télyesebb papot választatott, kik vele a

járulnának.

ve!

fogadták

ama

séget a pápa iránt
által a

vallástételök
^).

megtartását

s

engedelmes-

Néhány vallási pontra nézve mindaznem volt képes kieszközölni a

pápai követ elébb

bosnya papság megegyezését;
parancsolna Kulin bánra,

A

ságával.
tétetvén,

s

most Imre királyt kérte meg,

hogy ezeket

király hajlott a kérelemre,

királyi

pecsét

s

küldte

alatt

is

fogadtassa

el

pap-

ama pontokat

Írásba

át Kulinhoz,

ennek

fia által,
keményen meghogy azokat mind maga fogadja
mind

épen a királyi udvarnál mulató

hagyván

neki,

papjaival fogadtassa

—

el.

Kulin engedelmeskedett;

s

,

a király

is megesküdött a kalocsai érsek kehogy ha még ezentúl az eretnekek jjártolása miatt
bnösnek találtatnék, vagy azokat tartományában tudva
trné, bndíjul ezer ezüst gírát fizessen, melynek fele a
pápai, fele a királyi kincstárt illesse '-). De, mint utóbb látni

kívánsága szerint arra
zébe,

fogjuk,

hasztalan törekedtek

királyaink

szorosabban a római egyházhoz kapcsolni,

')

Ld. az okmányt Katonánál 677.

-)

U.

0.

681.

e
s

tartományokat

nagy részben

e

VI. fejezel.

törekvésük okozta, hogy azokban

meg

a

magyar uralom,

s
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soh:i

sem gyökeresedett

i^QS.

mihelyt szerét tehették, mindunta-

lan elpártoltak.
•

III.
III. Incze pápa,

rét

ki eddigelé annyira sürgette volt Im-^'émet

keresztíbgadalmának

önmaga más felé vonta
1197 óta kemény tusa

el

háboi-ú.

1203 nyarán attól
a király hatását. Németországban
teljesítésére,

folyt

a császári trónért a hohenstau-

Fülep és a braunschweigi Ottó ellenkirályok közt. A
pápa emezt pártolta, mint guelfet, igényeiben; és miután
egyebek közt Ottokár cseh királyt, ki Imre húgát, Constantiát tartá nül, ez évben Füleptl elvonnia s Ottó pártolására megnyernie sikerült, Imrét is felszólitá, adna sógorának
Fülep ellen segedelmet. Imre, csakhogy keresztfogadalmának
teljesítését elhalaszthassa, örömmel hajlott a pápa és sógora
feni

kérelmére

s

egy jelentékeny hadat j küldött Ottokár zász-

lai alá.

Míg azonban Imre

t magát

és országát

is

hadai

ketts

a

birodalomban harczoltak,

veszély

fenyegette.

Egyik

öcscsétl, másik Ivanics bolgár fejedelemtl jött.

Endre vezér, mióta bátyja a pápa tekintélyéhez folyahogy az ország rendéit László fia iránt hségre
esküdtethesse, Imre ellen boszús, csak alkalomra várt, hogy
modott,

s ezt meghozta a király hadainak távolléte.
Most az ország nagyjainak többsége is a vezér részén állott,
talán mivel rósz néven vették, hogy a király még a korona s
trónöröklés ügyeiben is oly nagy befolyást enged a papának.
Imre ezen alattomos htlenségrl, úgy látszik, mitsem tudván, seregeit összegyüjté, s nagy haraggal iudula meg öcscse
ellen. A testvérek hadai valahol a Dráva köri találkoztak.
És ekkoron az ország nagyjai valamennyien, a sereg nagyobb
részével együtt elpártoltak a királytól s Endre vezérhez

fellázadhasson

;

kevesen maradván a király táborában ezek is,
látván erejök csekélységét, félelmökben futást javasoltak a

állottak, csak

;

Endre újabb
^^^^''S*

^
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ótödik

kiiiiyv.

Az

oli^arcliia liutalmának növekedése.

körülmények Uözt maga sem várt több«jó kimenetelt az ütközettl; de futni gzégyelvén, más módról gondolkodott, miként törhetné meg a lázadást. Egy szerencsés ötlet, nagy bátorsággal ví'grehajtva, s annak nem
kevesbbé szerencsés sikerülte a gyászossá válható napnak
királynak.

Jiiirc c

de reá nézve kivánt kimenetelt adott.

váratlan,

setek engem,

—

úgymond

az övéihez,

—

,,Ne köves-

hanem maradjatok

vesztegl" S ezután eldobván feg\ vérét, vesszt vesz kezébe,

—

—

!"

tábor harczsorait megközelí-

az ellenséges

majd meglátom,

rályi vér ellen

A

„Majd

öcscso táborába.

arczán az elszántság lelkesült kife-

így kiált,

midn

jezésével,
tette,

megy

méltóságos léptekkel

8 lassú,

meglátom

ki merészli

kezét fölemelni a ki-

meglepett, elbámult Endre-pártiak

néma

hallgatással nyitának utat a köztök fenséggel haladó király-

nak, ki miután öcscséhez

híveinek adja

kivezeti

s

várába.

A

t, a rendkívüli jelenet vará-

ért,

karon ragadván,

megszállottat,

szintén

zsától

által,

megféleralett had,

zárnák

letévén, a király lábaihoz borúit

Endre

neje,

a közel

el

úgymond
s

táborából

fekv

bocsánatért esedezett

Viszályok
a bolgár fej-

').

Gertrúd, a lázadás fszítogatója, minden javaitól

megfosztatván, hazájába, Meranba, küldetett vissza

A

Kheenti

a krónika, fegyverét

második

baj,

').

mint mondók. Bolgárországból

eredt,

Endítettük hogy Imre, miután Némanics Istvánt Szerborm n
tt
/i
i
szagból elkergette, s ocscset, Vukot, tette helyébe rejede'^

(lelemmel.

•

••

i

leramé,
nyát,

Bolgárországba

is

nevezte,

létezett,

s

i

/•

•

annak egy tartomászintén elfoglalta.

E

vagy mint népe
miatt több ízben járatta követeit Imré-

visszaadásáért

Ivanics, e

i

i

átcsapott,

melyben öt püspökség

tartomány

nél,

'

de mind hasztalan.

Culo-Joannes,

Ivanics

tehát élvén az alkalommal.

') Thomas Archidiac.
Spal. Hist. Salou. Cap. 24, 596. DanduU
Mura torinál. XII. Cliron. Claustro-Neoburg. Feznél I, 449. Pertznél IX.
^) Oefele: Scriptores Rer. Boicar. II, 335. Ugyanez Esztergomba
csukatja be Endrét. De a börtön helye iránt nem hagy fen kétséget
magának Endrének egy 1209-ben kelt levele, melyben mondja: dum in

carcere in Castro Kheene detineremur. Fejér: Cod. Dipl. III.

1.
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midn

Imre hadai Ottokár cseh királyijai a hohenstauíen;__J:?2^
Fülep ellen harczolának, magát Imrét pedig ezenfelül öcscsének lázadása

hanem

a

vette

egykoron

Béla

III.

ama tartományt,

nemcsak

igénybe,

magyar koronának azon

földét

is

elfoglalta,

melyet

/

Angelussal összeházasított

az Isacus

Margit leányának adott volt jegyajándokul,

s

melv Isacns

magyar birodalomra visszaesett st
még Szerbország egy részét is tzzel vassal pusztította.
Imre a mondott okoknál fogva nem boszúlhatta mes:
mindjárt Ivanics hatalmaskodását
de mihelyt Endre lázacsászár halála után

a

;

;

dását
]Most

meg

tolja;

készült Ivanics ellen.

követ vetette magát közbe III. Incze

a pápai

pártfogoltjáért,

hogy

azonnal hadjáratra

elfojtotta,

kére Imrét, hagyna

fel e hadjárattal, neIvanlcsnak a római egyházba térését meggáegyébiránt Ígérvén, hogy a pápa neki teljes elégtételt
s

azáltal

szolgál tatand.

Ivanics

fenhatósága alatt

ugyanis a görög császárral, kinek

állott,

óta sürgeté a pápát,

viszályba

már 1197

keveredvén,

küldene neki, miként seinek eldei,

a

boldogult pápák,

több ízben küldöttek, koronát és királyi
czímet, Ígérvén, hogy népével együtt a római egyház kebelébe térend.

III. Incze

pápa,

ki

1198-ban jutott a szent-

székre, kérelmét figyelemre méltatván,

küldé hozzá követül, megvizsgálni
Ígéreteinek valóságát.
rásáról nincs

A

tudomásunk,

tudósítással tért

követ,

—

ugyan vissza

úgy

Brundusi Domokost

Ivanics

állításainak

—

látszik,

a fejedelemre
a pápához,

mert

nézve

s

eljá-

kedvez

de Ivanics kíván-

ságának teljesedése, bizonytalan miért, egy idre elhalaszt^tott. A fejedelem tehát pár év múlva újabban ismételte
kérelmét a korona

átküldése iránt, ezúttal azt

is

kívánván,

hogy a bolgár érseket patriarchaí méltóságra emelje. S hogv
a pápát kérelme gyorsabb megadására indítsa, nem feledé el
hozzá tenni, hogy mind a kettt ígérik ugyan neki megadni
Konstantinápolyból, ha a császár iránt

hségben marad; de

azokat inkább a pápától kívánja elfogadni"
a

A

pápa tehát

patarenusok megtérítése végett Bosnyába küldött Case-

/

^

1203.

Az

<)tödik könyv.

47()

Jánost bízta

iiiario

luco-

oligarchia hat ilmának növekedése

újabban, hogy dolgát ott bevégezvén,

rnenjen át Bolgárországba
felett Ivanicscsal.

A

még azon évben Rómába
köt

magával

is

visszatért,

az

ügy

midn

az

Imre királylyal

kérvén t, legyen köztök

pápának,

a

is írt

értekezni

teljesítette, s

Dániel bolgár püspö-

általok

Ivnnics

vitte.

való viszályair(')l

bvebben

is,

követ ezt 1203-ben

bjró.

Imre király ezektl indíttatván, a pápai követ közbenA pápának azonban nem
volt nagy kedve a pörÖs ügybe avatkozni, melyben mind a
két fejedelem a maga igényét állítá jogosnak. Ivanics egyéb

járására, felhagyott hadjáratával.

szándékozott

kérelmeit mindazáltal teljesíteni

midn

s

;

1204-beu Dániel bolgár püspököt hazabocsátotta, Leo cardinált küldé vele Bolgárországba,

luegvigye

s

t

A

megkoronázza.

ki Ivanicsnak

a koronát

követ a magyar birodal-

át, a pápa t mind Imrének, mind a magyar
püspököknek pártfogásába ajánlotta. Imre azt hivén, hogy
miként neki elbb igértetett, a követ egyedül a határszéli

mon utazván

t

viszályok elintézése végett küldetik Bolgárországba,

adott melléje.

módon

s

mit a követ eltte eszé-

a követség valódi czéljáról,

lyesen elhallgatott.

utána küld,

s

E

t Kéve

miatti boszúságában tehát

egy más várba térjen

melyet csak a

váránál,

vissza,

Ivanicsnak átadná, intézze

nem

lévén,

liagyta,

várba

onnan,

s

A

vonakodott
tétette,

;

miért

a kevei

indul,

hogy

mieltt a koronát
és szol-

cardinál, utasítása ez

t

Imre kíséretével

várispánnak pedig meg-

hogy a követnek, míg kívánsága

meg nem

válasz-

köztök lév viszályt,

el a

gáltasson neki elégtételt Ivanicstól.

együtt rizet alá

nyomban

Duna

megállíttatván, kívánta tle,

tott el Bolgárországtól,

iránt

igen

nagyobb biztonsága végett kíséretet is
Csak annak távozta után értesült valamely

kegyesen fogadta,

szerint a kitzött

semmiféle élelmi vásárlást

meg

ne

engedjen.

A

pápa,

lii

ezekrl tüstént

líd kifejezésekbe foglalt,

de

értesíttetett,

még

is

egy, bár sze-

kemény fedd

s

fénye-

47

VI. fejezet. Imi-e országlása.

getö levelet

írt

Imrének, követelvén, bocsássa

el

<

azonnal

„nehogy oly eszközhöz kényteleníttessék nyúlni,
mely neki kellemetlen lenne. Bár nem örömest tenne ilyes-

követét,

mit

a rósz példát

;

Szelídebben

mindazáltal

kegyesebben

s

ír,

nem nézhetné

büntetlenül.

mintsem a tárgy súlyos volta

nehogy mások, kik levelét olvashatják, azt véljék,
hogy megvonatott tle az apostoli kedvezés, mi ogyátalában
kívánná,

nem

szolgálna hasznára és becsületére

történik országában,

;

mert sok történt

mi, szorosabban véve,

keményebb

és
fe-

nemcsak kereszttbgadalmának elpüspökök választása '), de sok más is, mirl azonban most hallgatni akar.
Óvakodjék tehát magát oly nehézségekbe bonyolítani, melyekbl nem fogna könnyen kibontakozhatni." Ugyanezen
idben az ország püspökeihez is írt a pápa, felszólítván ket,
hogy a királyt minden mc)don ügyekezzenek a követ elbonyítést érdemelne;

ilyen

halasztása, öcscsének fogságban tartása, a

csátására indítani.

De

Imre,

ki eddig oly engedelmesnek

mutatta magát

nemcsak egyházi, de még világi ügyeiben is a pápa iránt,
most az egyszer nem akart mindjárt engedni. Attól tartott,
hogy e bolgár ügyet is, ha az Ivanics megkoronáztatása
eltt el nem intéztetik, szintúgy elintézetlenül hagyja majcl
a pápa, mint Zára ügyét, melyben szintén igértetott neki,
hogy Velencze a város visszaadására fog kényszeríttetni, s
még sem nyert eddigelé semmi elégtételt. Vévén tehát a j^ápa
levelét, azonnal

egy hosszú panaszos választ intézett hozzája,

hogy bár mind maga, mind eldei oly példás
engedelmességgel s buzgalommal viseltettek az apostoli szék
iránt, annak hasonló jóvoltával még sem dicsekedhetnek;
szentsége követeinek
hogy eddigelé nemcsak Ivanics és
fejtegetvén

:

biztos átmenetet engedett birodalmán,

')

naton,

s

jogairól.

hanem

a

pápai követ

Fentebb említettük, hogy Kálmán 1106-ban a quastallai
utóbb

II.

zsi-

Gejza líjabban lemondott a püspökök investiturai

^^Q^-

ötödik könyv. Az
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kérelmére hadjáratával

is

oligarcliia

hatalmának növekedése

felhagyott Ivanics ellen, bár ö egy

pusztította, s épen akkor,
pápa kívánsága szerint Fülep német király
hogy Ivanicsnak tulajdonképen semmi
ellen járatta hadait
ioo-a a földhöz, melyen uralkodik, s azt csak a magynr biro-

tartományát

elfoglalta, Szerblát

midn maga

a

;

más országtól jogtalanul

dalomtól és egy

tartja elfoglalva;

és bár ekként Ivanics nyilvános ellensége, a pápa még is oly
kegyelemmel van iránta, hogy még koronát is küld noki, a

magyar király meghallgatása nélkül;

hogy

ó

pápai

a

követet tisztelettel fogadta scsak Ivanics mogkoronázásában

akarja gátolni, mieltt a viszály elintéztetnék
erre kivált az által

látja

;

hogy végül,

magát kényszerítve, mivel Zára

ügyében sem nyerte meg eddigelé

szentségétl az igért

elégtételt.

III. Incze csodálattal látá

nös kezd

kárára

is

Imre levelébl, mily csökö-

oddlg

az iránta

lenni

még koronája érdekeinek

oly engedelmes, az apostoli széket

oly tiszteletben

Volt is tán kedve e miatt keményebben érezhatalmának súlyát; de hihetleg attól tartott,
iiogy a szigor által még csökönösebbé válhatnék, s tán még
arra is vetemedhetnék, hogy ellene a hohenstaufeni Fülöpmely esetben a pápai hatalom
pel szövetkezzék össze;
tartó király.
tetni

vele

—

mindazon elnyöket elvesztené Magyarországban, melyeket

magának következetes politikájával egy id óta szerzett.
Más részrl reményié azt is, hogy Imrének könnyen fellobbanó, de erélytelen kedélyét szelídebb szavakkal végre
is

meghajthatja.

ismét igen

A

szelíd,

válasz

tehát,

atyai indulatú

még-

melyet Imréhez küldött,

szavakban Íratott meg;

de e mellett ügyes fordulataiban oly fenyegetéseket

is

fog-

magában, melyektl eleve is jó sükert várhatott a hajlégyönge jellem királytól. Pontonként felel neki.
Elmondja, hogy Imre elei nagy buzgalommal viseltettek
ugyan a szentszék iránt, de bségesen is tapasztalták annak

lalt

kony,

kegyeit, kivált

Imre

atyja,

ki csak az apostoli szék különös

közbonjárása által nyerhette

meg

a koronázást;

tapasztalta
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VI. fejezet. Imre országlása.

e

kegyeket maga Imre

is,

ki

kormánya

elején az öcscse által

támasztott lázadás elfojtását ismét csak az apostoli széknek
köszönheti. Sajnálja az Ivanics által szenvedett sérelmét, s
azt

utóbb nem

is

mulasztja

el

megorvosolni. Czáfolja Ivanics

fejedelemségének jogossága ellen tett állítását
mit
tette

mondja, hogy
most evvel tenni szándékozik, eldeivel több ízl)en
a szentszék, s Imrének legkisebb joga sincs avatkozni

ezen ügybe.

,,

;

Gondolja meg, miként fogna neki

apostoli szék az

esni, h:j az

fiának megkoronáztatása ellen vetne aka-

, a pápa is azt, hogy
megkoronáztatásában gáncsoskodik. A zárai
ügyben, végre annyit tett, mennyit tehetett: nem szentelte
dályokat? Hasonló érzelemmel veszi

lelki

fiának

Velencze legújabban választott patriarcháját. Ivanicsot
.ízereti, mint megtért tékozló fiút
de hasonlíthatlanúl infel

;

kább

szereti Imrét, s találni

tétessen

;

is

hogy neki eleget

fog módot,

miért viszont reményli, hogy Imre sem fogja gá-

tolni a keresztény hit s az apostoli szék gyarapodását".

Mit a pápa Imre gyönge jellemétl várt, elébb teljesemintsem reményiette. Imre be sem várta követének visz.-jzatértét Rómából s a pápa válaszát; hanem engedve a püs-

dett,

pökök rábeszéléseinek, még e pápai levél vétele eltt elbocsátotta Bolgárországba Leo cardinált; miért is utóbb nagv
dicséretekkel s magasztalásokkal halmozta el t Incze pápa ').
E megelz engedékenységének abban feküdt legfbb
oka, hogy Imre a maga kisded fiát nagyon vágyott mennél
elébb megkoronáztatni: a befolyás pedig, melyet a pápa az
ország ügyeiben bírt, már oly fokra hágott, hogy ezt csak
annak megegyeztével vélte végrehajthatni. Még a fentebbi
kellemetlen viszonyok kifejtése eltt,

ságba záratta,

irt volt

e végett a

miután komoly szándéka,
dalmát, parancsolná

')

mihelyt Endrét fog-

pápának,

kérvén t, hogv

valahára teljesíteni

meg szentsége

keresztfoo"a-

az esztergomi érseknek.

Ld. III. Incze, a pápai követek és Ivanics leveleit Katonánál:

Hist. Crit.

IV, 628. 675. 684. 702. 704. 714. 720.

7;J1.
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ötödik könyv. Az oligarchia hatalmának növekedése.

László

fia

A

megkoronázását.

pápa nem

is

késett teljesíteni

kérelmét; már ápril 24-én (1204) rendeletet vön ez iránt

tle

kinek egyszersmind az

az esztergomi érsek,

gyatott, hogy a megkoronázandó kisded

is

megha-

helyett az apától

vegyen esküt, ,,hogy mind az apostoli szék iránt engedelmes
leszen, mind a magyar egyház szabadságait (azaz: a királyi
hatalomtól való függetlenségét) épségben megtartja. Az esztergomi érsek idközben

moghalálozván,

a koronázás to-

vábbra haladt. S alkalmasint ama félelem, hogy a pápa ezen
enoedélyt visszavonhatná, bírta roá most Imrét, hogy Leo

még a pápa válaszának vétele eltt elbocsássa.
Imre ez évben már sokat betegeskedett, s minden vágya abban központosult, hogy fiát megkoronázva láthassa.
Egy ideig tán arra várt, míg az esztergomi szék betöltetik;
mert ez most nem függött a királytól. Mivel azonban a

cardinált

—

püspökök és az esztergomi káptalan közt az
érsekválasztásban meghasonlás támadt: a király, ki életerejét

suffraganeus

egyre fogyni érzé,

a vita végét

többé

nem

várhatván,

aiig.

26-án (1204-ben) a kalocsai érsek által hajtatta végre László
fián a koronázási szertartást

De még
nak

jogát.

fia

').

sem tartá eléggé biztosítotthogy halála után Endre ki fog

a koronázás által

Elre

látá,

Nehogy tehát aztán

szabadulni fogságából.

boszúját

fián

t

annak érdekéhez kapközeledni
érzé, Endrét börtöcsolni. E végett, midn halálát
nébl az udvarhoz vezettette s fia gyámjává, kiskorúsága
alatt az ország kormányzójává nevezte ki '^). Meghalt novemtöltse,

nagylelkség

ber 30-án, 1204-ben

által akarta

"').

II. Cap. 71. a napot jól, de az évet hibásan jegyezte
a kalocsai érsek végezte, kitnik III. Incze
koronázást
fel. Hogy a
1204-ki nov. 22-kén kelt levelébl az esztergomi káptalanhoz. DobnerHist. Crit. IV, 739. Fejérnél: Cod.
nél: Monum. II, 349. Katonánál

Turóczy

:

Dipl. II, 453.
^)

Thomas Archid.

^)

Ld. errl Katonát

Spal. Hist.
i.

h. 751.

Salonit. Cap. 24.

VI. fejezet. III. László
országlása.

4QI

Imre egyike volt azon jellemeknek,
melyekben némi
nemes tulajdonságok gyöngeséggel,

1204

önáUástalansággal össze-"

vegyülvén, önmagokkal is ellentétben
lenni látszanak- maid
a nagyságnak, majd egy
szánandó erélytelenségnek adiák
bizonyítványát. Heves, ingerlékeny
vére több ízben olv
tettekre ragadta t, melyeket
a következ pillanatban
megbánt s jová tenni ügyekezett.
Az oly méltatlanul megsértett
üoleszló püspököt nem sokára
fiának keresztapjává tette
megbántott pápai követet sietett
megengesztelni. Sokat tartott országa határainak
épségére, koronájának fén vére szomszédjai irányában. Az osztrák
fejedelmen nem mulasztá el

A

megbszülni lázongó

öcscse iránt mutatott pártfogását.

bolgár fejedelem irányában

még képzelt

jogait

is

A

tiszteletben

kívánta tartatni. Más részrl
pedig teljes önmegtagadással
trte, hogy a szentszék
járszalagára kötötte, s annak méc.
az egyedül magától tüggö
országos

t

ügyekben

mint sem

engedett,

h^ndret kivéve

-

eltte sem utána,

-

is

oly befolvás"

az egyetlen

IL

soha sem gyakorolt Eoma
Magyarországban. Lelkesedésében,
nemes haragjában képes egv fellázadt
partos hadat egy vesszvel,
egyedül a királyi fenség eszméjének szerencsés megtestesítése
által lefegyverezni

elég

gyönge a pápai követ intésére elbocsátani

:

máskor

a birodalom

sereimének megtorlása végett
költségesen összegyjtött hadat; elég gyönge, annyira
megfeledkezni királyi^méltóságárol,

hogy

tyánt.

saját kezeivel

Az er

és

sújtson földre egy remeg ago-asgyöngeség, nagylelkség és önuralomhhiny

csodálatos vegyülete.

IV.

m.

Incze pápa azon nagy befolyást,
melyet neki Imre
Lá«.fó
engedett, s azon engedelmességet,
mely lyel Endre gyám-

m

az országban
iránta

viseltetett,

gondja volt

fiára,

azzal

viszonozta,

III. Lászlóra,

sértetlen fentartása iránt, mintha
az országban. Endre vezér
s

Horváth

M

Magy.

tdrt.

hogy halála után oly

vgj intézkedett jogainak
hbérúri felsséggef bírna

kormányzó, bátyjának eltaka01

''"^

''^^**-
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Ötiidik könyv.

oligarcliia

hatalmának növekedéáe.

után tudósitá a pápát, hogy boldogult bátyjának
szerint a kormányt László kiskorúsága idejére

ríttatása

rendelete
átvette

Az

egyszersmind készségét

;

jóakarattal eleget tenni,

a

s

mi

megpápa különösen gondvilegyen, úgymond, nagy-

jót az elhunyt király

kezdett, végrehajtani. Válaszában a

gyermek

selésébe Mjánlá a

királyt,

hogy

bátyából annak atyjává,

kijelenté e rendeletnek

is

midn

egykor feln,

atyját

nem elvesztettnek, hanem csak felcseréltnek tapasztalja ^).
Más három, ugyanazon napon kelt levelének egyikében inté
t, hogv

a pilisi

monostorban

letett

pénzeket Imre végaka-

harmadában a templom-vitézeknek, egy hargyermek király számára adassa át. Másik levelében szívére köté, hogy az özvegy királynét az t illet
javak élvezésében megvédelmezze; a harmadikban végre
ajánlja neki, hogy a királyi jövedelmeket híven kezelje,
rata szerint két

madában

a

László kiskorúsága alatt

el

ne idegenítse

kép az ország püspökéit, hogy

a király

'^).

Inti hasonló-

jogai fölött örköd-

jenek; koronája ellen tanácsot, segélyt senkinek se adjanak:

st

ellentálljanak mindenkinek,

molítsák ebben

erejökbl

egész

királyné iránt buzgó

ki ellene törekednék:

a

kalocsai érseket

váradi püspököt végre felhatalmazta,
a királyt, a királynét,

s

király

és

gyáaz özvegy

Ezen érseket és a
hogy mindazokat, kik
'^).

azok udvari papjait és

tiszteit há-

borgatnák, jövedelmeikben megrövidítenék: egyházi átokkal
sújthassák

E

^).

részletesséficekröl

való buzgó oondoskodás azonban

pápa nagy befolyásáról tanúskodik, más
is, hogy Imre íiának
s özvegyének ügye
kezekben
volt Endrénél.
nem a leo-buzo-óbb s hséa;esebb

míg egy részrl

a

részrl mutatja azt
Neje,

a

Meranból

')

Dobnernél

:

^)

Dobnernél

i.

^)

Ü.

')

U.

o.

353.
354.

visszatért

II,

Gertrúd,

nem

tudott megférni

U2.

h. 352.

Katonánál

s

Fejérnél illet helyeken.

VI. fejezet.

III.

4ö3

László országlása.

Constantia özvegy királynéval,

s

különben nem rósz indu-

latú férjét is igazságtalanságokra ragadta. Constantia tehát,

miután jogai sérelmének orvoslatot az országban nyerhetni
vélt, a kis királylyal, a koronával és kincseivel, néhány

nem

egyházi

s

világi úr kiséretében Bécsbe, Leopold herczeghez

menekült.
gyet,

A

herczeg védelmébe fogadta

már haddal

s

tel Endrét,

midn

7-kén történt

az árvát és özve-

készült megtámadni az
a

ket

gyermek királynak

halála a háború

visszaköve-

május

1205-ki

okát megszüntette. László

gyri püspök a székesfehérvári sírboltba szállímajd visszaküldetett a korona is; Constantia pedig
Aragóniába, rokonaihoz tért vissza s három év múlva a pápa
hulláját a

totta;

közbenjárása

által II.

Fridrlk császárnak

Chron. Admontense Peznél:

II,

ln

nejévé

195. Pertznél IX.

^).

Turóczy

Cap. 71.

Az

Peznél

450. Vitus Arenpek, Leibnitznál: Script. Brunsw. III.

I,

évet

itt is

hibásan jegyezte

föl.

II,

Chron. Claustro-Neoburg.

31*
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HATODIK KÖNYV.

NEMZETI VISSZAHATÁS,
AZ ALKOTMÁNY BIZTOSÍTÁSA.

ELS
II.

FEJEZET.

Endre országlásának els

1205—1232.

fele.

I.

A

korona Endrének,

melyre

,

^^^^vagy inkább neje
Gertrúd, oly rég vágyott, 1205-ki május 29-kén végre fe- a bekövetkejére tétetett. A nemesség jogai, kivált az Imre alatt lefolyt ^^" zavarok

viszályokban annyiszor

megsértettek,

annyira megcsökkent, hogy Endre,
náztatá, királyaink közt els,
telezni

magát,

hogy

korona méltóságát

De

az eskü

s

a

a

királyság hitele

midn magát

megkoro-

esküvel kényteleníttetett kö-

nemesség jogait

és kiváltságait, a

érdekeit fentartandja.

nem

volt képes megaczélozni gyönge, ön-

állástalan jellemét, bölcsebbé, eszélyesebbé,
öt országlásában. Mindjárt az

els

buzgóbbá tenni

jelenetek, melyeket alatta

felmerülni látunk, bizonyítják, hogy az uralkodni szeret,
szeszélyes,
a

önkényre hajló Gertrúd akarata volt szabályozó

kormány ügyeiben. Miután János

kalocsai érsek, az esz-

tergomi suffraganeusok és a káptalan közt támadt versenygés után, a primási székbe valahára áttétetett, Endre a királyné kivánsága szerint ennek öcscsét, a

még

alig huszonöt

éves Berthold bambergi prépostot ültette a kalocsai érsek-

fpapi méltóságra
tudományos míveltsége tekintetében

ségbe. III. Incze azonban az ifjút elébb a

megkívántató kora

s

:;
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Hatodik könyv. Nemzeti visszahatás. Alkotmány-biztosítáa.

salzburgi érsek vizsgálata alá vetette

a

kett hiányosnak tnnék

vonakodott

A

'^).

gette öt elébb

t

ki,

^),

s

midn ebbl mind

megersíteni egy idig

király és a királyné mindazáltal addig sür-

Raskay Döme

^),

királynéi t'pohárnokraester,

—

utóbb a királynéval bevándorolt és szepesi préposttá nevégre mégis megersítette *),
vezett Adolt* ^) által, hogy

t

csak

érseki pallium megküldését halasztván el 1212-ig.

a/,

Valamint

e kinevezés,

úgy kétségkívül az is Gertriidmég mieltt gyermeke

nak tulajdonítandó, hogy Endre,

már

született volna,

meg

parancsolná

folyamodott a pápához,

is

az ország egyházi

s

rendéinek, hogy

világi

mihelyt megszületik, hségesküvel kötelezzék

A született gyermek
ban,

meg

is

Béla

volt, ki

azután

nem

koronáztatott a pápa parancsára

le

fia iránt,

magokat.

sokára, 1208-

^).

Endre csöndes, jámbor
uralkodni
szeret
neje által mindenre
volt,
ki
magát
férfiú
könnyen rávétetni engedte '). Nem is csoda ennélfogva, hogy

Egykorú

írók tanúsága szerint

országlása els éveirl alig találunk emlékeinkben egyebet,

mint a mi a királyné rokonaira

Az

')

^)
1,

Incze levele Endréhez 1206-ból. Dobnernél

Cod. Dipl. III,

:

1,.

1,

Monum.

:

II. 361.

29.

Ugyanaz ugyanahhoz 1207-ben. Baluznál

:

II,

18.

Fejérnél;

49.
')

Fejérnél

')

U.

:

III, 1, 78.

0. 76.

*) III.

III,

kegyenczeire vonatkozik.

ezekre pazarlott királyi kegyek, az ezeknek feuhéjázása,

Fejérnél

III,

s

Incze Bertholdhoz 1207-ben. Baluznál

:

II. 97. Fejérnél

53.

II, 362. Turóczy II.
®) III. Incze az ország rendéihez Dobnernél
Cap. 74. Vesd össze Katonát az idszámlálás végett. H. Cr. V, 42. E
sietség a gyermek megkoronázásával oda mutat, hogy Endrének valóban
:

volt

még egy

testvére életben, mint egyébiránt III. Incze pápának fen-

tebb idézett 1198-ki levele
')

adása 41.

is

bizonyítja. Fejér

Theodorus Thuringens. Vita.
1.

:

II, 313.

S. Elisabethae

Cap.

I.

Pray

ki-

;

I.

fejezet.

II.

Endre országlásának els

489

fele.

nagyravágyó kevélysége által támasztott viszályok, surlódások foglalják el az ország történelmének lapjait.
Bertholdon kivül 1206 végén Gertrúd 'királyné másik

Eckbert bambergi püspököt is az esztergomi udvarban találjuk, hova mint a pápa követe jött volt, szerencsét

fivérét,

kivánni a királynak újdon

született fiához *)
Eckbert, kinek a király ez alkalommal némi birtokot is adományozott -),
utóbb, mint a hohenstaufeni Fülöp német király személyén

elkövetett

;

gyilkosság részese,

telve elzetvén, több

püspöki székhelyérl ismé-

ízben mulatott

a

varban, és sok bajt okozott Endrének,
birodalmi rendek

eltt kimentse

^).

magyar
hogy

királyi ud-

öt a

ama szomorú eseményekbon, melyeknek

az, ki

pápa

és a

Mindazáltal Berthold
az

ország-

színhelyévé Ion, fszerepet játszott. III. Incze pápa a király
8

még inkább

kérelmeitl reábiratva, mint mondók,

neje

megersítette ugyan
de

már 1209-ben

t

írjon a királynak: „igen

mert

ellen;

locsainak

a kalocsai érseki

szék birtokában

elég okot talált reá, hogy róla e szavakban

midn

panaszkodunk királyi eszélyességed

túlságos kérelmeid által a választott ka-

megersítésére rábirattunk, úgy

látszik,

tévútra vezetteténk. Sokan szemünkre vetik,

van

is

okuk

azt cselekedni,

hogy t,

ki

még

s

mint

nagyon
látszik,

a tanítványok

tanítványa sem tud lenni, a mesterek mesterévé emeltük,
megengedvén, hogy a püspökök püspökévé mozdíttassék el.
Halljuk, hogy , a fpapi hivatalhoz kell tudományban
járatlan, most Vicenzába ment,

hogy magát az els elemekbe
kün csavarogva,
csúnyául elárulni a világ eltt, holott hon tanulva is segíthetett volna a dolgon. Meghagytuk tehát neki, hogy tüstént
térjen vissza kalocsai székhelyére, hogy
otthon okuljon

avattassa

nem

;

szégyenli

tudatlanságát,

.

.

.

')

Raynaldus: Annales Ecclesiast. 1206. évhez

')

Fejérnél

')

U.

o.

225. Fejérnél.

:

Cod

Dipl. III,

1209. évhez. n.

1.

5. ep.

n. 26.

76.

184. Balusius

:

II, 252. 719. ep. 220.

12O6.
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Hatodik könyv. Nemzeti

Alkotmány- biztosítás.

visszatiatús.

s azokmik liiányát legalább erkölcüeibe a tudományokba,
trhessük. Különben
nek tisztességével pótolja .... hogy
annak, péltlájára, a ki mondotta: „bánom, hogy teremtettem
az embert,"
másként kell róla gondoskodnunk, hogy a
.

.

.

t

—

mit megcsalatva építettünk, okulva elrontsuk.

másként
tél,

ügyekezzél

Felségedet,

királyi

eselekszik,

úgy

Endrének
e pápai levél,

nehogy, ha

annyira fölemel-

kit

')."

Gertrudnak, úgy

hogy az általa

s

látszik, igen roszúl esett

sújtott sógornak

s

testvérnek

t

miután Vicenzából visszaaz érdemteljcs Bánk bán helyébe Tótorazág bánjává
szerezzenek,

érte elégtételt
tért^

és

Intjük tehát

erre bírni,

hogy a

tal'áld,

még inkább megaláztad

t

nevezték ki

Az

-).

eszélytelen kinevezés csak rósz következ-

ményeket szülhetett

az ország rendéi közöl

:

elidegenedtek a királytól,

s

boszúsággal teltek

mind többen
el

a királymí

szeszélyeit oly

engedelmesen teljesít ellen; az annyira

magasztalt

elbizakodottsága pedig ezen újabb kitüntetés

ifjú

után mind határtalanabbá

bár a pápa

is

t

az esztergomi

fölébe

már

kedni,

annak többféle
a pénzverdék

názást,

Annyira ment ggje, hogy,

csak sógora kedvéért trte

széken,
s

lett.

gekkel való ellátását

érseknek

jogait,

is

különösen

magának

és

a kalocsai érseki

:

akart emel-

a királyi koro-

családnak szentsé-

tizedét, a királyi
stb.

fel-

székének követelte

mi miatt a két érseki szék közt hosszú súlyos viszályok
támadtak. János esztergomi érsek nem késett ugyan a koro1209-ben a maga székének egy újabb pápai

názási jogot

okmány

által biztosíttatni ^)

desítette

le

a fenhéjázó

;

de ezen pápai leirat

ö

Bortholdot.

királyi

nem

csön-

sógorának

mind újabb anyagot talált a vimindenben egyenlvé akarván magát tenni az ország-

kegyeiben elbizakodva,
szályra,

prímásával.

III, Incze tudván,

hogy

a Bertholdra halmozott

')

Baluzius

^)

így fordul luár ez évben

^)

Balausius: II, 323. Ep. 42. Fejér: III.

:

II, 252. ep. 220.

Fejérnél

el

:

III,

1.

74.

több rendbeli okmányban.
1,

91.

fejezet. II.

I.

kegy

Endre országlásának els

491

fele.

meginté Endrét, ügyekezzék azt az illet suffraganeusok és káptalanok közbejöttével

királyi

e viszályok

kiegyenlíteni

').

forrása,

Endrének magának

mert mind nagyobb aggodalommal
az elégületlenség iránta
lági

is

szívén feküdt az ügy,

is

kellett tapasztalnia,

egyre növekedik az egyházi

Egyebek közt egy összeesküvésnek
távozott

ott

s

Béla testvérének,

Az

trón elfoglalására.

a titkos

akarták behívni a

fiait

összeesküdtek követeket

szándokról

követeket Spalatóban elfogta,

s

s

leveleket

leveleiket elszedvén, ezekkel
-).

hasonló okok által indíttatván Endre, 1212-beu

ünnepélyes szerzdést

melynek

s

de Domald sze-

;

valamikép értesülvén, a

együtt bilincsekben küldé át a királyhoz

Ezen

a keresz-

s

megtelepedett Gejza

küldöttek volt a számzött herczegekhez
benicoi gróf,

s vi-

nyomába, mely

jutott

szerint többen a hosszú fogságából kiszabadult

tesekkel Görögországba
III.

hogy

sógorának rendkivüli kegyelése miatt.

urak között,

berezegnek,

fbb

köttetett

két

a

pontjai következk.

A

1.

érseki

szék közt,

király els koroná-

zásának joga az esztergomi érseké; de ha ez azt vagy
végezhetné, vagy végezni

nem

a koronázás a kalocsai érseket

zásban joguk egyenl.

3.

A

szágban az esztergomi érseké.

nem

akarná, vagy ha a szék üres,
illeti.

2.

A

második koroná-

pénzverdék tizede az egész or-

Az

4.

esztergomi érsek viszont

lemond minden hatósági jogáról a kalocsai megyében. 5. A
királyi családnak azon érsek vagy püspök szolgálja ki a
szentségeket, kit a király erre megbíz.

6.

A

királyi tisztvi-

mÍLden püspök hatóságot gyakorol a maga meMinden egyebekben sértetlenül maradnak a két
egyház
érseki
jogai és szokásai. E szerzödvényt, miután arra

selk

felett

gyéjében.

')
^)

1,

101.

7.

Balauziusnál

:

II, 544. ep. 84.

Endre adománylevele 1210-ben Domald részére. Fejérnél III,
Cum quidam principes Ungariae iniquum advei'sus nos machi:

uantes consilium, in Graeciam, ad
misissent,

ut in

Ungariam

Regnum nostrum

i^^^^.

filios

venientes,

usurparent.

Geichae cartas

eorura

et

nuncios trans-

consilio et

auxilio adjuti

^212.
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két érsek suHraganeusainak és káptalanainak biztosai meges-

küdtek, Endro a veszprémi püspök által

De

nyerni reá a pápa megerösitését.
tiltakozást nyújtott be ellene

nem

is

Rómába

küldötte, ki-

az esztergomi káptalan

a pápának, ki azt ennél fogva

ersítette meg, azt adván

f okul, hogy ha

a koronázási

jog több egyház birtokában volna, a királyok örökösei közt
annál könnyebben támadhatna versonygés a királyság fölött ')•

Gertrúd királyné a pápa ezen elutasitásáról értesülvén,
mindaddig nem nyugodott, míg Bertholdnak azért újabb
kárpótlást nem adott a király. Endro érezte ugyan már

maga

is,

— miként utóbb

önmaga panaszkodék

a

pápának

—

hogy sógorának pártolása miatt országa kicsinyének és
de még sem lett cszéiiagyának gylöletét magára vonja"
;

lyesebb,
ez

még sem

tudott ellentállni neje .akaratának

évben (1212) az erdélyi vajdaság

még

s

;

a bács-bodrogi

s

fis-

pánságok czímeivel felruházva találjuk Bertholdot.

A
volt
s ki

királyné rokonainak e mértéktelen pártolása mellett

még egyéb oka is a nemzetnek panaszkodni
annak maga felett oly eszélytelen uralmat

a királyné,

engedett, a

király ellen.

Már

Királyi
pazariás.

az elhunyt királyok

adományozásai

csonkították a királyi jövedelmeket.

királyok 11. László

sok koronái

s

ellen fentarthassa

könnyelm

s

;

igen meg-

IV. István, hogy pártjokat neveljék,

várjószágot idegenítettek

hogy magát

volt Imre,

igen

s

is

III. István s az ellen-

el.

Még

pa^arlóbb

a több ízben nyugtalankodó

maga Endre

is,

volt e tekintetben.

Endre

mióta királyija

lett,

Es bár ennek következ-

tében a királyi kincstár jövedelmei egyre apadtak, Gertrúd

királynénak

még

is

fbb

szenvedélyei

kincsekot gyjteni gyermekei számára.

közé tartozott, nagy

A

királyi pár egye-

bek közt négy éves leányát, Erzsébetet, 1212-ben, Hermann
thüringeni tartománygróf fiának,

Hermann
*)

Lajosnak,

jegyezte

el.

a jegyesért fényes követséget küldött az országba.

Baiuziusnál

:

II, 583. ep.

156.

I.

fejezet. II.

Endre országlásának els

493

fele.

mely t, a kor szokása szerint, további neveltetés végett
mint az utóbb
udvarába vinné. Az arát Pozsonyban,
szentté

lett

—
mondja, —

Erzsébet életirója

1212.

arany, ezüst és

selyemkelmékbe burkolva, ezüst bölcsbe fektetve adta át
Gertrúd a követségnek. Már azon kincsek is, melyeket leányával a követségnek átadott, nagy becsek voltak — a
:

nevezett életíró, nagy számú arany
lánczokat, drága köves

gyrket,

s

ezüst edényeket, arany

s

más

igen értékes éksze-

reket, egy ezüst fürd-kádat, a selyem, bársony s más drága
kelméknek oly nagy mennyiségét említi, hogy, úgymond,

ennyi, ily szép és drága

genben. S miud ezek

szerek

felett

nek legyen jó reményben
nagy gazdagságokkal fogja
:

Ily fényes kiházasítás

szágban,

s

még

még nem

Thürin-

azt izente Gertrúd a jegyes-

egészségben, ha

s

t

t isten élteti,

elhalmozni.

nem elször

más körülmények

láttattak

Magyaror-

történt

közt, kedveltebb

királyné irá-

nyában, a nemzet azt inkább büszkeséggel tekintette volna.
Most azonban ez is csak a gylöletet nevelte Gertrúd ellen ;
csak azt látták benne, hogy az ország

mára külföldre

kincseit rokonai szá-

Mint rendesen történni szokott, az
egyszer fölingerit kedélyekben minden csekélység nagyobbra halmozta a gylölet anyagát.
Gertrúd nemcsak rokonait halmozta el méltósáo-okkal
és kincsekkel
, csaknem mindenható befolyása által a királyra, több más külföldinek is szerzett gazdag adományokat, jövedelmes, fényes hivatalokat, a magyar urak mellzszállítja.

;

tével, kik,

gyelmeit.

mivel

A

t

nem

szerették,

nem

is

tapasztalták ke-

kereszturak ezen években terjedelmes javakkal

adományoztattak meg

s

többféle kitüntetésekben részesültek.

Erdélyben ezek egy egész kis tartományt, mely akkoron
Borzaföldnek neveztetett, nyertek adományul azon joggal,

hogy azon városokat

s

várakat építhessenek, arany

bányákat mívelhessenek
Baluzius:
110. 116. 118. stb.

II, 501.

^).

A

Ep. 198.

szerzet

magyar-

Fejérnél

:

s

s

ezüst

tótországi

Cod. Dipl. III,

1,

10&.

.
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fnöke, Fr. Pontius Della Croce Dalmát s Horvátországban
királyi helytartói czímmel és méltósággal ruháztatott fel ^).

Ez

hihetleg Gertrúd befolyásával történt, vagy legalább

is

annak

A

tulajdoníttatott.

kik a királyné testvéreinek ügyei-

ben követségekben jártak el, vagy nekik egyéb szolgálatokat tettek, például, Adolf szepesi prépost, és annak nvére,

—

kik a királynéval vándoroltak volt be

a királyné fpohárnokmestero

^),

'''),

Raskay Döme,

egy bizonyos bevándorlott

Lendeger, ki Bertholdnak különféle szolgálatokat tett ^), az
kérelmére, jelentékeny l)irtokokkal adományoztattak meg.

Mind ebben
letök

a

minden

magok mellzését
ilyféle

látták a hazafiak,

gyülö-

s

kegyelemnyilvánitásban, mely idegene-

Es mintmlképen a királyné oly
annyira szeret avatkozni a kormány dolgaiba, hogy tudta,
megegyezte nélkül alig történik valami minden elutasított
kérelmez, minden ügyét vesztett pörleked t okozta, neki

ket boldogított, táplálatot

hogy köztudomású

nyert a királyné ellen.

dolog

volt,

:

maga baját. Az ekként meggylt boszúságot
gylöletet egy, magában véve is igen sérelmes és botrá-

tulajdonította a
s

nyos esemény egészen

a

dühösségig fokozta

fel,

vészt

s

hozott Gertrudra.

Endre,

Gaiiczia

visszafogi iiás

még kormánya

i-elveszett Galicziát és

Dániel, az Í205-ki

elején,

Lodomeriát.

s

ismét visszaszerezte az

tartományok fejedelme

csatában megölt

zavichoszti

birtokaiban lengyelek

E

meg

fia,

oroszok által háborgattatván, 1206-

ban Endréhez folyamodott segedelemért.
élén jelent

Román

Halicsb.in

^),

s

A

király egy sereg

Dánielt tartományai

birto-

Farlatus: Illyr. Sacr. IV, 217.

•

')

Fejérnél: III, 1, 76.

3)

U.

o. 78.

*)

U.

o.

^)

III. Incze levele

108.

a Csanádi püspökhöz

1206-ban Calan ügyében Katonánál
unius vestrum accepimus. quod

Ruthoniam

processiset. stb.

cum

:

Hist. Crit.

s

a czikadori

V, 43. kövv.

apáthoz

Ex

literis

reliquis in expeditione cuni rege in

I.

fejezet.

Endre országlásának els

II.

kában magyar felsség
neveit

fölvette

is

birta sokáig

Román

által

déket.

Da

noksága

helyreállitván,

alatt

királyi

a bitorló

is

adná nekik Kálmán

hamar

fiát

s

^),

és

^).

Endre tehát 1213
hogy

esztergomi érseket és
ii

gubások

ott a

távolléte

Berthold öcscsét bízván

Bank

ellen zsar-

azután Endrét kérték,

királyukká

király ezen rendelkezése

egészen vissza

maga

fölingerelte

ezek t, egy éjen meglepvén,

s

zavarokat lecsillapítaná,

Gertrúd királynét
kormányával ^).

^)

meg

idejére

az ország

méltán sérté az érdemes

nádort, kik e miatt,

úgy

vonultak a királyné udvarától,

látszik,

hol

csak

így van már aláírva 1206-ban az esztergomi egyház adományV. 33. Dlugoss Hist. Polon. Lib. VI. 604. hibá-

levelében Katonánál

:

:

hogy már ekkor kérték légyen Halics rendei'KálmántTejedelmökül. Kálmán ekkor még nem is született volt. Ld. Engel Gescli.
san

állítja,

:

von Halitsch 507. kövv.
^)

Katonánál

^)

Endre

:

V, 163. Engel

levele a

:

i.

h.

pápához 1214-ben. Galiciae principes

et

populus

nostrae ditioni subjecti humiliter a nobis postularunt, ut filium nostrum

Colomanum

ipsis in

regem praeficeremus. Raynald

:

Annál. Eccl. 1214.

évhez.
*)

rex

.

.

.

Erre mutatnak legalább egy okmány eme szavai

:

D. Andreas

profecturus ... in exercitum contra Gubatos, nobilissimae Ger-

trúd! regináé

Hung. et Ven. Bertholdo colocensi archiepiscopo et unicommuniter in curia circa ipsam reginam tum tempo-

versis principibus
ris

commorantibus pleno iure.

lett

^'^^^-

^). Azonban
Dániel nem
egy orosz fnök, Igorevics

:

ismét sereggel ment Halicsba,

által támasztott

A

tartományok

elzetvén, ismét magyar földön keresett mene-

által a halicsiakat,

felé

e

czímébe

a fejedelemséget

családjával együtt kiirtották

vége
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.

.

dimisit

deíiniendam.

A

királyné mel-

csak Berthold lévén személyesen megemlítve, nagy ok azt hinnünk,

hogy Gertruddal osztozott a kormányhatalomban. Erre mutat az is,
hogy ezen okmányban Berthold az esztergomi érsek eltt neveztetik
meg az okmány végén, mi sem elébb, sem utóbb nem történt semmi
más okmányban, világos jeléül, hogy a király megbíztából ekkoron
több hatalommal birt a kormányban az esztergomi érseknél. Ld. az okmányt Katonánál V, 207. Fejérnél III. 1, 149.

zavargások
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fudvarmesterét

a királyné

Miklós urat,

gyri fispánt,

s

Tibor mosonyi, Bagó fejérvári és Péter csanádi fispánokat
találjuk megnevezve, mint a törvényszékeken jelenvoltakat a

királyné
tabbá,

s

még ggösebbé

fokozta ellene
let

A

ücscse mellett.

s

nagy kitüntetés még elbizots még inkább fel-

tette Bertholdot,

Gertrúd

ellen az

urak gylöletét.

E gylö-

nagyságáról eléggé tanúskodik egy, ez id-tájban történt

Némelyek, hihetleg ggje által megsértetvén,
magát s a védelmére sietett papokat és
házára törtek,
szerzeteseket irgalmatlanul megverték, s aztán boszúja ell

esemény.

t

Lengyelországba menekültek

A
sem

gylöletnek

tétté

még

ily

').

tettlegességekben kitör tapasztalása

eszélyesebbé sem

Berthold-e vagy

királynét

a

más

a királyné

sem rokonait.

bizonytalan

testvére,

^),

Bank nádor neje iránt buja szerelemre gerjedvén, az erényes
nt, mint mondják, a királyné segedelmével, kéjének áldozatává tette.

')

A

A köztiszteletben

pápa

ket

átokkal sujtá. Baluznál
^)

:

II, 825. ep. 161.

Katonánál

:

V, 178.

Chron. metrorythmicum Schiernél Regináé Hung. 187. egyene-

„Regináé suggerit,

anxietatibus male moriatur.

—

nádor e meggyaláztatása

1214-ben január 6-kán kelt brevejében egyházi

sen Bertholdot vádolja, mondván,
nejébe.

álló

ni

hogy halálosan beleszeretett Bank

potiatur Banci

.

.

.

Regina quid faciat

?

.

uxore,
.

tristatur, et

fratrem medelatur.

Ugyanezt mondja sok valótlannal összekeverve, a Chron. jBavariae
I, 802. EckEllenben Anonym. Leobiens. Feznél
I, 361.

Oefelénél
bert

:

—

bambergi püspököt,

:

Gertrúd másik

fivérét,

vádolja tettesnek.

—

Turóczy II. Cap. 72.
Ugyanezt állítja J. Staindel Oefelénél: I, 500.
ki különben több hibát követ el elbeszélésében, kivált midn a királynét Bank által öleti meg, s ennek aztán egész családját kivégezUxocsak ezt mondja a buja tett elkövetésérl
teti a király által,
rem Bank báni, domina memorata (Gertrúd) vi tradidit cuidam suo

—

:

deludendam. Meggondolván, hogy Berthold ilyféle tett
vonatott, s utóbb is békésen élt az országban,
nem látom valószinünek, hogy ó lett volna a bnös. Valamennyi kútf
azonban a királyné fivérét mondja tettesnek, akármelyik volt légyen
fratri hospiti

miatt

kérdre soha sem

az közölök.

I.

fejezet.

véres boszúállásra

II.

Endre országlásának els

tüzelte barátait
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tán rokonait, Péter

s

Simon urakat. Ezek, miután, szándékukba,
némelvek

még

az esztergomi érseket

választ nyertek

badban sátor
kolták

3).

nevelje,

is

beavatták,

a királyi palotába,

'),

s

és__i£i3__

szerint

ettl kétes értelm

mások

szerint,

a sza-

t

mulató királynéra törvén,
meg^vilBéla herczeget, Salamon mester, aníiak

alatt ^)

A vele

lév
mentette meg

a veszélytl s adta át az utóbb hazaLeopold osztrák berezeg is, ki akkoron a királyné udvarában mulatott,
halálra kerestetett az

Még

tért királynak

').

összeesküdtek

által, s

külni

^).

csak nagy

A fbnösök,

tán

bajjal

az egy

látszik, külföldre futva kerülték
el a
visszatért király boszúját. Kajta

úrról
róla is

tudott

hazamene-

Péter kivételével, úgy

szörny

hír

hallatára

kivül csak az egy Simon
olvassuk az eddig napvilágra jött
okmányokban, s
csak tizennégy évvel utóbb, hogy javai
elkobzásával

imnhesztetett

Kénytelenek vagyunk azonban megvallani,

«).

Az érsek e választ adta volna nekik, mely különböz
értelmi
jegyekkel írva, két ellenkez értelmet ad:
reginam occidere, nolíte timere: bonum est; si omnes consentiunt,
ego non contradico. Vagy: reginam occidere nolíte, timere bonum est si
omnes consentiunt, ego noncontradico. Említi ezt Hermann altahi
apát, és Chron. Compil. Rer
;

Boicar.

is

Oefelénél

:

II, 335. és 666.

—

Campestri tentorio regina necatur
az említett Chron. Metrorythmic. Ha ez való, 1214 tavaszán,
de mindenesetre május eltt
öletett meg Gertrúd. Ld. az
idszámlálást Katonánál V, 185 és 195.
') Turóczy II. Cap. 72. A
gyilkosságban hibásan részelteti mao-át
Bankot, valamint hibázik, állítván, hogy
Bank egész nemzetsége kiikta')

:

tott a boszúálló királytól.

Bizonyos, hogy

Bank azután

is

kat viselt az országban.
*)

Fejérnél: Cod. Dipl. III,

')

Haselbach, Schiernél: Regináé Hung. 191.
Váljon

i,

fméltósá^o"^

ll.
nem

volt-e

a tettes ?
') Katonánál
V, 204. Az említett Compil. Rer. Boic. (Oefele
II,
335) mondja, hogy Péter fispán a következ éjen
többekkel együtt
megöletett. Ugyanezt állítja Hermann altahi
apát is, ki 1275-ben halt
meg: Regina Gertruda
sponso expeditionem contra Ruthenos
:

:

.

Horváth M. Mapy. tön.

.

mo-

.

QO

^^^'•t'-^d ki-

^^'•^'"^^;^^^^'^-
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y e véres jelenetet, s általában ezen idk viszonyait még
több tekintetben homály í'edi. Lehet, hogy a Halicsból hazatért Endre maga ellen oly nagy ingerültséget, oly messze
ho<^

ííláo-azott

pártoskodást talált az országban, hogy a tetteseket

mindjárt

nem merte megbüntetni. Annyi
még a

nao-y zavar létezett az országban

;

bizonyos,

hogy

királyi pecsét

is

többen, a gyönge Endrétl
elveszett, vagy eloroztatott
még Gertrúd halála után sem várván bölcsebb, erélyesebb
kormányt, arról gondolkodtak, hogy Béla fiát emeljék a
még gyermek lévén, magok intéztrónra, ki alatt aztán,
;

nék az ország ügyeit. A gyönge király a pápánál keresett
kérte, hogy mind azokat, kik helyébe
ellenök védelmet
királylyá
tenni, egyházi átokkal rettentsf
akarnák
Béla fiát
;

t

vissza szándékuktól

'),

Berthold az összeesküdtek boszúja

ell megmenekülvén, a gyri és veszprémi püspökök védelme alatt, kiket a király rendelt melléje, egy idre külmost sem távozott a királyföldre vonult. De üres kézzel
nénak egy polgárnál, gyermekei számára letett arany s ezüst
ékszereit s edényeit is, melyek összesen hét ezer gírára becsültettek, elvitte magával. A király most végre elismerte,
:

hogy méltatlanra halmozta kegyeit, s miatta „vonta magára
nagynak és kicsinynek gylöletét'' az országban; keser
egyszerpanaszokra fakadt ellene a pápa eltt, kérvén

t

smind: adassa neki vissza az érsek által elrablott kincset,
különben az érsekség jövedelmeibl szerez magának kárpótlást ^). Berthold azonban ki egy ideig a gyri és veszprémi

vente,_
in

a Comite

quodam Petro

ulcionem sceleris ouni

aliis

trucidatur, qui et ipse subsequente nocte

jugulatur. Oefele

I, ()66.

Ld.

még

Canisi-

ust: IV, 179.
')

Deprecamur paternitatem vestram, ut oinnes conspiratores

.

qui propter regni scissuram filiuni nostrum, nobis viventibus etnolentibus, in

regem

sibi praeficere.

tionis (iui|^detis).
1,

Endre

.

.

attentaverint,

a

levele

sententia excommunica,

pápához 1214-ben. Fejérnél: III

165.
')

Ugyanazon okmány

.

.

.

Colocensem

scilicet

Archiepiscopum,

I.

fejezet. II.

Eüdre országlásának els

499

íele

püspökök kiséretében a külföldön utazott, utóbb meo; Is kibékült a királylyal s 1215 óta ismét több okmányban olvas-

^'^i*-

hatjuk nevét.

t

Endre a nagy csapás után, mely
családjában érte,
abban keresett némi vigasztalást, hogy Kálmán fiát Galiczia
és Lodomeria királyává koronáztassa. Azt hitte a gyönge
király,

nagyobb

ereje lesz

királyságnak, ha ezt
i

e miatt,

mére;

III.

állandósága a

s

pápa közbejöttével hajtatja végre,
1213-ban Halicsba ment, folyamodott
a

is

már midn

a pápához.

koronázásnak

e

•

Incze minden nehézség nélkül hajlott kérel-

st, hihetleg,

hogy befolyását az ekkoron még

él tartományban

görög lythurgiával

öregbítse, a maga kökivánta végrehajtatni a koronázást. Minthogy
azonban követet küldeni késett, Endre újabban kérte t,
ete által

meg

parancsolná

a koronázás

érseknek, mert a tartomány
tást

^).

A

pápa ebben

Endre, úgy
távozni

végrehajtását

kétes állapota

az esztergomi

nem tr

az ország zavargó állapota

látszik,

halasz-

•

-•

•

^

megegyezett, minek következtében

is

nem mervén, János esztergomi

érsek

miatt

maga

által vitette

egy sereg élén Halicsba s koronáztatta meg Kálmán fiát ^).
Talán épen e szolgálatának jutalmául nyerte az érsek a
dunai kiköt királyi
mellett,
íruitól

szedetett

a

vámját, mely Kakacson,

Dunán

lehajcizó

külföldi

Esztergom

kereskedk

^).

11.

Ezentúl Endrét kereszthadjárati fogadalmának
tésével találjuk valahára foglalkodva.

azon levelében, melyben

Már

teljesí-

1214-ben, ugyan-

Kálmán megkoronáztatásáért

_

^-^^-

Készületek

folya- ^

i-eiesztes

'

hadjáratra.

hominem

pacis

affectionem et

nostrae, iu quo sperabamus, ob cuius vehementem
promotionem super alios fere totius regni maiorum et

(?)

minorum ódium incurrimus
') Endre lev. Inczéhez Eaynald
.

*)

III.

Honorius

Hist. Polon. L. VI.
^)

Katonánál

lev.

.

.

:

Annál, Eccl.

1222-ben Fejérnél: III,

1214. évhez
1. .355.

604
:

V. 217.
32=^

n. 8.

Dlugoss

:

Hatodik könyv. Nemzeti
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volt III. Incze pápát,

mentené

föl a kihirdetett

egyházi zsinatra való megjelenéstl János esztergomi érsekiket; mert miután maga kereszthadjáratra készül, az ö
próbált hségére szándékozik

mányának

gondját.

Hihetleg

bízni fiainak

s

az ország kor-

palaestinai hadjárata volt oka

hogy második házassága által a kelettel kivánt
összeköttetésbe lépni, midn 1215-ben Courtinayi Péternek,
annak

is,

VI. Lajos franczia király fiának,

és

Henrik konstantinápolyi császárok
lantát, vette

nül

').

E

Jolantának, Balduin és

nvérének

házasság egy

ideig

leányát,

még

Jo-

a keleti

Henrik,
is kecsegtette Endrét.
Pétert
Courtinayi
sógorát,
meghalálozott,
midn 1216-ban
párazonban
nagyok
konstantinápolyi
tzte ki utódává.
császári trón megnyerésével

A

tokra szakadtak,

s

míg egy

rész Péterhez hajlott,

más

rész

Endrének, kitl a birodalom védelmére több segélyt reménylett, ajánlá

a császári koronát.

fel

Nem

tudjuk, volt-e

kinek saját országában is mindinkább
meo-o-Ylt volt a bnia, az inkább terhes, mint fényes császári

kedve Endrének,

koronára ? Annyi bizonyos, hogy e körülmény siettette vele
a hadjárat végrehajtását. Mihelyt a konstantinápolyi követség ajánlatát megértette, azonnal írt III. Honorius új pápához, intené meg mind azokat, kik a keresztet a nyugati

tartományokban fölvették, jönnének mennél elébb Magyarmert bár
országba és csatlakoznának hozzá a hadjáratra
;

elébb a zsinat utánra szándékozott halasztani megindultát,
az említett körülmény miatt 1217 tavaszán mindenesetre

útra kél

-).

Eleinte, miként

a

pápának

földöúi szándékozott útra kelni

választá,

s

Ld. Schier
évhez.

III.

írta volt,

de utóbb

Endre száraz-

még

is

a tengert

Della Croce Pontiust a magyar- és tótországi

kereszturak pörjelét,

^)

;

is

:

Dalmát

és

Horvátország királyi hely-

Keginae Hung. 197.

Honorius

lev.

Endréhez 1217-ki

jan. 30.

Rajnáidnál ezen

:

I.

fejezet.

U. Endre országlásának els
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Sándor erdélyi préposttal követekül Veienczébe__J^^

tartóját,

küldötte a szükséges hajók megszerzése végett,

hatalmazván

csétes levélben

Ziani Péter

velenczei

fel

herczeggel

arany pe-

ket, ez iránt szerzdni
^).

A

herczeg, élvén, az

alkalommal, mieltt a hajók bérlete iránt alkudozásba ereszkednék, Zára birtokát örökre biztosítani kivánta Velenczének, mi

végett a

következ szerzdésre

a felhatalma-

bírta

zott biztosokat
1.

Hogy ama

viszályok,

melyek eddig Zára miatt

a

jövben
magyar király Zára városát örök
idkre átengedi Velenczének errl arany pecsétes okmányt
magyar

meg

király

s

a velenczei herczeg közt léteztek, a

ne újuljanak:

a

;

fog kiadni, mely aztán a pápa által

követek

e

pont megtartását addig

is,

is

megersíttessék.

míg

a királyi

A

okmány

kibocsáttatik, esküvel fogadják.
2.

A magyar

alattvalók Velenczében,

a velenczei pol-

gárok pedig a magyar birodalomban mindenütt szabadon
közlekedhetnek, megíizetvén az illet határokon a nyolczvanadot. A vám alól mind a két fél kereskedire nézve kivétetnek az arany, gyöngy s más, drága kövekbl készült ékszerek, selyemposztók, és a mustrakelmék
mindezektl
semmi vám nem fizettetik.
-')

A

szerzdvényben kiköttetett:
a magyar királynak,
Minden hajón, mely ötezer mázsa

hajók bérletét illet

hogy Velenczo
seregei

;

tiz

hajót

átszállítására.

ad bérben

terhet hord, kell lenni ötven tengerésznek
s így aránylag
többnek vagy kevesebbnek, a hajók nagysága szerint. Egy
ily ötezer mázsás hajóért a király fizetend 550 ezüst gírát,
a többiekért ezen arányban a hajók nagysága szerint. Egy
;

hajónak sem szabad kisebbnek lenni három ezer mázsásnál.
A hajók nagyságának felbecslése végett a király három

^)

Promittentes.

quod quidquid cum

eis

tractaveritis

habebimus.
^)

De

séta sive speciminibus nihil dare debebunt.

.

.

.

ratum
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A
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hajók bérének

—

másik negyenegyedét a király a következ pünkösdig,
dét május végoig,
a többi két negyedet nyolcz nappal

—

elébb fizetendi
rialtoi

teljesen felkészülve,

A

a

Jakab napjára

sz.

együtt fölveendk

A

részekre szállítandók.

na, a hajóknak,

hajók

Spalatóba eveznek, a királyt és seregét

lovaikkal és podgyászaikkal
tiíli

mint a hajúk

a velenczei berezegnek,

le

kikötbl megindulnak.

király,

— a velenczeiek

mieltt

pedig

nek biztosítására esküt mondjanak

a

a tenger-

s

hajókra

száll-

a királynak és övéi-

').

Mialatt a követek Velenczében jártak, a konstantiná-

ügye

polyi császárság

tavasz elején (1217)

megkoronáztatá

Rómából

'^).

is el

ln

döntve. Courtinayi Péter,

a

Kómába hajózván, magát a pápa által
De igen rövid volt császársága. Midn

egy pápai követtel Konstantinápolyba
visszautazott, Comnon Tódor, Epirus fejedelme ket elfogtti.
A pápa utóbb Endrét szólítá fel, ügy ekéznék ket megszabadítani

nejével

^)

;

s

de a császár

nem

sokára, hihetleg

még

fogsá-

gában, elhalt, Róbert íiára hagyván a császárságot.

A
O

—

pápa levele azonban már nom találta honn a királyt.
miután rendelte, hogy halála esetére Magyarországban

Béla, Halicsban

Kálmán, s ha valamelyik meghalna, annak
miután toíia, Endre legyen örököse ')

helyébe harmadik

;

vábbá, Bélát a maga távolléte

')

A

Velenczéböl Bécsbe,

idejére az aquileai patriar-

levéltárba került Libri

a csász. udv.

szerzdést Dandulo is
Pactorum IV. köt. oo5.
Andre&s R. H. crucesignatus a Duce Venetiarum suis nunciis pro pas1.

Említi a Zára

iránti

sagio navigia petiit, et petita obtinuit, annuentibus

illis,

rex iu Jadram se asserit habere, in Venetos transferantur.

ut jura, quat-

Mura torinál.

XII, 339.
^)

ápr. 12.

n.

III.

Honorius levele a konstantinápolyi patriarchához 1217.
n. 6. Katonánál: V, 234.

Raynaldnál 1218. évhez

Honorius Endréhez 1217.

^)

III.

*)

Ugyanaz

15,
u. o. n. 23. ep. 240.

jul. 28.

Raynaldnál;

ezen évhez

fejezet.

'..

chává

lett

II.

Endre országlásának els

Bertholdhoz küldötte

és az ország

kormányát __i^

kit e végett kereszífogadal-

érsekre bízta,

János esztergomi

')

OÜO

felt

mától néhány más úrral együtt fölmentetett

-)

;

miután végre

podgyászát, az élelmi szereket és hadának nagyát, mindössze
körül belül

gyri

Tamás

s

Spalatóba elre küldötte, Péter

tiz ezer lovast,

egri

püspökök, Ugrin királyi alcancollár,

Dénes ftárnok-, Lrincz fpohárnok, Döme ftálnok-, és
László flovászmester, Miklós sopronyi, Smaragd pozsonyi
fispánok. Gyula, Mózes nádor testvére s több más urak
társaságában útra kelt. A külföldiek közöl Leopold osztrák,
s Gertrúd testvérei, Ottó meráni herczeg és Eckbert bambergi püspök csatlakoztak hozzá. Tótországb;ui a vodicsai
gróf István, szintén István goriczai gróf

fia,

saját költségén

kétszázötven fegyveressel szaporítá seregét, kit aztán Endre
e véo-ett

Hozzá

Baboneo- testvérével eo-vütt szabad "róffá emelt

'^).

mint pápai követ, az

ostiai püspök is,
pápa nevében fölmenté böjtjétl is,
melyet minden pénteken kenyéren és vizén szokott volt tar-

ki

csatlakozott,

t utazása

a

alatt

Midn

Veszprémen ment volt keresztül, kárpótlás
egyebek közt Sz. István neje,
Gizela királyné, drágakövekkel kirakott arany koronáját,
tani.

Ígérete mellett elvitte onnan

melyet aztán száznegyven ezüst o-írán adott el a teno-ertúli
').
Hasonlókép a tihaiiyi monostorból egy gyöngyökkel s drágakövekkel ékes kelyhet vagy billikouiot

részeken

(ciphus) vitt

el,

melyért ut()bb évenként ezer só-követ ado-

Fejérnél: Cod. Dipl. IV,

liberos
•

.

.

Honorius

")

III.

')

Facimus atque creamus

.

.

.

caeteri

ut possint.

quipiam

.

lev.

gaiidere

veri,

1,

21.

Katonánál
.

.

.

.

.

.

:

V, 239.

tituli veri, illibati et

praerogativis atque

eximii ac liberi comites

regni

eximii comite.N
gratiis, quibus

nostri, aut in

quibuscunque regionibus constituti uti atque gaudere dinoscuntur.
Katonánál: V, 294. Ezen okmány mutatja, hogy ez idben már nálunk
aliis

is

voltak a külországiakhoz hasonló szabad grófok.
^)

dislao

Pál

109.

kir.

udvarbíró levele 1338-ban Pray

:

Dissert.

de

S.

La-

^^'*

mányozott

1217.

volt
Keresztes
járat.
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liad-

^).

bségesen

Úgy

erszénye már elindultakor sem

látszik,

ellátva.

Spalatóba augüsztus

23-kán érkezett meg Endre, hol

idközben seregéhez csatlakozott szászok s más keresztesek oly nagy számmal várakoztak, hogy helyök sem
j.q/^ J^2

még

volt a városban, miért aztán
kellett kibérleni.

menetben fogadta t,
gyalog ment be velk

Endre

tatásért

zárai és anconai hajókat

Spalatóban a nép
ki aztán

lováról

leszállván,

E

a székesteraplomba.

a városnak a

Clissa várát ajánlá oda

;

is

papság egyházi

a

és

maga biztosabb

maga

is

fényes fogad-

ví'delmé végett

de a polgárok fbbjei inkább sze-

s egyik is, másik is a maga
számára akarta azt elnyerni. A király látván e versenygést,
minthogy a vár magánbirtokba esve nagy kárára válhatott
volna a városnak, Dalniutia kormányzójának, Delhi Croce

mélyes kegyelmekért esengenek,

Pontins keresztur-pörjelnek adta azt védelme alá

idben

halt

meg Spalatóban Bernát

kíséretében lév,

a

érsek,

gyógyászatban

is

s

-).

Épen ez
maga

a király a

jártas

Sándor

nev

magyar papot kivánta helyébe választatni. De a káptalan
most ersen ragaszkodott a maga választási jogához és saját
kebelébl választá meg új érsekét.
Endre három napi nyngvás után végre hajókra szállván, két hét múlva, sept. 8-kán, Cyprus szigetére érkezett,
hol a pápa rendeletébl

követei

s

Ezekkel

a jeruzsálemi király

a kereszturak mesterei
a

hadjárat

ban szárazföldre

tervét

szállott.

Itt

és patriarcha

által fényesen fogadtatott.

Ptolemais-

meghatározván,

midn

egy része egyházi menetben vitetnék

Krisztus keresztjének
elébe,

maga

s

az osztrák

herczeg meztelen lábbal járultak a szentfa megcsókolására,

melynek elharczosaivá ajánlották

A

fel

fegyverszünet a keresztények

vember elejével

letelvén,

')

Endre

')

Thomas Archid.

a hadjárat

levele i2oo-ból Fejérnél

:

magokat.
és

törökök közt no-

Endre, a jeruzsálemi

Cod. Dipl. Ili,

Spal, Hist. Salonit. Cap. 26.

2,

352.

s

I.

fejezet. II.

Endre országlásának els
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t

cyprusi királyok

az osztrák berezeg

s

vezérlete

alatt no-

vember 3-káii indult meg Ptolemaisból Trobania forrása^
felé, hol Koradin, Szefadin szultán fia, egv haddal táborozott.

De

ez,

nem bízván

erejében,

nem

ket

várta be

s

Beth-

saida alá szállott táborával. Itt némi csatározás fejlett ki az
ellenséges hadak között, melyben Döme
tárnok- mester

f

magát leginkább kitntette, a törökök egy vezérét, emlékeink szerint magát a szultán testvérét, megölte s fejét a
királyoknak bemutatta ^). Azonban Endre hadjáratát, úo-v
látszik,

nem várták

a törökök:

maga

a szultán

Egvptomban

pedig csekélyebb hadat vezérlett, mintsem komolyabb ütközetbe bocsátkozhatott volna
miért is, miután a
volt, fia

;

Tháborhegyén épült vár rségét megszaporította, maga is
visszavonult. A keresztes had ezután ellenséo-et mao-a eltt

nem

látván, pár hétig a szent helyeket látogatta, ereklyéket

gyjtött,

s

szk

mivel a vidékbeli földnép

nem

elégséges eledelt

a helységekben

szolgáltatott,

mányt szedett -).
Mezei ütközetre alkalom nem

termése után

lévén, eleinte

zsák-

Egvptom-

ban akarták a keresztesek fölkeresni Szefadin szultánt de
utóbb e tervrl lemondván, deczember els napjaiban a
;

tháborhegyi vár ostromára indultak.

De

venkét toronyból két ezer vitéz védelmezett,

könnyen megvehet, mint eleve

köd

csapatokat visszaverték

hitték.

ugyan,

melyet het-

a vár,

nem ln

oly

A

—

hegy lejtin rmely alkalommal

egy magyar vitéz magát különösen kitntette

s

azért utóbb

adományt is nyert a királytól ^) de az ostrom nem sikerit;
miután János jeruzsálemi király s a többi hadvezérek
közt némi viszály támadt, ostroraszereik úgy sem lévén,
;

és

avval teljesen felhagytak.
IV. Béla okmánya 1246-ból Fejér: Cod. Dipl. IV.
^)

Adversarius

')

u.

.

.

m. a szemtanú Olivér Eckhardnál: II, 1397.

Verbczy

1.

417.

metuens tam ordinate procedentis exercitus

tollens, et fugiens, terram' vastamdam Christi militi-

adventum, tentoria
bus reliquit,

.

:

Tripartít. P. II. Tit

XIV. Cap.

13-.

121T.
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A

^218.
'

és

harmiidik kirándulás, mely deczeniber végén Tyrus

Sarepta íelé tétetett,

Szidon határain

Az

babért a kereszteseknek.

mely miatt emberek

szerzett töbV>

barmokból sokan meg

s

dühöng

karácson éjjelén

sem

tájakon szokatlan hideg,

e

vihar,

s

a folytonos

is

fagytak, a

eszések

által

megromlott utak járhatlansága, mikhez még élelem hiánya,
betegségek, a vezérek közt pedig mind nagyobb egyenetlen-

ségek járultak, annyira elkedvetlenítették a kereszteseket,

hogy seregök f Sarepta mellett négy
ezután

az ifjú cyprusi királylyal

még nagyobb

részre szakadt.

Tripolisba ment;

Endr('

de

itt

éhségbl támadt dögvész sanyargatta

baj,

maga

Elhalt

tizedelte seregét.

s

a cyprusi király is; Endre;

pedig veszélyesen megbetegedett, mit némelyek méregtl
származtattak

^).

Ennyi bajok után még azon hírek is mély aggodalombu
melyek az országában eláradt zavarokról
érkeztek hozzája '-). Bár mennyire ellenzettek is jtehát a
többi keresztesek s bár az ostiai püspök s pápai követ még
ejtették Endrét,

;

egyházi átokkal

is

fenyegette, a jeruzsálemi

patriarcha pe-

mondta: Endre visszatérésre határozta
magát. Es miután a Sz. János vitézei számára több jelentékeny alapítványokat tett '^), alig hogy félig meddig megdig azt reá ki

is

gyógyult, a szent földön töltött három hónap után, 1218-ki

februárban haza indult,

szárazföldön vévén útját

közben házasságkötéssel

foglalkodott.

^).

Út

Antiochiában Leo

örmény király leánj'át, Endre fiának jegyezte el, oly feltétel
alatt, hogy ez Leónak örököse legyen. Görögországban
Thonias archid. Spalat. Hist. Salonit. C. 26.

')

InefFabile dissensionis

^)

tes

seminarium

nuncios procul dubio cognovimus

hoz 1218. Pray

frid.

:

Annál.

I,

in

regno nostro per frequen-

pullulasse.

Endre

^)

Ld. alapító leveleit Fejérnél: Cod. Dipl. III,

*)

E

hadjárat kútfi

III.

Honorius-

214.

:

1, 2'óo.

kövv.

Olivér Eckhardnál II, 1396. kövv Gode-

Coloniens. Frehernél 1217. évhez. Carnoto Vilmos levele

hoz. Raynaldnál

Cap. 186.

stb.

1217.

évhez.

a pápá'

Bernard. Thesaurar. Muratorinál VII'

fejezet. II.

I.
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pedig Lascarisz Theodor császárnak Mária leányát, Béla
fiának jegyezte

el, s

t mindjárt

el

is

bolgár király tartoztatá
eljegvezte

le

Kon-

hozta magával.

stantinápolyból Bolgárországnak vette útját. Itt

^^^^-

meg Azán

t, mígnem Mária leányát neki

^).

III.

Midn

végre sok baj és fáradság után, mely hadát

még

inkább megtizedelte, mint a jelentéktelen csaták a szentföldön, szent ereklyékkel dúsan, de üres erszénynyel
érkezett, országát

Sokan

rémít zavar

rendetlenségben

s

^)

haza

találta.

—

nemesek közöl, mint a sátán poroszlói,
úgymond egy levelében ^) maga Endre,
nem remegvén megsérteni a királyi felséget, a mi rendeleteinket megvetették,
,,

a

—

a közbékét megzavarták,

honfitársaikat ellenségek gyanánt

midn gonoszságuknak
minden vagyonától s jövedelmeitl megfosztatott, elfogatott, s a legnagyobb gyalázattal az országból is kivettetett," egész a király hazatértéig számzöttségében maradván. A kormányzó el lévén távolítva, a féktelen
urak kényök szerint zték hatalmaskodásaikat. „A htlenségnek sokkal nagyobb bneit találtuk itthon egyházi s viJános érsek maga,

sanyargatták.

ellentállni akart,

lági

személyek részérl egyaránt,

Endre

^)

—

panaszkodik a pápának

— mintsem elébb értesültünk;.

.

.

;i

tár jövedelmei oly annyira megraboltattak,

királyi kincs-

hogy nemcsak

az adósságokat, melyeket zarándokiásunk alatt tettünk,

nem

fizethetjük

do tizenöt év

;

is

meg

kevés lesz arra, hogy or-

szágunkat clébbi állapotába visszaállíthassuk." Azért ne is
vegye rósz néven szentsége, ha követei semmi ajándékot

sem visznek.

A

rendetlenségekrl, melyek az országban János érsek

gyönge, tekintélytelen
')

Endre

')

Turóczy

levele a

*)

Endre

*)

Praynál

II.

lev.
i.

kormánya

pápához

Prayiiál.

eláradtak,

alatt
Annál.

I,

12iy-böl Fejér: Cod. Dipl. III.
h.

214.

Cap. 73.
1,

269.

némi

í^eizavarok.
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fogalmunk

mikrl Jakab

abból,

leliet

Mert

tatott a pápánál.

a hol az

váczi

egyház

püspök vádol-

fejei ily

kicsapongá-

sokra vetemedhettek, ott minden rendnek, a jog, igazság
illem foo-almának
ból. ,,0

—

is

úgymond maga

a nevezett püspök

a veszprémi

megbízta

apátokat

s pilisi

midn

a pápa,

V)ntetteinek megvizsgálásával

bakonyi

és

kiveszettnek kellett lenni a társadalom-

—

^),

püspököt

s

az igazságot

a

ül-

s tivornyákba
merülve dicsekszik
egyháza javait eltékozolja, ... a váczi
erdeik, mezeik, jövedelmeiktl erhatalom-

lakmározások

dözve,

gonoszságaival

papokat

.

.

.

földjeik,

mal megfosztja

.

.

.

néhányat közölök féktelen cselédei

által

kifosztatván oly becstjelenl sértetett meg, hogy sebeikben
'I

Midn

vesztek.

is

fesperesek,

a

kik

cselédei

által

megtámadtattak, ezeket világi törvényszék elébe idéztették,

,

hogy a fespereseket az igazság keresetében meggátolja,

ket

átok alatt lévknek

hatalmaskodva foglalta

nyilvánítá

le,

.

.

.

s

azon pénzeiket

gyjtöttek. Templomai összedléssel fenyegetnek

nem

ügyel,

s

is

melyeket a szentföld segedelmére

az egyházi átok nyilait

ldözi,

;

... az

de

arra

egyházi

javadalmakat simoniával adja méltatlanoknak, az alkalmas
egyéneket mellzvén
botrányt okoztak

;

.

.

.

Ezen iszonyú

nem kevesen

az

bnök ...

a népben

példái után gonoszsá-

gokba merültek, az egyház sokaktól megvettetett" stb. A
Csanádi megyében egy Vituhu nev kolostor szerzetesei
egyéb gonoszságaikon kivül (inter alia, quae committebant
enormia) a templom keresztjeibl, kelyheibl

nyeibl hamis pénzt

vertek,

kellett volna, klastromukból
•

Ha már

s

midn
is

egyéb edé-

elárúltatván, lakolniok

megszöktek

egyházi személyek

s

-).

ennyi

kihágásokról vá-

mennyi rendetlenség követtetett
cl a világi urak által, kik Endre s eldei pazarlásainak következtében túlságosan hatalmasokká válván, a törvények
doltattak, elképzelhetjük,

')

Katonánál Hist. Crit. V, 310.

^)

Honor. pápa

:

lev.

Fejérnél: III,

1,

282.

I.

Endre országlásának els

fejezet. II.
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uralmát magok fölött trni rég óta nem akarták. Emiékeinkben az idézetteken felül nem találunk részletesebb tudó-

De

sitást a király távolléte alatt kifejlett bajokról.

nem

szenved, hogy mindazon

kétséget

zavarok, hatalmaskodások és

rendetlenségek, melyek orvoslata miatt pár év múlva az
országgylés kihirdettetett, a király távolléte alatt áradtak
el annyira, hogy azokat Endre saját erejébl orvosolni, a
•

képtelen volt. Látjuk pedig ama
törvényekbl, hogy az urak, részint az elébbi királyi adományozások, részint erszakos foglalások által a koronái
rendet helyreállítani

s

várjavak nagy részének birtokába

jutottak,

a

királyi

jövedelmeket lefoglalták, a várkatonaságot, a [királyi
közöl

is

st még

ud-

kevésbbé tehets szabad nemesek
számtalanokat elnyomtak, saját jobbágyaikká, adó-

varnokokat,

a

zóikká tettek, az elhaltak javait erszakosan lefoglalták,

uradalmaikat az illet hatóságok

saját

ország bíráinak tekintélyét megvetették,

alól
s

kivették, az

önkényesen ural-

kodtak úgy saját jobbágyaik, mint a gyöngébb szomszédok
felett. A fispánok védelem helyett, melylyel a vármegye
népét minden törvénytelenség ellen oltalmazniuk kell vala,

magok, önkényök szerint nyomták, fosztogatták, a városok lakosait Sz. Istvántól s Kálmántól nyert szabadsáazt

A

gaiktól megfosztották.
leteik

végrehajtása

Magok a püspökök
idben mindinkább

is

a

birák tekintélye megvettetett,

hatalmasok

által

Íté-

meggátoltatott.

nevelték a panaszokat, a pénzszegény

arra kényszerítvén a földnépéí,

gényebb nemeseket, hogy a tizedeket pénzül

s

a sze-

fizessék. Szóval,

az alkotmányos rend, a törvényes igazgatás minden ágazataiban megsértetett, megzavartatott.

A bajok

ezen özönében az erélytelen király annál ke-

vésbbé tudott rendet

hogy a legtöbb

baj

litl, a fispánok
sem hivatalaikból
képes.

A

s

törvényességet elteremteni, mint-

épen a hatalom

s

közigazgatás

fkeze-

egyéb hatalmasoktól származott, kiket
eltávolítani, sem rendre szorítani nem volt
s

pápa tekintélyéhez folyamodott tehát, az

nyilait

i^ig.

')10

1218.
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kérte ki a zavargók, engedetlenek, a törvények
ellen

Nevelte a király bajait az

Gaiiczia

elveszt

rendéi a

lics

elzték

gyermek Kálmán

Román

s

téjedolemségbe

Is,

hogy

király

Haöt

unokáját Misztiszlavicsot helyezték be a

'^).

fájdalommal

távolléte alatt

ellen föllázadván,

Endre, mihelyt zarándoklása fáradalmait

Kálmán visszahelyezésérl

kipihente,

De

megszegi

-

').

látta,

hogy kincstára

tisztviselktl, kik azt kirabolták,

kezdett gondolkodni.
üres,

s

azon htlen

még számot sem

kérhet,

mert vagy a külföldre futottak, vagy oly hatalmasok valá-

hogy tekintélyét megvetették. Hogy tehát kincstárát

nak,

némileg

nak

s

s

gyorsan megtöltse, a királyi jövedelmeket zsidók-

ismaelitáknak,

már többször

a

említett

mohamed

vallású bolgároknak adta zálogba vagy haszonbérbe.
király özvegyének, most

stantiának nemcsak kikötött hitbérétj
le

nem

fizette,

klastromában

hanem annak
letett

értékeket

pénzét

Imre

Fridrik császár nejének, Con-

II.

á tizenkét ezer gírát

a Sz. János-vitézek esztergomi

ékszereit

s

is,

összesen harmincz

S mi még mindennél roszabb
volt, mi a régi bajok forrásait újakkal tetézte, miután a várkatonaság jobbára az urak jobbágyaivá lett, hogy ezen uiaezer gíra

lefoglalta

^).

még több

kat hadaik kiállitására reábírja,

vakat idegenített
kötelezett

el,

')

,,A vestra sanctitate

eorum complices.

.

.

.

.

postulamus, quateuus in auctores tanti

.

censuram vestrae
in

quo aufugerunt, valeant occultari." Praynál

Orosz évkönw Katonánál

^) III.

egészen kiforgattatott,

'').

plenarie exercere dignemini, quatenus

')

várja-

több vármegyét s hadiszolgálatra
adományozott nekik örök joggal;

miáltal az ország állapota sodrából

sceleris, et

s

még

bérbirtokot

egészen megváltozott

koronái

:

sedis

et

rigorem

nullo christiauismi
:

Annál.

I,

ita

cliraate,

214.

V, 314. Dlugoss. Lib. VI, 604. kövv.

Honorius levele Schiernél Regináé Hung. 177. Katonánál:
:

V, 342.
*)

dos

Ld. egyebek közt Endre levél

nev birtokát

illetleg,

t

az esztergomi egyháznak Tur-

hol márványbánya

létezett:

Dum quorum-

1

Epdre

íejezet. II.

í.

orsz á.Jásának

els

5

fele

1

így aztán csak képes lett némi hadat összegyjteni, és
miután Leszko lengyel fejedelemtl, kinek Salome leányát^

már elébb eljegyezte volt Kálmánnak, szintén nyert sBge'leimet. Gyula nádor, kire a hadak vezérlete bizatott, visszahelyezte ugyan Kálmánt Halics birtokába; de öt abban
megvédeni még sem tudta. Misztiszlavics, ki az egyesült
magyar-lengyel sereg

elöl

hátrahúzódott,

nem sokára egv

ers, orosz-kim haddal tért vissza.

Gyula nádor, miután
mennyire hamarjában lehetett, megersí-

Halics városát,
tette,

Kálmánt

de legyzetett

ott

hagyván,

az ellenségnek elejébe sietett;

csak nagy nehezen tudott serege romjaival

s

Halicsba visszatérni.

A magyarok

sokáig vitézül védték

a

hogy segedelmet sehonnan sem remélhetnek, a mind nagyobbodó éhség pedig soraikat tizedeli, a várat feladták. Kálmán maga Salome nejével s Gyula
nádorral együtt fogságba jutott '). Ha a hitelt különben
sokszor nem érdeml Dlugosst hallgatjuk, hada megverettetésének, fia fogságának híre annál mélyebb bánatba süiyesztette Endrét, minthogy ennek megszabadítására újabb
várat, de végre, látván

nem

iiadat

képes

volt

Eleinte fenyegetéssel

kiállítani.

Kálmán

kí-

magyarok
szabadon bocsáttatását de czélt avval nem érhetett. Utóbb
Jolánta királyné is beleszólt az ügybe s újabb követséget
vánta Misztiszlávtól

s

a több fogoly

;

küldött Misztiszlávhoz a foglyok elbocsátása végett. Hosszas

alkudozás után
vele

Endre

végre 1221-ben

dést kötött vele,

is

találkozott

mikor aztán oly szerzhogy harmadik fia, kit szintén Endrének

dam nostrorum principum
illibate

személyesen

az ország határszélein,

consilio terrae

conservatum alterantes,

castra,

nostrae statum, ab antiquis
comitatus,

terras

et

ceteros

opulentis Hungáriáé proventus in perpetuas haereditates nostris Baroni-

bus et militibus distribuimus.
szól egy 12()7-ki levelében
ter noster)

:

Fejérnél: III, 1, 255. IV. Béla pedig így
Inter alias immensas donationes, quas (pá-

quibusdam personis passim

et indifíerenter, in praeiudiciuin

coronae regiae facere consveverat. Fejérnél: IV.
•)

Cromer

:

Hist. Polon. Lib.

VII

185.

:i

osn

1219.
.

.

^.

vétele.
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nül; maga a foglyoHalicsot pedig magyar f'elsöség alatt

hívtak, Misztiszlavics leányát vegye

kat szabadon bocsássa,

még [három évig

azután

bírja,

azt

vejének

leányának

s

Endre e szerzdést esküvel is megersítette ').
E szerzdésbl azt is látjuk, hogy Endre herczeg házassága nem ment végbe Leo örmény király leányával. Ez
iránt még 1219-ben mind Endre maga, mind Leo király
s ez nem is késett megersíteni a házasírt volt a pápának
ságot, nyilván kikötvén, hogy a herczeg a leánynyal örökadandó

át.

;

ségben nyerje

s

még

nejének történhet halála után

is

bírja

Örményországot. Azonban Leo királynak 1220-ban történt
halála más fordulatot adott az ügyeknek. Örményországnak
több követelje támadt,
király

fia

együtt

nyerte

azt végre

s

Fülep, az antiochiai

is

Endre herczeg jegyesének kezével

el,

2).

hogy Endre

így történhetett,

Kálmán

király,

fiát

valahára kiszabadítani vágyván, meg-

hosszú fogságából

egyezett a Misztiszlávicstól elejébe adott

szerzdésben.

De

Endrének. nem tétszett a kényszerített házasság, s mihelyt
Kálmánt szabadságban tudta, a pápához folyamodott, mena Misztiszlavicsnak mondott eskü kötelékeitl;
tené fel

t

miben

t

hajlandónak

ezután hihetleg

eltnik az emlékekben
Endre

eroiytejyjj

lensége táplálja

a zavarokut.

is

találta

Endre király

Orosz évkönyvek Katonánál

^) III.

^)
*)

s

i

Honorius

ott

11.

-

i

i

•

rendetlenség egyre burjánozott

s

:

V, 364. Dlugoss

pápa levele Endréhez 1226. Eaj-naldnál

verius Eckhardnál

Endre herczeg

viszonyok elintézésével

6 családi

^

')

^).

^).

foglalkodék,| a régi zavar

A

kérelmére

nem sokára meghalt, mert nyoma végképen

lev. 1219.

:

:

Lib. VI, 610.

n. 42. ep. 204.

Rajnáidnál ezen évhez. ep. 32. Oli-

Hist. Damiat. 1220. évhez.

Honorius idézett levele 1212-böl Raynaldnál ep. 204.
Timon. Epit. Chron. 1. 53. állítja, hogy Velenczébe vándorolt*

gazdag nót vévén, Mark

fiat

nemzett, a Crouy nemzetség sét.

Összezavarja öt Endrének a harmadik házasságában Beatrixtól született
István

fiával,

kirl alább többet.

fejezet.

I.

A

II.

Endi-e országlásának elsö

sem

513

fele.

sem erélye azokat
semmi kedve mao-ukat a
törvényeknek alárendelniök. A. királyt, ki, mint mondók,
jövedelmei nagyobb részétl megfosztatott, szentföldi hadjárata alatt pedig magát adósságokba verte, melyeknek
visszafizetésére most hihetleg keményebben szoríttatott,
az

országban.

királynak

^^^Q-

ereje,

_

meo'szüntetnie; a fektelen uraknak

leginkább kincstárának jobb karba állítása foglalkodtatá.

De

melyeket e végre foganatba

az eszközök,

még inkább

ferdék, roszak,

a zsidóktól

s

vett,

mind

nevelték a közbajokat. Miután

izmaelitáktól a királyi jövedelmekre ellegezett

pénzeket a halicsi hadjárat elnyelte, most egy új jövedelmi
forrást nyitott rendszeresítette a régi pénznek évenként
:

új rosszabbal

De

beváltását.

kitnt, hogy ezen

mód

mindjárt az els kisirletbl

a mily ferde

s

káros államgazdászati

szabály, szintoly csekély forrás pótolni

De minthogy némi
fentartá azt

;

a kincstár hiányait.

jövedelmet mégis hajtott, továbbra

mellette azonban egj

még oktalanabb

is

eszköz-

höz nyúlt, hogy a pillanat sürget szükségein segíthessen.

A

koronának még megmaradt javaiból mind többeket kezdett eladatni ^), nem gondolván meg, hogy a pillanat szükségének e módon való fedezése által a jövre még nagyobb
bajba sülyeszti magát és országát.

A korona javainak

s

jövedelmei tkéjének ezen elide-

genítését oly nagy mértékben gyakorlá az eszélytelen király,
hogy 1220-ban már a pápa is feljogosítva érzé magát közbe
szólani. „Rég halljuk
úgymond Ugrin kalocsai érsekhez
hogy a
és annak suffraganeusaihoz intézett levelében ^),
Krisztusban kedves fiunk, Magyarország fenséges királya,

—

—

országának kárára,
genítéseket teszen

;

s

királyi tisztességének sérelmére, elide-

írtunk a királynak, hogy azokat vissza-

0. Tótországban Kemesnicze birtokot a zágrábi egyházOchuz bánnak adta el 200 gíráért, mással pótolván a zág-

így? Ptól elvévén,

rábi

püspök kárát. Fejérnél:
^)

Hor.-á-.h

Katonánál
M.

:

Magy um.

III,

1,

320.

Hist. Crit. V, 3.^8.
,

Só

•
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habár esküvel ersítette volna is az eladást; mert
miután koronáztutásakor megesküdött, hogy országának joo-uit, koronájának becsületét sértetlenül megrzi, tilos volt
neki ezen elidegenített javak vissza nem vételére esküt ten-

vegye,

nie; miért azt egyátaljában

nem

kell megtartani."

Ennyire sülyedt régi fényébl s hatalmából a magyar
királyság egy pár könnyelm, erélytelen fejedelem alatt
Nem csoda, hogy a ki ily gondatlannak tanúsítá magát kiiránt, miszerint

rályi kötelességei

nek

meo'örzéséru is intetnie kellett,

már koronája

becsületé-

elnyomott alattvalóinak

sem nyújthatott védelmet, mind tovább és tovább engedte
s meggyökerezni a rendetlenségeket úgy annyira,
hogy a kormány ügyeibe végre tényleg is be kellett a pápának avatkoznia. Ez történt Dalmátiában. Midn a velen.•*

tenyészni

czeiek Zárát, mint föntebb elbeszéltük,

delmével

1202-ben elfoglalták,

a keresztesek sege-

Endre, mint a tartomány

hatalmában maradt szigetek védelme végett, a
már fekvésénél fogva is ers Almissa várost, Chulmia tartomány fhelyét, falakkal s bástyákkal még inkább megersítette. Utóbb, már mint király, 1207-ben, a várost a
többi dalmát városok szabadságaival adományozván meg,
polgárait egyszersmind arra is felszabadította, hogy Velenvezére, a

cze

birtokait

kalóz- várossá

a

tengeren

lett,

s

háborgassák

ha szerét tehette,

').

Almissa

barátot,

egyaránt kirablott. Honorius pápa értesülvén,
lózok

a keres '.teseket

is

fosztogatják,

ezóta

ellenséget

hogy

a ka-

ennek meggátlására

több ízben felszólítá Endrét, de mind hasztalan. Végre tehát
saját követét

küldé

e végett

Dalmátiába, ki aztán ott mind

—

mit a király
mind tengeren elég ert gyjtvén,
tenni elmulasztott, a várost ostrommal kényszeríté engedelszárazon,

mességre

^).

) Lucius
^)

J'id.

Lib. IV. Cap. IV. 160.
HoDorius levele Spalato városához. Lucius

Thomas

archid. Hist. Sálon. Cap. 27.

i.

h. Farlat.

III,

I.

-Bár

fejezet. II.

a kere.sztes

Endre országlásának els

hadjárat,

515

fele.

ha közvetve

js, annvi bajt
kiket a buzgalom s
azon elnyök híre, melyeket a keresztények
Damiata megvétele által a törökök felett nyertek,
annyira elragadának,

hozott az országra,

találkoztak

még

1220.

is,

hogy újabb keresztes hadjáratról kezdenének
gondolkodni.
Ugrin kalocsai érsek, s Róbert veszprémi püspök,
kik már
az els hadjáratban is részt vettek,
1220-ban ismét
a szent-

földre készültek,

nádort

is

az urak

s

reábirták a

határnapot

kereszt föltüzésére.

magát Miklós
A pápa mára

kiszabta 1221-ki húsvétra,

is

had megindulna
az országban,
úttól, s az

közöl többeket,

i).

De akkoron már

melyen o keresztoly nagy volt a zavar

hogy mindenkinek elmúlt

a kedve a hosszú
újabb keresztes hadjárat végképen elmaradt
a

mind öregbed bélbajok

között.

IV.

A
zafiak

mind újabbak járultak. A jobb ha- ^..,^.,
^
hogy a királytól hasztalan várnak ezekre a kiríV'és üai

régi bajokhoz

látván,

orvoslatot,

nála és

Béla

ifjabb király

általa sürgették

mindennek forrása

'')

körül sereglettek össze,

a bajok

orvoslatát,

kivált

—

^^''
s

mi

mert a királyságot tehetetlenné
tette, hatalmától, tekintélyétl
fosztotta meg,
az elidegenített királyi s koronái javak visszavételét,
jól látván,
volt,

—

hogy míg ezek
féktelenségét

a túlhatalmas

korlátolni

és fiú király között

urak kezén maradnak, azok

lehetetlen.

De ebbl

támadtak súrlódások.

A

ismét az apa
nagyok, kik

igazságtala-núl bírt javaikat féltették,
nem csak az öreg
király kedélyét egyre ingerelték
Béla ellen, lianem oly me''')

A

pápa

levele

Katonánál

:

V, 339.

Tbbbek szerint Béla 1216-ban koronáztatott volna
-királylyá.
Véleményem szerint ez hibás állítás: s én a fentebb
idézett kútfók s
kivált Katona idöszámlálásának nyomán
azt 1208-ban tartom történtnek. Annyi bizonyos, hogy 1214-ben
a leleszi prépostság megerdít
okmányában már mint király említtetik. ..Belae regi
"
quarto, filio
')

nostro

Katonánál

:

V, 182.

33*
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midn atyja udvarába ment,
is lettek, hogy ettl,
minden tiszteletet megtagadtak, t szóval, tettel mindenképen sértegették '). Az ifjú király, tanácsosaitól is ösztönöztetvén, annál inkább rajta volt, hogy e fenhéjázó urak
részekké

megaláztassanak,

bitorlott

javaiktól

megfosztassanak,

a

királyság fénye, hatalma, tekintélye helyreállíttassék.

Endre végre maga is átlátta, hogy sem kincstára hiányán, sem a többi köz bajokon nem segíthet, míg az elidegenített jövedelmek s kivált a várjavak visszavétele s a várjobbágyok helyreállítása által magának nagyobb hatalmat
nem szerez 1221-ben tehát rendeletet bocsátott ki, melyben
parancsolta, hogy az elszéledt, az urak által elnyomott
:

várjobbágyok váraik [szolgálatára ismét összegyjtessenek,
a várjavak, legalább az adomány 'nélkül, egyedül erszak
következtében elvészettek, az illet várakhoz visszakapcsoltassanak; s e rendelet végrehajtására biztosokat is küldött

vármegyékbe ^). E rendelet csak a várjobbágyok birtokainak erszakos letartóztatóit sújtotta ugyan de a bitorlott javakból meggazdagodott urak abban kezdetét látták
minden, bármi módon elidegenített királyi és várjavak
visszavételének. Mindent elkövettek tehát, hogy a rendelet
és, minthogy azt leginkább
foganatba vételét meggátolják

ki a

;

;

a tanácsosaitól

ösztönzött Béla sürgette, közte

St még

meghasonlást idézzenek el.

ben

is

mak

fondorkodtak,

által,

oly

nem

tudni,

mi módon

s

ébresztvén az

idegenséget

apja közt

s

Béla családi életkörétán mily rágalifjú

királyban

hogy Béla még a pápához is
folyamodott a házasság felbontásáért. A pápa a váradi
és a váczi püspököket bízta meg az ügy megvizsgálásával miután pedig ezektl tudósíttatott, hogy a házasság
már két évvel elébb végrehajtatott, és semmi alapos ok

különben szeretett neje

iránt,

;

Crit.

')

Rogerius váradi kanonok

')

Fejérnél: III,

1,

V, 338. Fejér: III,

:

353. Bél:

2,

Carmen

miserabile. Cap.

Apparat. Dec.

1.

203. VII, 2, 76. 102. stb.

269.

9.

Katona Hist.

:

1.

sem
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lele.

kérelmétl

1

öt clmozdí-

').

De
s

bár mennyire ellenzettek

is

a Béla pártja által sür-

lév nagy

reformokat az Endre környezetében

getett

tokú

Endre orázáglásának els

II.

aimak felboatására,

létezik

totta

lejezet.

befolyású urak

Béla pártján

nemesség

a

s

állott,

:

a

szám

ereje, a

bir-

közvélemény hatalma

mert ebhez csatlakozott az egész alsóbb
is mindazok, kiknek okuk volt pa-

felsbl

naszra a hatalmas oligarchák ellen.

A pártvillongás lassanmár t nézték

ként annyira fejldött, hogy Béla párthívei

egyedül királyuknak

;

pörös ügyeikben az Endrét

környez

—

mert épen a nádor és a ftárnokmester voltak
nem remélvén igazságszolgáltatást,
leghevesebb elleneik,

fbiráktól,

—

az

és ftisztei Ítéletét kérték ki

;

Endre

tisztviseli ellen

nemcsak nyilván kikeltek, hanem irányukban az engedelmességet is megtagadták.
Endre látván, hogy a súrlódások napról napra növekednek, a viszály mindinkább elmérgesedik, a közbotrány
szaporodik, ismét a pápa tekintélyéhez folyamodott. III.
Honorius ennek következtében meghagyta ugyan az ország
érsekei s püspökeinek, hogy ,, miután Endre király nem
azért koronáztatta meg fiát, hogy a maga_; életében is más
országoljon

:

mind azokat, kik

fiúhoz csatlakozván,

a viszályokra okot adnak,

s a

az apától az engedelmességet megta-

így pártot ütnek, egyházi átokkal kényszerítsék
felhagyni a merénylettel" ^). De a kedélyek izgatottsága
már annyira fel volt fokozva, hogy az összes nemesség tegygadják,

\

s

ert köszörült a

reformokat gátoló urak

ellen, s

ezek ellen-

zése miatt amazok jogos követeléseinek tovább is ellentállni
annyi volt volna, mint polgári háborúba dönteni az országot. Endre a fpapság közbenjárására végre engedi.-tt, s a

A pápa levele 1222-ki máj. 28. Fejérnél: III, L 3-s4.
OIII. Honorius levele a püspökökhöz 1222 július 4-én Fejérne'I
^)

III, r. 388.

^^^^

Olo
^^^--
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Béla pártjától sürgetett országgyL'st

még 1222-ben

ki-

hirdette.
Az arany

bulla.

Ezeii gylés eredménye lett a rajta függ arany pecsétrl arany huUá-nak nevezett ama szabadságlevél, mely
az

els királyok, kivált Szent István

megállapított,

által

de azóta sokban megsértett alkotmányt helyreállította, s
miután Szent István alkotmányozó törvényeinek nagy része
elveszett, a

jöv

századokban, a magyar alkotmány alaptör-

vényei gyanánt szintoly kegyelettel riztetett, mint rizték s
rzik maiglan a szerencsésebb angolok Magna-chartájokat,

mely hét évvel elébb, 1215-ben hasonló körülmények közt
alkottatott.

„E

szabadságlevél megtartására,

úgymond há-

rom századdal utóbb a nagy nev Yerbczy ^), Magyarország minden királya, mieltt a szent koronával megkoronáztatnék, esküt szokott mondani."

A

századokra kiható,

nevezetes

okmány

szóról szóra

következ.

„A

Szent-Háromság

és oszthatlan Egység nevében.
Endre Isten kegyelmébl Magyar-, Dalmát-, Horvátországok, Ráma, Szervia, Galiczia és Lodomeria örökös királya.
Mivel mind országunk nemeseinek, mind egyebeknek is

Szent-István királytól intézett szabadsága némely királyok
hatalma által, kik néha haragúkban boszújokat töltötték,

néha gonosz emberek hamis tanácsaira hallgattak, vagy
önhasznuk után jártak, legtöbb részében megkisebbíttetett

az

:

ugyanazon nemeseink a mi felségünket és eldeinket,
gyakrabban sürgették kérelmeik s könyör-

királyaikat,

géseik által országunk átalakítása iránt.

relmeiknek, a mint kötelesek

Mi

tehát az

ké-

vagyunk, mindenben eleget
tenni óhajtván, kivált mivel köztünk és közöttök ez okból
is

már több ízben nem kevés keserségek támadtak,

mit,

hogy

a királyi tekintély teljesebben fentartassék, felkerülni

illik,

(ez senki

')

által

Tripartit

sem történhetvén jobban, mint
Juris Consvetud. P.

I.

Tit.

IX.

§.

VI.

általok)

1.

nekik,

iiiind

fejezet.

II.

Endre országlásának els
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mind országunk más embereinek megadjuk

szent királytól alapított szabadságot,

a__^^

egyszersmind országunk állapotának javítására egyebeket is üdvösen rendelünk
a következ módon.
s

1. Eendeljük,
hogy évenként a szent király ünnepét,
hacsak valamely sürgets és fontos ügy vagy betegség által

nem

gátoltatunk, Fehérvárott tartozzunk megülni és ha mi
nem lehetnénk, ji nádoríspán kétség kivül ott legyen
:

jelen

helyettünk

nevünkben meghallgassa az ügyeket é.- ott
minden nemes, a ki akar, szabadon megjelenhessen.
-• akarjuk, hogy a nemeseket sem mi, sem
utódaink
s

;

soha

ne íbgják, se

el

kedvéért,

meg

ne rontsák valamely

hanemha elébb megidéztettek

s

hatalmas

törvényes rend

szerint elitéltettek.
3.

Továbbá, semmi adót, semmi szabad dénárokat

')

nem szedetünk a nemesek helységein; sem házaikban,
sem
falvaikban nem szállunk meg, hanemha
meghivattunk:
szintúgy az egyházak népeitl sem szedetünk semmiféle
adót.
4. Ha valamely nemes fiörökös nélkül hal
meg, birtoká-

nak negyede leányáé legyen: a többirl rendelkezzék, a
a mint akar; és ha meglepetvén halála
által, nem intézkedhetnék, a hozzá legközelebb álló rokonok legyenek örökösei
és ha semmi nemzetsége nem volna, a királyra száll;

janak.
5.

A

vármegyék

ispánjai a nemesek helységein ne
kivévén a pénz- és tizedügyeket.
vármegyék ispánjainak udvarbírái (a UsöhU aUspánokJ egyátalaban senki más felett ne bíráskodjanak, mint a vár népei

A

bíráskodjanak,

fölött.

A

tolvajok és latrok felett a királyi bílochusok
lássanak törvényt, de csak a fispán elnöklete alatt.

2)

') Endlicher (Monumenta Árpad. 41
;j) e szavakat: „liberos denanos" ezen variánssal olvassa: „libras dt-nariorum''.

^)

Bilochus,

úgy

látszik,

a vádlottakat bélyeg reáküldése

bélyegesbl ered, alrendú
által idézték

meg.

kir. birák, kik
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(3.

Továbbá, a helységek lakosai közösen, mint eddig

7.

vádat ne omelhessenek

volt, tolvajságról

szokásban

Ha

a király az országon kívül

megy

^).

hadjáratra, a

nemesek vele menni ne tartozzanak, hanemha az ö költséo-én; és a hadjárat után azokat, kik elmenni nem akartak,

j

az
hadbíróság alá vetni ne lehessen. Ha viszont ellenség
hadba
menni.
kötelesek
nélkül
kivétel
mindnyájan
országra,

akarunk sereget vezetni s abban
magunk is jelen leszünk, mind azok, kik ispánságokat -)
tartanak, kötelesek, a mi költségünkön, velünk menni^
országunk minden emberei fölött
8. A nádorispán
különbség nélkül biráskodjék de a nemeseknek fbenjáró

És ha

az országon kivül

;

vagy jószágelkobzást illet pereit a király tudta nélkül be
ne végezhesse. Mint birák pedig helyetteseket ne tartsanak,
kivéve egyet, a

A

9.

magok udvarában.

mi udvarbiránk

denki felett biráskodhatik,
két bárhol

is

sem

míg

az udvarnál van, min-

az udvarnál

megkezdett poro-

elvégezheti; de saját jószágain lévén, pristal-

dust ne adhasson (azaz:
a feleket

^),

s

meg ne

a végrehajtást

el

ne intézhesse),

idézhesse.

valamely országos méltóságban lév jobbágya),
a hadjáratban meghal, fia vagy testvére hasonló méltóság10.

Ha

') Ezen pont Szent László törvényét törli el, mely rendeli, hogy
minden helység köteles közösen feladni, megnevezni a kebelében létez

orvokat.
ártatlant
^)

E
is

törvény sok visszaélésre adott alkalmat

:

a pártoskodás néha

tolvajnak vádolt.

Qui Comitatus tenent.

fóispánságot,

hanem

A

„Comitatus" szó nemcsak vármegyét,

azon lérbirtokokat

is

jelenti,

melyek hadi szolgálat-

különbözk voltak az örölcbir toktól.
Ezért a Comes nevezet, mint számtalan okmány bizonyítja, nemcsak fötisztviselt, s néha birót is, hanem egyszer
s alispánt, vagy más kir.

ért adattak a kiiályoktól,

bérbirtokost

is illet,

')

A

*)

E nevezet

s

egészen

ki birtokától hadiszolgálatot tenni köteleztetett.

királyi udvarbirákból" lettek utóbb az országbirák.

jobbágy, ha

gyat, fnemest, urat

néven neveztetnek.

illet,

A

magánosan

áll,

mindig

királyi jobbá-

ellentétben a nemesekkel, kik servientes regii

várnép közt a jobbágy, mihez rendesen hozzá

I.

gal

fejezet. II.

Endre országlásának els

adomán yoztassék meg;

módon,

fia

11.

jnek

meg azon__J£22.
adományoztassék meg.

ha uemes halálozik

és

a király tetszése szerint

Ha

külföldiek,

az országba,
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tudnillik

tisztességes

emberek,

az ország tanácsának beleszólása

nélkül

méltóságokra ne emeltessenek.
12. A meghalálozók, vagy a törvényesen halálra Ítélvagy a párviadalban elesettek, vagy bármely más módan kimúlok nejei, hitbéröktl meg ne fosztassanak.
tek,

13.

Az

urak,

midn

bár hova utaznak,

udvarral járnak, vagy

a királyi

szegényeket

a

ne

el

nyomják, ki ne

foszszák.
14.

Ha

valamely fispán nem oly tisztességesen

viseli

magát, mint tisztsége kívánja, vagy

vármegyéjének népét

megrontja, ebben elmarasztaltatván,

az egész

gyalázatosan

fosztassék

meg

méltóságától

ország eltt

és kárpótlásra

szoríttassék.
15.

A

királyi lovászok, kutyapeczérek és sólymászok

')

ue merjenek a nemesek falvaira szállni.

Egész vármegyéket vagy bármely más méltóságokat
örökbirtokul nem fogunk adományozni.
16.

17.

Azon birtokától, melyet valaki igaz szolgálattal érmeg ne fosztassék.
Továbbá a nemesek, tlünk engedelmet nyervén,

demlett, soha
18.

szabadon mehetnek fiunkhoz, mint a nagyobbtól a kisebbhez,

azért birtokaik

s

ítélettel elmarasztalt,

meg ne

19.

meg

módon

A

A

kit fiunk igaz

vagy az eltte megkezdett

szintott bevégeztetnék,

hasonló

rontassanak.

nem fogadjuk

el;

port,

viszont

mieltt

fiunk

is

fog cselekedni.

várjobbágyok (azaz

:

várkatonák)

a Szent-István királytól rendelt

tétetik vár-jobbágy, aanyi mint várkatona.

maradjanak

szabadságukban

Egyházi jobbágy

:

;

ha-

az egy-

háziak fegyveresei.
')

Falconarii,

nem

kaszások,

mint némelyek fordítják, hanem

sólymászok, a vadászatra használt sólym ok felügyeli.

522
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sonlókép a bevándorlottak

sák

meg
20.

bármi nemzetbl valók, tart-

is,

az eleitl fogva nekik engedélyezett

A

tizedek

szabadságot.

pénzül ne váltassanak meg,

bornl, búzául, természetben fizettessenek:
ezt ellenzenék,

biztosítás.

ket nem

s

hanem

ha a püspökök

pártoljuk.

A

püspökök a nemesek birtokairól tizedet lovainknak ne adjanak sem az népeik ne tartozzanak tizedeiket
21.

;

a királyi birtokba behordani.
22.

az

Továbbá, sertvéseink

a

nemesek erdeiben

s

rétjein

akaratjok ellenére ne legeltessenek.!
23.

Továbbá,

legyen folyamatban

új
;

pénzünk egy

évig, húsvéttól húsvétig

a dénárok oly

értékek legyenek, mint

voltak Béla király idejében.

A

pénzek kamara-ispánjai, a só- és vámtisztek
országunk nemesei legyenek
izmaeliták azokká ne lehes24.

;

senek.
25.

Továbbá, só az ország közepén ne tartassék, hanem

csak Szabolcsban és Regéczen és a végekben.
26.

Továbbá, az országon kivül levknek ingatlan birha ily birtokok adományoztattak,

tok ne adományoztassék;

vagy pénzen eladattak volna, az ország népének adassanak
vissza megváltás végett.
27.
tott

28.
el,

A

menyétbr-adó

a

Kálmán

királytól

megállapí-

szokás szerint fizettessék.

azt a
29.

geivel

;

Ha

valaki a törvény rendé szerint marasztaltatott

hatalmasok közöl senki se védhesse.

A

fispánok elégedjenek mog tisztségök illetsé-

egyebek, mik a királyt

a vámok, az ökrök

s

A

úgymint, a csöbrök,

a várföldek jövedelmeinek

mada, a királynak járjanak

')

illetik,

')

két har-

ki.

^árnép azon rosze, mely hospites néveu neveztetik, a városok

polgárai, kereskedk,

iparosok, pénzül fizették adójokat azon része,
melyet castrenses, servientes castri néven találunk, az általa mívelt föl;

I.

30.

fejezet. II.

Továbbá

u

Endre országlásának
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négy királyi jobbágyon, úgymint

nádorispánon, bánon,

király

a

és a királyné

:

a

udvarbiráin

kivül, két méltóságot senki se tartson.
31. Es hogy ezen mind engedményünk, mind rendeletünk érvényes legyen mind örökké, a magunk és utódaink

idejében,

bét

azt

egyenl

levélben írattuk

és

ersítettük

meg arany pecsétünkkel úgy hogy egy küldessék a pápa
úrnak, ki azt a maga lajstromába Írassa be a második riz:

;

tessék a Sz. János- vitézeknél

nál

;

a negyedik a királynál

;

a

;

az

harmadik a kereszt-urakötödik az esztergomi káp-

talannál; a hatodik a kalocsai káptalannál; a hetedik a nádorispánnál, ki idszerint leszen hogy így az irást mindig
szeme eltt tartván, sem
maga el ne térjen valamiben a
:

mondottaktól, sem a királyt, vagy a nemeseket vagy máso-

kat ne engedjen eltérni; hogy ezek

badságuknak,
vek legyenek,

s

és

a mellett irántunk
a köteles

is

és

örvendhessenek szautódaink iránt

is

engedelmesség a koronától

hí-

meg

Ha pedig mi magunk, vagy valaki utódaink
közöl valaha ezen rendeletünk ellen vétene e levél erejénél
ne tagadtassék.

:

fogva, minden hütlenségi

bn

nélkül mind a püspököknek,

mind más uraknak s az ország nemeseinek
összesen és egyenként, jelenleg s u jövben
szabadságokban álljon nekünk

és

utódaiknak,

s

mindenkorra

utódainknak ellentmondani

és ellentállni.

Kelt udvarunk cancellárjának Cletusnak, az egri egyház prépostjának keze által, a megtestesült ige ezer kétszáz
huszonkettedik évében. Ftisztelend János esztergomi,
tisztelend
Csanádi,

Ugrin, kalocsai

érsekek

Rupert veszprémi. Tamás

dor váradi, Bertalan pécsi.

idejében

;

Desiderius

egri, István zágrábi,

Kozma gyri,

Sán-

Briccius váczi.

dek termesztményenek egy részét a fispánnak adta át, ki azt
Sz.
Mihály-napkor Esztergomba volt köteles szállítani, s ott belle kivette
a maga harmadát is.

1222.
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Vincze nyitrai püspökök korában;
dik esztendejében

Alkotmány-biztosítás.

visszaliatás.

országiásunk tizenhete-

').

Ugyanezen évben még a papság számára is adott ki Endre egy
következ négy pontból áll: 1. Hogy egyházi
személyeket semmiféle bünvád miatt ne lehessen világi birák elébe
idézni. 2. Ha tehát világinak egyházival pöre van, amaz ezt az illet
')

Kzabadságlevelet, mely

egyházi biró elébe idéztesse;

az egyházi ellenben

akarván, világi törvényszékhez folyamodjék.
])edig mindenki,

nem
is

4.

a kinek tonsurája van,

bepörölni

a világit

Egyházi személy,

a fiscusnak

— ilyen

semmiféle adóval

valamely adószed, vagy bármely méltóságú úr

tartozik: ha tehát

ket

3.

adóra akarná szorítani, zessék ki csúfosan, mint tolvaj

és rabló.

Mindazáltal királyi udvarnokot, vagy bármely más szolgálat alatt

lévt nem szabad tonsurára bocsátani. Endlichernél: 417.
Mozogtak a besnyk is, s a nádor által következ szabadságaikat
ersíttették meg. 1. Birájoknak minden harmad évben hat penza dénárt
kötelesek adni, minden két lótól. 2. A ki hadba nem mehet, minden lótól hat penzát fizet.

menjen hozzájok.
ügyeiket.

5.

4.

alispánjok gyakran járja

6.

A

midn
ket

megválasztatik,

körül,

s

itélje

meg

midn

hozzájok j, egy jobbágy járjon, ki
jobbágyok, kik saját költségeiken táboroznak,

Ispánjok eltt,

jogait megmutassa.

nem

Ispánjok csak egyszer,

3.

De

kötelesek az alispánnak szállást adni.

Endlichernél:

Monum. 419.

-

MÁSODIK FEJEZET.
II.

Endre orszásrlásának második

E

fele. 1'^'32— 1335.

törvények, miként látjuk, nagy részbon a hatalmas-

kodó urak kihágásai

nemesség-

ellen, a

s

a többi osztályok^^

személy- és vagyonbeli jogainak biztosítására vannak irányozva. Ezek jogai,

s

mondhatni, az egész alkotmány, annyi

sérelmet szenvedtek Endro gyönge kormánya alatt, az egész

ország annyi bajba sülyedt, hogy jobbra vagy balra múlhatatlanul el kellett válni a létez állapotnak;
volt,

tovább nem maradhatott

sértett

szabadságának

s

úgy

a

mint

vagy a többi osztályok megalkotmányos jogainak kellett hely:

vagy szükségkép egy féktelen oligarchiái hatalom rendszeresíti meg magát az alkotmány romjain. Ezt a
megalkotott törvények meggátolták ugyan; de, miként Iá
tandjuk, hosszú küzdelembe került e törvények egynémereállíttatni,

lyikének foganatot szerezni.

Érdekes látnunk, mennyire hasonló körülmények közt
létezett a

magyar alkotmány megalapítója, Szent-István, s
Midn István a kormányt átvette,

helyreállítója II. Endre.

a törzs- és nemzetségfk,
talmat,

a fejedelmet

tehát egy oligarchia, birta a ha-

mindenben korlátozó,

ura a törzs és

nemzetség közös földének, majdnem korlátlan parancsnoka
a népnek.

Ily formán

volt

Endre

alatt

^2^2-

is

:

az oligarchia

^j.

a bajokat

^^jj^

nem

or^'^soija.
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földének nagyobb részét,

mao-álioz ragadta az ország

vele

s

együtt bitorolta a hatalmat a többi országlakosok személye,
birtoka

A törzs-

felett.

és

nemzetségfk oligarchiája látván

országlása kezdetében egyaránt korlátolta a fejedelmi hatalmat, fenyegette a nemzeti egységet, veszélyeztette a nemzet

f

érdekét, mi akkoron a körülmények igényei szerint, a
állott.

Endre

majdnem egészen megsemmítette

a ki-

kereszténység fölvételében, az európaisulásban
alatt az oligarchia

rályi hatalmat,

s

fenyegette

nemzeti férdeket: az

a

kotmányos szabadságot. A nemzet
mind a két esetben ugyan az volt,
ben hasonló
csebb

veszély

maga

a

tette

al-

a fejedelem érdeke

mind

azt

s

De

fenyegette.

erélyesebb,

és

és

a két eset-

Szent-István,

böl-

kezdeményezést

az

oligarchia

hatalmának korlátolására, a nemzet tagjainak

személyes

birtokot

adván,

és személyeiket

annak hatalma

törvény és a király hatalma alá rendelvén.

alól a

A veszélyt,

melylyel az oligarchia a trónt fenyegeté, átlátta kétségkivül

naponként tapasztalt, mi tekintélyét,
mindinkább
csökkenté, lehetetlen volt nem látkincstárát

Endre
nia

;

mert, mit

is;

de erélye hiányzott keresztültörni az oligarchia emelte

gátokon.

A

nemzettl

kellett tehát

István, a nemzetre támaszkodva,

a

jni
maga

lökésnek

s

ennek érdekében

;

annak helyreállítását a nemzetnek

Do bár

kellett kierszakolnia.

a törvény megalkottatott,

hatalomgyakorlatnak

királyi

is

s

Endre

a személy és birtokszabadságot önként megalapította,
alatt

míg

a

s

bár az magának a

támaszává

lett:

Endre, ki

azt kényszerítve alkotta meg, végrehajtásában s megtartá-

sában sem

lett szigorú.

tán 'is nagy maradt reá,

miben csak
chák,

lehetett,

könnyebben
a király

s

maga

s

t

környez urak befolyása azu-

ezeknek sugallata szerint a hol

önmaga

a törvény

kiket

Az

is

sújtott,

megszegte

azt.

hogy annak

Az

és

oligar-

sanctiója alól

büntetlenül kibújhassanak, azon voltak, hogy
is

részes legyen a törvényszegésbon,

vény, melynek megszegésében

maga

a király

jával, lassanként megfosztassék érvényétl.

jár

s

el

a tör-

példá-

Már ugyanazon

II. fejezet.

II.

Endre országlásának második

fele.
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1222-clik évrl olvasunk egy pápai brevét '),
kétségkívül
magától Endrétl, vagy az
környez egyházi s világi
uraktól kieszközöltet, melyben néhány püspöknek
meghagyatik, hogy „miután Magyarországban legújabban az
ren-

1222.

t

hogy a nép évenként kétszer összegyljön, hol a

deltetett,

király

is

jelen

lenni

tartozik;

és a sokaság,

félrevetvén a

szerénységet,

tle nehéz és igazságtalan dolgokat szokott
hogy tudniillik az ország nagyjai és nemesei, a

követelni,

:

kik vétségekben találtatnak, méltóságaiktól
megfosztatván,
az országlásban való részvéttl kizárassanak,
s javaik

a nép

közt felosztassanak;

miért

is

a király zavarba

j, nem tud-

ván, mit tegyen:

igazságot

ha e zajos követeléseknek tesz eleget, az
ha pedig azokat mellzi, a maga és híveinek

sérti,

veszedelmétl félhet

azon legyenek tehát a fpapok, hogy
gyléseken a néptömeget mérsékeljék, nehogy a király
vagy koronája, vagy az urak személye s javai ellen kényte:

e

leníttessék elkövetni valamely merényletet."

Nem tudjuk, mennyire tartatott meg ezen évenkénti __1!^^^_
gylés Székesfehérvárott. Annyi mindazáltal bizonyos, hogy a két király
Endre pártja mindent elkövetett, miszerint mind e gylések
^°^^'
tartását, mind egyéb új rendeletek végrehajtását moggá-. "'''^'^°''tolja. Hogy ebben czélt érjenek, az apa
és fiú király közt
nem szntek meg szítogatni a meghasonlás tzét. Bár az

udvari élet részleteirl nincsenek tudósításaink, mindazáltal
semmit sem kételkedünk, miképen e fondorlatoknak tulajdonítandó, hogy Béla, mint már említk, Mária nejét, kivel

már két év

óta

koronáztatott,

idre elbocsátotta
mazott rágalmak

')

III.

st a ki már királynévá is megország nagy botrányára magától némi

élt együtt,

az

Azonban az Endre-párti uraktól száráskálódások titkaiba hamar belátott az

'').

s

Honorius levele 1222. deczemb. l-ról Fejér: Cod. Dipl.

III, 1, 390.
^)

Az

ország tübb püspökeinek levelei a pápához Katonánál:
V,

425. kövv. Fejérnél

:

III,

1,

41;j
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király, s

midn

végett a pápától

e

nem gondolván többé atyjának

nék,

is

atyailag megintet-

ellenzésével, nejét, kit

különben szeretett, magához ismét visszavette. Béla ellenségei ezt, mint büntetésre méltó engedetlenséget állíták

Endre szeme
fiát

elébe,

e miatt üldözni

122o-ban nejével

s

s

addig bujtogatták, ingerelték t, hogy
kezdette

minek következtében Béla

;

több úrral együtt Leopold herczeghez,

Ausztriába kényteleníttetett menekülni

Most azonban

^).

a

pápa, kinek akarata szerint történt, hogy a házassági egyesség a

pár közt helyreálljon, pártfogásába vette Bélát

fiatal

az apa ellen,
s

s

a karantán

t

az

a cseh királynak

osztrák berezegnek,

berezegnek

is

védelmébe ajánlotta. Irt magá-

nak Endrének is több ízben, s míg neki egy részrl tudtára adá, hogy Bélát s a vele levket iránta engedelmességre ösztönözte, más részrl komolyan intette t, lássa el
költségekkel, s azoknak javait,
fiát a szükséges és illend
kik vele vannak, ne engedje megsértetni

De Endre haragosan

követelte

kiadatását az osztrák herczegtl

nem

történt,

és

;

^).

Béla visszatértét vagy

meg

mivel ez mindjárt

boszúból az osztrák és

határszéleket

stájer

magyar végek dúlásával
viszonzott. Ezek után sikerit valahára a pápának a békét
az apa és fiú közt helyreállítani, s Béla visszatért Dalmát- s

pusztíttatá, mit aztán

Leopold

Horvátország kormányára

^).

a

A

az

viszályok által csak

azokat szítogató urak érték czéljokat, mert a bitorlott javai-

kat illet törvények e közben végrehajtatlanúl maradtak.

')

A pápa

a kalocsai érsekhez. Kaynaldnál 1224. e'vhez.

Quum

.

.

.

recepent, persegravem pro eo, quod uxorem suam
cutionem sustineat. Ezen okmányok olvashatók Theinernél is Monum.
Hist. Hung. I, 42. kövv.
rex Béla

.

.

.

.

.

.

:

Ld. e leveleket Fejér: Cod. Dipl. III, 1, 430. kövv.
A béke köztök forma szerint csak 1225-ben köttetett meg. FeIII, 2, 9. Hogy e tartományokat Béla már elébb is kormányozta,

')
')

jérnél

:

bizonyítja egy 1223-ki okmány, meljTiél fogva

Endre Vinodolt

drust a vegliai grófoknak adományozza Fejér: III,

1,

403.

és

Mo-

II. fejezet. ÍI.

A

Endre országlásának második

kiengesztelclés azonban közelebb
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fele.

hozta egymáshoz

az öreg és ifjú királyt. Endre, kit az adósságok súlya mind-

1224.

Kibékülés,

inkább nyomott, úgj látszik, maga is súlyosan érzé már
elébbi pazarlása következményeit, s pártolni kezdé Béla
törekvéseit az elidegenített javak visszavételében. Me^erösíté Endrét ebben az is, hogy a német lovagrend vitézei,

kiknek elébb az egész Bárczaságot oda ajándékozta

Midn

hálátlansággal viszonozták a jótéteményt.

püspök az

birtokukban

is

folytatná

gyakorlatát, egy kiváltságlevelet

mely

által a

püspöki hatóság

pápai alá rendeltettek

').

volt,

az erdélyi

egyházi hatósáo-a

eszközöltek ki a pápától,

alól kivétetvén,

A lovagok azonban,

egyenesen a

ezen oklevélre

támaszkodva egy lépéssel tovább mentek, s a királyi hatalom alól is fel akarták magokat szabadíttatni, úo-v hoo-v
csak a pápát ismerjék

urokul. Es valóban oda vitték az
hogy
úgyet,
a pápa egy más brevében f öldjöket is egyenesen
maga alá rendelte -).
Béla már elébb is sürgette volt e jelentékeny és szinte Béla erélyes
elidegeníthetlen föld adományának megsemmítését, kivált '«°''-^^**'%"-

miután a nagyoktól, kiknek törvénytelen birtokait elvenni
törekedett,

olyféle ellenvetésekot hallott, hogy miért nem
kezdik a törvénytelen adományok visszavételét az egyházon.
Most jó alkalom támadt ezt tenni, mit megragadni nem is

mulasztott

el.

Elöterjesztésoi folytán most

gyúladt a lovagok

ellen, s

Endre

annál hajlandóbb

lett

is

haragra

kibocsátani

mely szerint a Bárczaság tölök visszavétessék,
minthogy tudomására jött, hogy a lovagok itt is, egyebütt
is, hol csak
adományokat nyertek volt, azokkal meg nem
elégedve, még erszakos foglalásokat is tettek ^). A pápa
nagyon szivére vette a rendeletet, azonnal követet küldött
a rendeletet,

')

Ld. Fejérnél: III,

*)

Vos

et

mus Fejérnél:
')

U.

Hurvaili M.

0.

1,

420.

terram vestram in

III,

1,

ius et

proprietatem B. Petri suscepi-

453. 460.

III, 2, 53

Magy.

tört.
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Endréhez s mind általa, mind levelei által sürgette öt,
hagyná meg a lovagokat az adomány birtokában, ama sérelmes breve értelmét oda módosítván, hogy az egyedül az
egyházi hatóságra vonatkozik

A

').

lovagokat podig, kik a

st

rendeletnek engedelmeskedni vonakodtak,

hogy

mezni, kitartásukért megdicsérte

s

oda került

is ^)

gát,

de hasztalan

;

s

a

A

csolta,

')

kikérte

;

Endre

:

U.

o.

U.

o.

még

ez egyszer erélyesen viselte

nem

a szászok kiváltságait is

^).

41.

Jellemz Endre ekkori kedélyállapotára

kevél^'^ek

megújítván

43. 47.

*)

is.

földéhez kap-

a szászok

U.

bevezetése

ma-

bocsáttattak be az

=•)

o.

e pártfogás

védték mtigokat,

a királyné közbenjárá^át

vitézei többé

Bárczaságot Endre

egyszersmind

')

lovagok

A

német rend

országba.

A

hogy ket fegyverhatalommal kellett
pápa még azntán is írt többször e

a dolog,

az országból.

tárgyban Endrének

^).

valóban fegyveresen

által neki bátorítva,

kizni

kijelentették,

vannak határozva, földjÓket minden módon védel-

el

58. 74, 78.

,,A

az

mint a királyi méltósághoz tartozik

csökönösségét hatalmasan megtörni

:

okmánynak már
úgymond — a

—

szintúgy illik a királyi

kegyelmességliez az alázatosak elnyomottságát enyhíteni
a hívek szolgálatát:

.

.

erdélyi

tak nekünk ... miképen

méltányolni

s

német polgáraink alázatosan panaszkod-

szabadságukból, melylyel

sünktl,

a

kegj^es

Gejza királytól meghívattak, teljesen kiforgattatnának"
stb. minélfogva következkben ersíti meg szabadságukat: 1. Az egész népség
Várostól (?) kezdve Baraltig a Székely földdel, Sebs földdel és Darvas
.

földdel együtt egy

nép legyen, ugyanegy biró alatt

.

.

álljon,

a

szebeniu

megsznvén. 2. A szebeni fispán ne tolhasson
rajok idegen tisztviselket, hanem ezeket saját keblökbl magok válaszszák. 3. Kamaránk nyereségéül évenként ötszáz ezüst gírát tartoz-

kivül minden vármegyék

nak

fizetni; s

ezen adótól senki sincs fölmentve a ki határaikban lakik,

hanemha különös kiváltsága volna. 4, Azt is engedélyezzük nekik, hog}'
pénzt, melyet nekünk fizetni kötelesek, azon ezüst gíra súlyával mérjék, melyet nekik boldog emlékezet Béla atyánk rendelt, t. i. öt és fél
ii

fertt számítva egy gírára a szebeni súly szerint, kölni dénárokból.
5. Az adót beszed királyi hírnöknek, ott léte alatt naponként három

II. fejezet.

Béla

II.

közben

e

Ea<ire országlásának második

mködött az elidegenített
t még a pápa is ösztö-

erélyesen

királyi javak visszavételében,

5ol

fele.

raire

nözte, oly értelemben írván hozzá 1225-kl jul. 15-kén,

Endre

miután atyja,

király az ország jogainak

díszének fentartására

a

s

hogy

korona

maga megkoronáztatásakor meges-

a

küdött,

még azon

veheti,

melyekre nézve Endre az adományozás idejében

javakat

elidegenített

bátran vissza-

nem vétetnek

netalán meo-esküdött, ho^v vissza
csai

is

').

A

knlo-

érseknek és suffraganeusainak pelig meghagyta, hogy

Endrét erre részökrl

Endre most maga

ösztönözzék.

is

is

hajlandó volt j<>vá tenni pazarlásai káros következményeit,

lat ezüstöt adni iif

vonakodjanak.

6.

sre, ha a király maga vezérkedik
ötven katonát kötelesek küldeni.

azoknak tizedet

fizessenek.

7.

birájok

el

nem

ha jobbágyát nevezi vezérül,

Papjaikat szabadon választhatják,
parancsoljuk, hogy felettök,

s

magunk vagy

mi fogunk rendelni: magunk elébe
.«aját

hadi szolgálatra ötszáz, kül-

száz,

Akarjuk

8.

senki más ne biráskodjék, mint

pörüket

Bels

végezheti.

a szebeni fispán, kit nekik

csak akkor idéztethessenek, ha

is

9.

A mondottakon

kivUl nekik

és besnyök erdejét (Moldvának a magj^ar koronához tartozó részét) közös használatra az oláhokkal és besnykkel.
lU. Csak eg}' pecsétjök legyen, elttünk s nagyjaink eltt ismeretes. 11.

adományozzuk az oláhok

Ha

valaki

közölök pénzü.iryben

csak kebelökbeli

megidéztetik, tanú

Kivévén ket minden más hatóság alól, azt is megengedjük,
hogy, régi szabadságuk szerint. Sz. György, Sz. Igtván és Sz Márton
táján nyolcz-nyolcz napig szabadon vihessenek be magukhoz morzsa-sót,

lehet. 12.

.«

vámosaink

ket

crdót minden

háborgatni ne mer-jszeljék.

1.3.

A

nevezett (moldvai)

hozzá tartozókkal mind a szegények, mind a gazdagok

egyaránt haszuálliassák. 14. Akarjuk, hogy az urak közöl senki se kérjen magának adományoztatni valamely,

határaik közt

fekv

Itelységet

vagy jószágot; ha kérne, megengedjük nekik, hogy ellentmondhassanak.
magunk megyünk hadjáratban az ó földjökre, három
1.5. Midn mi
ha pedig a király dolgában a vajda
ennek két szállásköltséget
Kereskedik az országban mindenütt szaba-

szállásköltséget tartoznak fizetni:

megy

hozzájok, vagy

vonakodjanak.

adni

nt-

don,

vám

nélkül

földjökön
16.

járhatnak

')

vásáraik otthon

:

Kelt 1224-ben. Endllchernéi

keresztül,

:

Mouum.

is

adómentesek legyenek.

420.

Fejérnél: Cod. DlpI III. 2,^47.
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g

felhatalmazta Béla

e tekintetben teljesen

fiát

az erélyes

mködésre. De e mellett szegénységétl nyomatván, a királyi jövedelmeket, az arany bulla ellenére, ismét zsidók és
izmaelitáknak adta haszonbérbe. E kapzsi nép pedig irgalmatlanul járt

el

az adók beszedésében; bár

nem egyszer

nép az adószedket, pénzváltókat,
trhetlen zsarlásaik miatt agyon verte.
Endrét a pénzszerzés e módjára valószínleg ismét a
Gaiicziai hadjárat.
halicsi hadjárat költségei indították. Bár ekkor Endre
történt, lioo-v a felingerit

berezeg, kinek Misztiszlavics leányát kell vala nül vennie,
úgy látszik, már nem volt életben, Misztiszlavics, Halicsot a

szerzdés szerint 1224-ben mégis átengedte, talán, mivel öt
Romanovics Dániel nem sznt háborgatni annak birtokában.

Endrének tehát seregre

volt szüksége,

Ez meg

tartomány birtokába helyezze.

hogy Kálmán fiát a
történt ugyan de

is

;

Kálmán uralma most som verhetett gyökeret az idegeneket
trni nem tudó nép között másfél év múlva ismét távozni
kénvteleníttetett e tartományból. Endre ennek következté:

némi
csatározásokban szerencsés volt, Halics várát megvenni s a
tartományt megigázni nem volt képes ') s az végre is átenben Béla

küldé egy sereg élén Halicsba;

fiát

de bár

;

gedtetett
Az urak pártoskodása..

magyar

felsség alatt Dánielnek.

1226 Óta Dalmát- s Horvátország kormányán találjuk
Béla e tartományokat öcscsének en]g;^ijjj,ii-i herczeget ^).

Erdély

gedvén,

hogy atyjának az

és a

tiszai

részek igazgatását vette

elidegenített

javak

át,

visszavételében e ré-

itt, Endre felhatalmazását
minden kétes jogú vagy bármely más újabb ado-

szeken jobban kezére járhasson.
is

birván,

')

Ld. Bélának 1235-ki adoraánylevelét Dénes flovászmester ré-

szére. Fejérnél:

IV,

1, 23.

Colomanus Ruthenorum rex et largitate gloriosi patris nostri
Andreáé Hung. regis Dux Dalmatiae atque Croatiae
így írja magát
Kálmán a traui egyháznak adott 1226-ki levelében. Farlatusnál Illyr.

—

:

Sacr. IV, 337.

Thomas

Archid. Hist. Salonit. Cap. 31.

II. fejezet.

mányú

Kndre országlásának második

II.

mind azon.
urak fondorlatai munkássága

birtokot vizsgálat alá vétetett,

melyeket az

ai<adályoknak,

helyreállítását.

folytatta

erélylyel

elébe gördítettek,

Ezen urak

533

fele.

s

daczára

a

királyi jövedelmelv

hogy
ma-

ellentállása annyira ment,

végre mind a két király élete ellen

összeesküdtek,

1226.

s a

gyar ügyekbe avatkozni rég vágyó osztrák herczeg által
még II. Fridrik császárt is felszólítani szándékoztak, hogy
valamennyien készek
jne be az ország elfoglalására,

k

volnának seregéhez

\

hírnök elfogatott

bnösök

örökbirtokaikat

E

;

is

merénylet
•'

a

csatlakozni.

elszedette

a

levélviv

súlyosan lakoltak. Béla
híveinek adományozta

s

még szigorúbbá
s

Endre most

jövedelmeket illet törvény
teljes

felhatalmazást

adott

minden birtokot vizsgálat
alá vehessen ^). Az uraknak el kellé mutatniok minden
adományleveleiket
s a nem eléggé indokolt vagy az elidegeníthetlen várjavakból tett adományok minden tekintet
fiának,

hogy

az egész országban

;

akár világi úr, akár egyházi sze^).
Hasonló buzgalmat fejtett ki

nélkül visszavétettek,

mély kezén

volt a jószág

Kálmán

is

Tótországban,

zektöl

elszedett

is

egyebek közt

s

a

templomvité-

némi javakat. De ezekkel még bajosabb

mint a német-rend vitézeivel. Oly bnrl,
nem vádoltathatván, a pápához folyamodtak

volt boldogulni,

mint emezek,

a pápa pedig egyházi átokkal feayeha a templariusokat birtokaikba vissza

birtokaik védelméért
getteté Kálmánt,

nem

helyezi.

')

;

Kálmán engedelmeskedett

*).

Jobb sükerrel

Ld. egy 1229-ki okmányát Katonánál: V, 553. Rogeriu

men Miserab. Cap.

9.

Endlichernél

Car-

261.

:

*) Concessa eidem a nobis
cau?as
.. plenitudinc potestati.s
terrarum necnon porpetuitatum per totum regnum discutere. Katoná.

.

nál:

V, 5CS. Fejcrncl: III,

2,

*)U.

0.

218. 231.

.

.

204.

így a cisztercziek sz. kereszti prépostságától
ne'mely birtokot. Feje'r: Cod. D;pl. III, 2, 215.
*)

®seni e
^f.'

^"'-

.

.

rályt az elidegenített javakat

még

^).

tette az öreg és ifjú ki-

*"

.

végrehajtásában.

Szerencsére

is

viss,:avett

javak

visszavétele,
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mködött Béla

az erdélyi részeken

oly nagy lett öröme,

s

;

ügyek

az

e

l

ordulatán

hogy már 1231-ben nem kételkednék

egy oklevelét e szavakkal kikezdeni: „Dicsség az Istennek

békesség a jó akaratú embereknek a földön, melyen felvirradt a magyarok váltságának, a királyi
méltóság, tekintély- és szabadság helyreállításának napja.
a

magasságban,

s

Szent-István király ... a magyarok földét méltán ajánlá a

szz védelmébe; mert

boldogságos

szabadságba helyeztetett.

örömbe, szolgaságból

bánatból

Mi

tehát,

ugyanannak

Isten sugallatából,

pártfogása

nek érett tanácsával, a haszontalan
részeken megszüntetnk" stb.

és fölösleg

Ha maga Endre

is

az

erdélyi

').

hasonló erélyt

fejt

vala ki az arany

mint

fiai

az elidege-

javak visszavételében: a rendet és jobblétet

volt volna lehetetlen

országban.

midn

adományokat,

mondattak,

bulla rendeleteinek végrehajtásában,

nem

küzdvén,

alatt

atyánk akaratából országunk fbbjei-

s

melyek hamisan örökbirtokoknak

nített királyi

közbenjárására a

az

De

nem

hány más úr befolyása

hanem

fenyegetett urakat

velk

kik

t

Dénes nádor

a jogtalanul

tartott birtokaikban

tartja

meg

a törvényeket,

s

akarja oly szigorúan éreztetni

hogy

azoknak
;

s

min-

hogy a rend, törvényesség helyre ne

dent elkövettek,

né-

s

minduntalan törvénysze-

feljogosította nyilván kiáltaniok,

is

ím a király maga sem
súlyát egyedül

bírt kibontakozni
alól,

helyreállítani az

alatt

mi aztán nemcsak számtalan pana-

gésekre csábították,
szokra adott okot,

id

rövid

áll-

hasson.
Zsidók és
izmaeliták
asarlásai

Azon tények közöl, melyekre ezen önz, gonosz tanácsosok a gyönge királyt reábírták, legkárosabb hatású
volt tán az, hogy Endre, Dénes nádor ösztönzéseire a zsidókat

és izmaelitákat,

neveznek,

emlékeink

szerecseneknek

a királyi jövedelmek bérletébe

ismét mindenütt

')

kiket

Katonánál

behelyezte.

:

Ezek

Hist. Crit. V. Ö8<).

:tzután

is

vagy kezelésébe

még

bátriibban

11.

zték

fejezet.

H. Endre országlásának második

zsarlasaikat a nép felett,

nyertek

többen közölök

s

E

is

hatatlan nyomort

árasztott a földnépére.

—

alatt,

faj

úgymond IX. Gergely pápa egj

esztergomi érsekhez

— a keresztények

-),

még

ki-

^^^l-

zsarnoksága mond-

rályi bérbirtokot

').
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fele.

„Ezeknek uralma
levelében Róbert
elviselhetlen adó-

hogy a szerecsenek sorsa
s látván
nagyobb az övéknél, önként áttérnek

zásokkal terheltetvén,

szabadsága

jobb,

hogy velk hasonló szabadságban részesüljenek.
egyébként élnek együtt keresztény
ísszonyokkal, hanem ket nkül is veszik. Keresztény rabs2olgákat vásárhmak; rajtok, mint sajátjokon minden kéjsiket kielégítik, vallásukra térni kényszerítik, gyermekeiket
vallásukra,

S

szerecsenek nemcsak

negkeresztelni

nem

engedik.

Mi

több, a keresztények álta-

lak annyi zsarlásokkal sanyargattatnak,

hogy a magok meg-

kénytelenek néha fiaikat s leányaikat nekik
eUdniok..." A papság is liangosan panaszkodott, hogy
sztmos javaité'l erszakkal megfosztatik s törvény telén adókkal terheltetik. Végre a köznemesség is szót emelt, hogy
az 1222-ki törvények, bár mily üdvösek különben, mitsem
javítottak elnyomott állapotaikon, mert jobbára végrehajtatlaaul maradtak; a í' nemesség most is csak úgy féktelenváltása végett

kedik,

mint

úgy meggátolja

t

jogai,

s-zabadsága élvezetében,

Béla iíjabb király

püspökök sürgetései
hogy az arany bulkiadja, s annak szigorúbb

i.zeltt.

A

pápa,

s

a

1231-ben arra indították végre Endrét,
lát

némely adalékokkal újabban

is

mondjon; st az esztergomi érseket még
ielhatal mázza, hogy t, ha e törvényeket meg nem

megtartíisára esküt
arra

is

tartaná, egyházi átokkal

sújtva kényszeríthesso azok raeg-

tartáíára

')

IV,

3.

lg; Teha, Volvelin. Oltmaii. Neklin zsidúk Fejér: III, 2. 291.

282.
')

V, 591.

ítb.

Rajnáidnál:

Annál

Eccl.

1231.

évhez.

ep. 124.

Katonánál;

Hozzáadások
*» ^f^ny
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A

1232.

hozzáadások, melyek ezen Újabb törvénykönyvben az

aranybullához járultak, jobbára a szegény nép zsaroltatásának meggátlását, az igazság szigorúbb kiszolgáltatásai
czélozzák. Ilyen például

az,

hogy az évenként tartandf

gylésre necsak a nemesek, hanem más panaszosak
is megjelenhessenek. És hogy e szegények panaszai valóban
orvosoltassanak is, az ország fpapjainak kötelességévé
ha látnák, hogy a
tétetett, hogy ott szintén megjelenvén,

fehérvári

nádor

a

p'orúan
s

maga tisztének az igazság kiszolgáltatásában szimeg nem felel, kérjék a királyt, tegyen más nádoit,

kérelmet köteles legyen meghallgatni. Kiemeltetett

e

ismét különösen, hogy a zsidók és izmaeliták

a

vám, só

és

adószed hivataloktól elmozdíttassanak. Mivel a király va«y
a királyné, vagy ezek tisztviseli, utazásaikban igen terlielik a szegényebbeket, nagy kísérettel szállván meg jószá-gaikon, ezentúl minden élelmi szereket kész pénzen vegyenek utazásaikban. Rendeltetett továbbá, hogy a kiráiy a
nemességet zsoldért se kényszeríthesse külföldi hadjáratra
hogy a házassági,' eljegyzési és hitbéri pörök egyházi ható-

;

ság

hogy a nemesek jobbágyai minden
is men-

alá tartozzanak;

az úgynevezett kamarai nyereségtl

királyi adótól,

s

tek leoyenek.

Idegen, ha

séo-et

Törvényesen

ne viselhessen.

király elfoglalhassa

;

meg nem

honosul,

országos tiszt-

nemesek kvait a

elitélt

de semmi esetben sem szabad azokat

pusztíttatnia, (mint az összeesküvés fölfedezése után t5rtént);

nehogy a

bnös

jenek, stb.

urak helyett az ártatlan parasztok szenved-

^).

II.

Dénes nádor

Azt

lehetett

volna várni, hogy

féktelenkedéscjjjegtartására a király

ezen felül

még egyházi

végrehajtást

')

nyerend,

a

törvény, melynek

magát külön esküvel
átkot
s

is

kötelezte, s

mire

rendelt sanctioul, szigorúbb

megtermi valahára gyümölcseit.

Ld. a törvénykönyvet Endlichernél: 428.

II. fejezet, II.

De

Endre országlásának második

a kik ezt hitték, az érdekeikben sértett

vagy fenyegetett

Endre ftisztviseli,

oligarchák nélkül számítottak.

Dénes nádor

537

fele,

1232.

kivált

Miklós ftárnokmester, az új törvényeket is
szintúgy ki tudták játszani, mint az aranybullát; Béla, neés

hogy újabb viszályokra adjon
kivül

nem

okot,

a

maga tartományán

nem folyhatott be az ország kormányába.
mint kora haladt, napról napra gyöngébb,

folyt,

Endre pedig,

a

erélytelenebb,

függbb

lett a

nevezett urak szabad tért

maga környezetétl. S így a
maguk érdeke szerint

nyertek a

—

kormány ügyeit. Minthogy a király,
miként egy
maga monda, —országa jövedelmeiben fiaival s unokáival osztozott, úgy hogy magának csak negyed
része jutna *), örökös pénzzavarban volt, s könnyen reáállott
környezetének tanácsaira, melyek szerint jövedelmeit gyarapíthatá. S igj ln, hogy most azon bujosdi ajtóhoz folyamointézni a

levelében utóbb

dott, miszerint

kamarai,

so,

még

mellé
a régi

is

a zsidóktól,

adószed stb.

ket

Még nagyobb

is

;

minek következtében

folyton fonmaradtak.

zajt ütött

környez urak

elvette uo-yan a

hivatalokat; de az új hivatalnokok

rendelte segédekül

panaszok ezután

királyt

szerecsenektl

egy más kormányszabály.

A

bitorlott favaik elvesztésétl félvén,

ama

cselhez folyamodtak, miszerint a törvény szigorát az
egyháziakkal különösen éreztették, úgy vélekedvén, hogy
ezeknek ellenmondása s a pápa avatkozása következtében a
törvények végrehajtását elébb utóbb fel kellend függeszteni,
*

így egyszersmind

több, arra birták

magok

is

kibújhatnak rendeletei

alól.

Mi

hogy a papságtól, vagy inkább
annak jobbágyaitól, népétl, kiváltsága ellenére, némi adót
szedettessen. A .szegénységtl nyomott Endre könnyen reáállott; az urak pedig csak arra számítottak, hogy a papság
zajt üssön, s az innen támadó zavarban maguk önz czéljaikat érhessék. Es nem is csalatkoztak elrelátásukban.
')

a királyt,

IX. Gergely p-ípának egy 1235-ki levele több fpapokhoz. Ka-

tonánál: V, 737.

A

papság jo-

^""'"^^

'''°'''

DÓö

Hatodik könyv. Nemzeli visszahatás. Alkotnnány-bizto«itá.s.

A

papság panaszai egyre szaporodván, Róbert eszterSobert érsek azgomi érsck a törvénv által nyert hatalmát érvényesíté, s a
országot inter-]^-j.j^^jy|.
g panaszok megszüntetése végett komolyan megin^
dictuiu aláveti.
^_
i
n
Hasonló
mtest vett Jiínclre a papatol is a papság jogai
tette.
^'^'^^-

,

s

,

.

,

-r-\

f

Endre mindent

maradt; ha rendelt
teljesíttetlen

is

hagyták.

igért,

valamit

Az

i

•

a zsidók és szerecsenek elmoz-

kiváltságainak megtartása,

dítása iránt.

•

»

de mégis minden a régiben

tárgyban, ftisztviseli azt

e

érsek tehát, a pápától

is

újabban

szigorú eljárásra intetvén, a királyt magát ugyan nem,

ként arra felhatalmazva

egyházi átokkal sújtotta, az
országban

de némely

volt,

mi-

l'bb tisztviselit

isteni szolgálatot

pedig az egész

eltiltotta.

—

Miután mindazokból
így szól az 1232-ben kibocsátott nyilatkozványa ')
miket a pápa úr megjavíttatni kívánt és parancsolt, mind eddig semmi meg nem javíttatott;
miután a király úr rendelete is megvettetvén, foganatlan
maradt
miután a szerecsenek nem csak meghagyattak
,,

—

; .

.

.

elébbi tiszteikben,

hanem állapotuk még jobbra

változott.

.

még azon fizetésektl is fölmentettek, melyeket a királynénak évenként tenni tartoztak
Mi lesz a szegény keresztényekbl, ha a szerecseneket maguk felett uralkodni, a nemesekkel egyenleknek látják?.. Át fognak térni a pogány
vallásra. Es valamint a szerecseneket illet panasz meg nem
szüntettetett, ugyanaz történt a többi pontokra nézve is
.

.

.

.

. .

Az

egyházak, monostorok, papok, árvák és szegények sorsa

napról napra súlyosbodik...
úr, általunk többször

Mi

tehát,

miután Endre király

megintetve sem gátolá

meg

a kihágá-

a pápa parancsára, egész Magyarországot interdictum alá vetjük, rendelvén, hogy sem az esztergomi, sem

sokat,

a kalocsai érseki

tartományokban, sem a király

udvarában ne tartassék

isteni szolgálat

.

.

.

úr,

vagy

fiai

Rendeljük, hogy

senki se merje kiszolgáltatni a szentségeket kivéve a keresztségét a kicsinyeknek, a vezeklés, utólsókenet és oltári szent-

Katonánál: Hist. Crit. V. 636.

II. fejezet.

séget a haldoklóknak

;

Oo9

íele.

de az elhaltak egyházi temetésben ne

A királyi

részesüljenek ...

várván,

Endre országlásának második

II.

lelség személye

még nem mondunk

Ítéletet;

ellen, javulását

de tanácsosait, kiknek

meg

sugallatai által vonatik vissza

s

voslatában, kiknek tanácsaira

magasztalta

gátoltatik

fel s

a bajok or-

emelte köz-

hivatalokra a szerecseneket, egyházi átokkal sújtjuk. Külö-

nösen kiátkozzuk Dénes nádort, nemcsak a mondott, hanem

más okokból
és

is,

.

.

.

nevezetesen azért, hogy a szepesi préposton

plébánosokon többféle hatalmaskodást

vitt végbe,

János

pozsonyi prépostot arczon verette, a szerecseneket pártolja

még

védelmezi,

saját javaiba

is

s

bevévén ket. Miklós fötár-

nokmesternek, ki által intéztetnek minden királyi és kamarai
ügyek, még a jöv nagy-csötörtökig idt engedünk, hogy
a miket vétett, megjavíthassa, azontúl

t

is

kiátkozandván.

Továbbá kiátkozzuk Sámuel egykori karaaragrótbt" stb.
Az érsek e nyilatkozványa felette nagy hatást tett nem
különben Endre udvarában mint egyebütt is az országban.
Endre háromszor is elküldé Béla fiát az érsekhez, hogy t a

De

hirdetvény visszavonására kérje.
hajthatatlan
kérette

t

hasztalan,

az

érsek

maradt. Végre csaknem siralmas szavakban

ám

Endre, hogy

de kegyelmezzen neki

büntesse

magának

nehezen rá hagyta végre

s

a

bnös

országának.

biratni

tanácsosokat,

Az

érsek nagy

magát, hogy rendeletc-r

húsvéttól Szent-István napjáig felfüggeszsze.

A

megaláztatást nagyon sajnosán vette az öreg király.

Megalázódva
hányás nélkül

s

megtördve ugyan, de nem minden szemre-

írt

1233-ban a pápához,

életében oly engedelmes

fia

volt

hogy t,

az egyháznak,

ki

teljes

oly annyira

törekedett azt terjeszteni, gyarapítani, most ily méltatlanság
éri az

egyháztól.

Keseren

gyalázatot követett

Remboldot,
«

U.o. 641.

az érsek ellen, ki rnjta ily

Dénes nádort, Simon, gyri fispánt,

a kereszturak

Rómába, hogy neki

')

el.

kikel

mesterét pedig kö\ étekül küldé

az érsek ellen elégtételt szerezzenek

').
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i'^33.

Pápai avat- ®
kozás

pápa, Jakab praeuestei cardinál-püspököt küldötte

J^

A

bajok elintézése végett az országba.

követ egy újabb

szerzdésre bírta Endrét, melynek megtartására ez 1233-ki

magát ismét esküvel kötelezte. A szerzdés ^)
következk: 1. Hogy a zsidókat, izmaelitákat sem a
pénz-, só-, adó- s vámhivatalokba nem helyezi, sem a keresztény hivatalnokok mellé segédekl nem rendeli. Nem fogja
megengedni, hogy azok keresztény rabszolgákat vegyenek s
tartsanak; st megfogja parancsolni, hogy bizonyos küljelek
által különböztessenek meg a keresztényektl. Evenként elküldi hozzájok a nádort, vagy más valamely jó keresztény
ftisztviseljét, ki megvizsgálja vájjon ama kihágások, meaug. 12-én

pontjai

:

nem

lyek miatt annyi panasz támadt,

Hogy

'), s

2.

azoknak kárpótlásul a múlt évekre, öt esztend

leforgása alatt tizezer gírát fizetend.

pöröket ezentúl

nem engedi

lamint a papok ügyeit sem.

engedi terheltetni.

3.

A hitbéri

s

házassági

világi biróság elébe vitetni, va4.

A jiapságot semmi

Mindezekre a

kir.

adóval

nem

ftisztviselknek

is

kellett esküdniök.

A

Hadjárat az

el álta-

az egyházak szabadon használhassák sóbeli javadal-

maikat

meg

követtetnek-e

közölök a bnösöket jószágelkobzással büntesse.

lok, s

békét, melyet

e

szerzdés végrehajtása egy idre

"^•^^^elhozott, Frigyes osztrák herczeg megbüntetésére fordítot-

ták a királyok.

A

herczeg

mióta

ellen,

a lázongó

magyar

urakkal,

kik II. Fridrik császárt az országba hívni szándé-

kozának,

egyetértve

a

szomszédi

méltán nehezteltek királyaink

;

barátságot megsértette,

miért, csak

alkalomra vár-

melyben ezért haragjokat vele éreztethessék. Nem kevéssé növelte boszúságokat az, hogy a herczeg, ki szintén

tak,

Lascaris Tódor
tartá

Endre hitvesének hugáU

évi házassága után

')

Ld. e szerzdést Katonánál: V, 645. kövv.

')

Több egyháznak

sótisztek mérsékelt

nem

leányát, Zsófiát,

nül, miután tle három

vették,

jogában

só illetéke járt a kamarától,

gyermekei

e sót a királyi

áron megvehették aug. 28-tól sept. 8-ig; ha
állt az

meg

egyháznak, azt bárkinek szabadon eladnia.

II. fejezet. II.

nem

Eudre országlásának második

születtek, magától

541

fele.

1233-ban elzte. Királyaink tehát

1233.

alkalomnak látván boszút állni a herczegen, elébb
majd Ausztriára törtek, pusztítván azok határait.
Venczel cseh király, kinek anyja Constantia, Endrének nezt jó

Stiriára,

vére volt, evvel szövetségbe lépvén, ugyanazon idben éjszak
fell fenyegette Fridrik herczcget. Ö tehát, mieltt nagyobb
baj érné, sietett megengesztelni a

1233 végén köttetett meg

').

A

magyar

királyokat.

A

béke

fondor Fridrik ezután a leg-

A

jobb barátságot

színlelte.
következ évben, midn húga a
meisseni fejedelemnek eljegyeztetett, Endrét és Bélát is meghívta a nászünnepélyre, s viszont maga is vendége lett En-

midn ,

drének,

ben elvesztette

ki

második nejét Jolantát, még a múlt évhatvan éves kora s fiai ellenzésének

volt,

daczára, Beatrixxal, Aldobrandini

estei márkgróf leányával
harmadik házasságra kelt. De az álnok herczeg még ez alkalommal is folytatta fondorlatait. Ö harczias természete mellett

szintúgy sóvárgott hatalmának, mint kincseinek növeszmaga országában zsarnok, szomszédai irányá-

tésére; benn, a

ban nyugtalan, viszálykeres, majd a magyar, majd a cseh
király ellen fondorkodott s keresett okot háborúra '). Most
is, midn Endre nászán vendégül jelent
meg, titkon ismét
fondorkodott az elégületlen magyar urakkal, kik semmikép
sem tudtak kibékülni Béla szigorával. Endre kevéssel menyekzje után nyomába jÖtt, hogy t Fridrik e magyar urak
segedelmével megtámadni szándékozik.

most

segítve rokonuktól, Venczel cseh

is

')

A

két király tehát,

királvtól,

Peruold: Hanthallernál: Fasti Campilliliens.

Claustr. Neob. és Zwetlens. Pertznél:
Iste Fridericus

-

IX. Frehernél

:

I,
I,

Fridri-

1314, Chron.
978.

August (Freher: I,
et crudelis, magnanimus in praeliis, in thesauris congregandis cupidus, terrorem suum
sic fudit super indigenas, ut non solum non diligeretur, sed ab omnibus
*)

523)

cum

timeretur

esset severus

.

..

sinebat.

in judiciis districtus

satagebat etiam nobilcs opprimere, et ignobiles cxaltare,

saepc tyrannidem exercebat

non

így jellemzi ót a Cbron.

homo,

;

audacia cordis sibi innata ipsum quiescere

Endre haBeatrixxal.

542
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megelzvén, ismét hadat vezetett Ausztriába,

a her-

s

czeget Bécs táján arra kényszerítette, hogy a békét pénzen

meg ').
Do a háború

váltsa

sülyeszté Endrét,

s

s

a

menyekz

újabb

s

újabb pénzzavarokba

azokból mit a praenestei püspöknek es-

küvel fogadott, többeket

nem

tartott

meg

:

nem

fizette

meg

az egyházaknak só-javadalmaikban szenvedett kárukért a
kötelezett összeget; ellenben a papság jószágain újabban is
adót szedetett -). A szerzdés megtartására való felügyelés,
ha azt meg nem tartaná, akkoron a
s a király kiátkozása,
bosnyai püspökre bízatott a pápai követtl; most tehát ez,
látván intéseinek foganatlanságát, az egyházi átkot

ellene

valóban ki akarta hirdetni. Szerencséjére Endrének, Róbert
érsek, hihetleg, mivel sértve érzé magát,

hogy

vet másra mint ö reá bízta volt a szerzdés

az átkot kihirdettetni

klt

a pápai kö-

végrehajtását,

nem engedte. Endre ekként megmouomost azonban Róbert érsekre csa-

az egyházi átoktól;

pott le a pápa liaragja,

s

t

maga

elébe idézte

^).

Endrétl

is

kivánta ugyan a pápa, hogy az adót, melyet a papság jószá-

de erre Endre akként válaszolt,
hogy „ama szerzdést megtartania annyi volna, mint lemondani királyi méltóságáról, miután jövedelmei a királyi bkezség következtében, melynél fogva fiainak és unokájának
gain szedetett, adja vissza;

azokból három részt átengedett, magának csak a negyediket
tartván meg, igen megapadtak". Kérte ennélfogva a pápát,
hogy necsak a megtérítésrl mondjon le, hanem engedje meg
azt is, hogy ilyféle mérsékletéé adót, a jövre is szedhessen.
Erre ugyan nem volt hajlandó szentsége, s a kalocsai érseket," a nyitral püspököt s a pannonhegyi apátot bízta meg,
tud()sítsák
')

t pontosan,

mire esküdött

meg koronáztatásakor

Chron. Salisburg. cs Zwetlensc Pertznél: Scriptores IX.

évhez. Chron.

Pcrnoldi. Hanthallern.'íl.

nál: Script. Brurusw. 111.
')

Katonánál: Hist. Crit. V, 738.

»)

U.

o.

696.

i.

li.

Vit.

Arenpeck.

zen

I,eibnitz-

II

fejezet. II.

culajdonképen a király

hogy

Abban

').

papságnak fizetend

a

fele.

4-3

iiiiiidazáltal

megegyozott,

Endre országlásának második

tízezer gírányi kárpótlást csak

év alatt, évenként ezer gírával rója le

tíz

A

t ezen

'^).

mely Endrét 1235 vége

halál azonban,

kötelezettség alól

is

Nem

fölmentette.

í

elé meglepte,

sokkal halála

eltt a Gertrudtól született leánya Erzsébet, Lajos thuriiigeni határgróf özvegye,

az egyház

által a szentek

sorába

igtattatott.

A

trix, íélvén

az iránta tán kellctinél szigorúbb Béla üldözései-

második házasságából született Jolánta pedig
Jakab arragoniai királyhoz ment nül. Endre özvegye, Beatl, férje halála után,
kült,

anyjávíl. Istvánról, kitl
lesz

alkalmunk

III.

István

fiúnak,
III.

Endre

berezegnek

lett

király született, utóbb

szólani.

Endre alatt Moldva is, mely akkoron egykún faj hazája
némi függésbe jött a magyar koronától. IX. Gergely,

volt,

sága

ruhában titkon hazájába mene-

férfi

nem sokára egy

8

Honorius utóda, ennek példája szerint, 1227-ben, pápaelején, azon volt, hogy Endre s a magyar urak újabban

kereszthadjáratot intézzenek a szentföldre. Endre

maga több
ugyan keveredve, semmint erre kedve támadhatna Róbert érsek s néhány mások mindazáltal felvették a
keresztet. Róbert már meg is indult volt a zarándoklatra,
midn Borics kún fejedelem fia, követségben érkezett hozzá
atyját('»l, kérvén t, jne Moldvába s adná fel a népre a kei>ajokba volt
;

resztségét.

Az

érsek tehát

mentetvén, a kunokhoz

magával megkeresztelte

ezred
i^ndre

király

ln

püspökség nevét,
('•s

keresztfogadalmától

utazott

Moldva egy

keresztatyj;!.

ott

').

Az

részét

')

U.

o.

*)

U.

o. 7;i4. 7:v.h

s

A

fejedelemnek

érsek aztán
s a

foglalta határaiba,

egy

T('»dor

nev

magát

a fejedelmet

mely rég óta Jenállott

nevére változtatta,

)

s

föl-

tizenöt

niaoa

a niilkovi

székely

iöldet

kún püspökséo-

papot hagyott hátra

737.

Chrou. Belgicuin. Pi-storiusnál III, 242.

^^^
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ll.tioilik

1

püsiiiJkul.

A

pzi'kelyek azonban i^«in

ros/. n(''V«'n

pöksc'gük nevének az új megtértek kedvéért

lett

vették püp-

megváltoz-

inkább régi nevén marudt fenn, mígnem
azt Bakács Tamás érsek a lá-dik században végkép eltörlötto s a gvulatchérvárihoz kapcsolta'). IX. Gergely pápa
tatását, 8

e

utóbb

is

püspökséget egyenesen

a

maga hatósága

ifjabb király pártfogásába ajánlotta.

pök

s

hogy

pápai követ reávette
a

Már

alá vévén,

Béla

a praenestei püs-

volt Bélát azon ígéret tételére,

kún püspök számára

szé-kesegyiiázat építend,

eretnekeket és oláh szakadárokat a kormánya

alatt

s

az

lév

tartományokban a római egyhilz kebelébe térítendi vissza'^).
1234-ben,
Ezen Ígéret végrehajtására a pápa is sürgette
szivére kötvén egyszersmind, hogy a püspökséget megalapítani, illend javakkal ellátni ia ügyekezzék ^). Minthogy

t

pápa a kún püspökségrl oly módon beszél,
világos, hogy a kún fejemint Béla országában létezrl
delem, midn a keresztségét fölvette, egyszersmind a mae levelekben

a

:

gyar királv

')

fpl-;(íí'''.;('t

Rnynald

Benkó: Milkoviíi,
*)
')

Raynald
U.

o.

is

cll^nierto.
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116,
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