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A jelen nninku ajáudék akar k-nui a magyar tudomáJiy

ÓK nemzeti müvelttiég: kedveli számára. Nejryedszázadnál

ho«s2;abb fiskolai tapasztalatoknak s beható történelmi ta-

milmányoknak a g^'ümülcse, melyet csak az ért meg: iífaz

értéke szerint, aki fogrJalkozott már a maíO'ai' történet alap-

vet kérdéseinek meg-oldáiSával.

Különös ne-vttluK-t érdemel mindjárt «; munka elején

a történeteliuélet, mely röviden, de mélyen »'s uiegrfrjz er-
vel mutat rá a törtjénelem tudomáuyvoltára. •niick kétííégr-

telen alapjára, az okság:) elvre, s a múlhatatlanul szökségres

követelményre: az okuJás-keresésre, a gyakorlatiafiságrra, az

ipazi prííírmatizmusrn, melyet a történetírók rendesen áten-

ír«'<luek a szoí'iológru>soknak ás politdkusoknak. Bejnutatja a

történelem igazi módszerét é« a ma^'ar történelem ívndsze-

ívt. eg-y^zorsmind a történetírás? megrbízhatósáffát, szüksé^res-

ségét (»s fonlossilfirát.

A muíí-yarok eredete kérdésében (íomboczcnal 1ök«'l»^te

Kebb megoldást ad, mely nem lehet majfa a bolgár eredet,

hanem az ezzel rokon onujgrur-turk eredet, vagyis a hunn-
b(dgár sziirmazássiil szem;ben a vele test\"ér liunu-ugor vér-

Kéír éí? nyelv, mely beleolvadt e^ry vogul- féb* iiiegluulított

alaptömegi)e; átvelle ennek nyelvét, mint a bolgár a meghó-
dított szlávét, s a beolvadás emlékeiül megrizte az ó-Cí»uvas-

bolgár kultúrszava.kal, az elmerült hunurugor nev török

n«']) nyelvének, sz«'>kines<'Miek maradványait. Ellenben igazi

huiin-bolgár-eszegel eredetnek bizonyítja a szerz a széke-

lyeket, s megoldja véglegesen a régóta sokat ^'itatott székely

kérdéseket.

A római hódítá.snál rámutat, hogy az oláh nép nem
leliet romai és dák egybet»lvadás ivadéka, amit nemesak a

romai megszállás rövil ideje, a dákok nag> elkeseredettségre

8 a dáeiai nmeedon légió görög volta, a segéd-eohorsok sok-

féle nyelve, hanem az is bi/onyíl. hogy a tlák nkkel össze-

hiíza^odott idegen többféle katonák ivadékai e^ik a dák



anyanyelvben olvadhattak össze, amikor tlük délre a Balkán-

l'éls7.ig-et és Kisázsia hosszabb római megszállás után is grö-

rög maradt, s Paiiiuonia seiii lett román. Már pedig- az oláh

nyelvben nincs dák elein. Az oláh nép története Gö-

rögország-ban. Etóliában és Teszáliában indul meg (5—7.

században).

A TiiaaTí^T társadalom Árpádkori osztályai kétség-kiviil

a Nagy Károly hódítása folytán Pannoniában talált frank

várak és curtisok szabados-szolga osztályaiból, a közéjök

keveredtett szlávokból, a hódító türk magyarokból és a hunn-
bolgár-eszegel eredet székely, a rokon beseny, a lövér (löv,

nyilas) izniaelita-török (kaliz, szerecsen) és a Szent László-

kori kún-palóe hadifoglyokból, meg német-olasz szabad tele-

pesekbl, alakultak ki. Ezeknek az eredete a történeti valóság-

nak niegfelel hséggel itt van elször eladva. Nem tagad-

hat.ia seuki sem, hogy az Árpádkori társadalmi osztályok

leggyakorlottabb specialistája éppen a szerz. Az is kétség-

telen, hogy a társadalmi osztályok helyes ismerete nélkül a

politikai történelem valódi, teljes ismerete sem lehetiséges.

Amit a jelen munka e téren nyiíjt, azt minden más e nem
magyar törtéaelmi kézikönyv stb. 'kénytelen lesz ez alapon
elfogadni.

Itt talál helyet az aranybulla igazi történelhíi értel-

mezése, s vele a köznemesség' ós alkotmány eredete és jelen-

tsége. A legTÍjabb történeti mvekbe becsúszott, alapokat

érint tévedéseket e m már kiigazítja, pl. a magyar kró-

nikákban I. Bélának tulajdonított bizánci penza = 40 dénár
számítást, mely éppen a tatárjárás utáni idket, a báni dé-

nárok korát jellemzi s élesen elváliasztja a friesachi dénárok
elz félszázados korától, amikor a 40 dénár = fertó. A J\ía:

gyár Pénztörténet" c. korszakalkotó nagy kötet érdemes szer-

zje itt nem tudott elszakadni a krónika anachronizmusától,
pedig éppen a munkájábaT?* lev sok adat gondos megfigye-
lése gyz meg bennünket az Árpád-kor-végi krónikaíró téve-

désérl.

A kiadó nagy hálána kötelezi a magyar történettudo-
mányt és a mv-elt olvasóközönséget a gazdag, hosszú mun-
kásság taj)asztalatail>an. gondos, mély tanulmányaibau meg-
érlelt, kritikai ervel kicsiszolt eredmények, az alapveten
fontos kézirat kiadásával.

Szeged, 1921 október havában.



Bevezetés.

A történelem foralma. Történeipia az enil>pri «-ffy<n«-ii

fs tömegek társadalmi iimltját és müvoldéwct föltáró tudo-

mány. Forrásai az omberi eszes muiika néma én írott nui-

rudványai. vagyis, mint minden tudoniánybau, a tárífyra vo-

natkozó összes tapasztalatok nünden elz idóból és térrl,

melyekre az oksás: elvét alkaliiiuz/.uk. lioíry mepértsiik. Mint

minden tudomáikvnak, ngy a törUMielemiiek is van tudomá-

nyos módszere és rendszere. A tökéletenséíc követelménye,

hoiry iiraz. szn-p és jó leíOen. Ijraz uz, ami meprfelel a való-

sásrnuk. történoleiulKMi a valódi múltimk. Kz a tüitiilmi tö-

kéletess«»íf. A szép alaki tökéletesséjr. arányosKáp t*s összhang,

mely elóadóravészetet követel a történeti eioadiistól m így

vonzó és ío'önyörködt^tö. A jó annyi, mint célszer, ö«x-

hanírbaii a maírasabi) és véjrs céllal: a eél peílijc efr>sépeii,

értéke^s jjoiulolati terv. alapt-szme. mely a jövben ós leR-

vésriil érvényesül, mely felé a valósáfifos fejldés irányul,

melynél focva az esré«z mii jeryakorlati érték b'sz. praktikum

vagry pra«niiatikus a törtéijelem. >íaz»laír okulásban. ;HUulsá-

gokban ;i jöv mrRA'alosulások számára.

Társadalom. Tarsadahmi a tán4aí»Ú4rok szövevénye. l.ieir-

tennée-zetesebb rs leírszükséireKebb els tíirsasá«: a család.

^liiiíJen tái-sasájfuük van feje és ta^'/ai, több emb»T. kik a

közös célt, a jólt-U't^ szeret mejrelétredlést, vjyrN-is boldoRii-

lá«t isr>'ekeznck elérni éw biztosítani. Tái-sasá»f alakulb.it

minden rmlxTÍ eél. leliát anyaífi. sz«'llemi és erkölcsi boldo-

Kuláíi eUkseKTÍtívsére és vétielniére. Tie(rtökélet<«sebb táT^otfá-

jrok azok. auudyek leurinkább rendelkc/.iu'k ;i k«»/^»s eél ei»x-

közeivel: ezek az állani, a földi. Kris/tus. rL'v|i;i/a. az örök

boldofTulá^ elcist^ífítésére és vé<ielin<»nv

Mveldén. Kultnss és kultúra ;i n i;.n.i;;usal»b einlM-ri

feladat, mely lej^méltóbb a lelekbez. Kultíisz az istent iszl elet,

fölU'telo az örök lM»ld(»»rnlásnak. melyei e*Mik Isten a*Uiat meir

a teljeson eirys«*>{:tv*, riiszckböl nem álló. U^iát nv'ízekre nem
bomló. az*Mt luilbatutlun emberi léleknek. Kultúra a* emberi



lélek uralma az anya^ természeten, az a feladat, melyet

Isten jelölt ki az embernek e szavakkial: „Növekedjetek és

sokasodjatok s töltsétek be a földet, hajtsátok uralmiatok alá,

uralkodjatok a teng-er halain, az ég- madarain s az összes

allatokon, melyek a földön mozognak" (Genesis 1, 28). Az ész-

nek kell uralkodtnia az ember anyag-i természetén is.

Okság, törvény, erkölcsiség. Mindennek" van elégséges

oka, így szól a legáltalánosabb sarfkigazság, az okság- elve.

Ez annyit tesz, hogy vannak szükség-képpeni összefüggések

elz és következ tények közt, úgy hogy ez utóbbiak nem
jöttek volna létre az etzmények nélkül. Az elzmények és

következmények oksági viszonyát a rokonesetek csoportjaira

utézve a törvények fejezik ki. A természettörvény így szól:

ha ez és ez a föltétel meg^van, akkor szükségképpen ez és

ez a következmény. Az erkölcstörvény így szól: ha ez és ez

a föltétel megvan, akkor ez és ez a helyes emiberi cselek-

vés, mert különben ez és ez a büntetés. Erikölos t. i. a tu-

datos és szabadiakaratú císelekvésmód, mely ott van, ahol

ész van és szabad akarat, az egészséges, éber és szatoiad em-
berben. A kétféle törvény közt az a lényeges különbiség, hogy
az anyagi világbain kényszerség van s egy a következmény,

az erkölcsi világban pedig az emberi ész világossága meg-
láttatja az akarattal az ellenirányú indítóokokat s a szabad
akarat vagy az egyik, vagy az ellenkez indíték, motívum
irányában határozza el a cselekvést. Itt tehát sziabádiSág van
a lélek bels akarásában, sokszor a küls cselekvésben is.

Az akarás irányával aztán egyenes arányú az érdem vagy a

bnhdés. Lehet úgy is mondani, hogy a természettörvény

egyszer tétel, laz erkölcstörvény pedig széljválasztó tétel.

A természettörvényti csiak csoda függeszti föl, az erkölostör-

vény büntet szankcióját pedig a kegyelem. Mindkét tör-

vény alapjában Istentl van, az emlberek csak megtalálják
és alkalmazzák. S ha rosszul alkalmazzák, meglakolnak.
Egyes ember bnhdése maradhat az Örök életre is, de a
társadalmaknak e földön kell bnhdniök, mert közösségük
léte a földhöz van kötve.

Történeti módszer. Módszer az igazságok megállapítá-
sára vezet tudományos eljárás. Ilyen elször az analízis és

szintézis, miásodszor az indukció és dedukció. Történielemben
az analízis nem egyéb, mint a különböz források adatainak
szétbontása, cédulákra való kiírása; a szintézis pedig a cédu-
lázott egyes adatoknak oly ügyes csoportosítása, kombiná-



ciója.* hogy ezzel a történeti valóságrnak lehet hü képét
nyerjük. E két eljárással állapítjuk meg a történeti tények
éK állapotok össze függrésf't. fejldését. Ha :i rokon összefügr-

M-éseket összehasonlítjuk, akkor egyez oksági viszonyokat
ismerünk fel, melyek szerint ha nem is részletekben, de lé-

nyegben egj-ez okoknak lényegben egyez okozatok felel-

nek meg. Több ily lényeges egyezést történeti erkölcstör-
vényben fejezhetünk ki.- Ez a történeti indukció, melyet
megelzött a kombinációval lehet elevenen rekonstruált
történeti okok és okozatok megfigyelése. Maga a historikus
nem kísérletezhet ugyan eg^-es történeti okokkal, de kísér-
leteztek bizonyos törekvésekkel, intézkedésekkel egyes nagy
történeti egyének és tömegek, s a historikus e kísérleteket
is hatásukkal együtt köteles megfigyelni s indukcióba fog-
lalni. Az így megállapított általános tételekbl dedukcióval
vezesse le a részlettételeket és gyakoilali alkalmaziisokat.
A historikusok i-endesen átengedik az induktív és deduktív
eljárást a politikusoknak, szociológusoknak, történetbölcse-
lknek, noha világos, hogy logigazabbau az fogalmazhatja
meg az általános tételeket, ki a tényeket és viszonyokat leg-

alaposabban ismeri, t. i. a specialista historikus. Való igaz,
hogy tökéletes történettudás nincs ott, ahol hiányzik az ál-

talánost, a lényegest fölismer indukció, s ezt a részletekre,
jaryakorlatra alkalmazó dedukció képessége.

Forráiikrifika. A múltra vouatkozó adatok sokféle
szintézisben, kombinációban, foi-rásban maradtak ránk.
Ezeket mi fölbontjuk, megbíráljuk, megrostáljuk, a szeme-
tet félretesszük, az értékes adatokat új eg\'ségbe kombinál-
juk. Legértékesebb történeti anyag az, mely egykorú a
benne tárgyalt eseményekkel és szemtanú tudósítását tar-

talmazza. Ami 30—40 évnél régebben történt, ott meginog a
megbízhatóság, hacsak nem táinaszkodik ama régibb ese-

ménnyel egykorú följeg>zésre. Fültanü az, ki elmolndja,
hogy mit látott és mondott el más. A fültanú tehát közve-

* Kombináció a/ oly adalrvoportositás, melyl>«'ii a/ oh»ui»'k (cr-

Ké&zetes sorren«lhon következTi»>k t'gymásutáTi, ahol Irhát a/ okok meg-
elzik a/, okozatokat.

' Iga/, nincs- teljes eqijezén kél lörléneli l«nybcn rs okaikban, de
loIj«'» (•f<yp/ós nincs a It^niiószethrn si-m, meri iiims k»"t falovrl. nincs
két ujjlenyomat, nincs két hogár. bárány stb., mely tökéletesen egyenl
volnu, s környezel<)k srm egyenl. Csnk Irni/rges egyezések imnnak .íz

okozati viszonyokban, az anyagi világl>an epp úgv. mint .i lelki, társa-
dalmi életben.
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t€tt tanú, ki esetleg- hiányosan tudósít aiTÓl, amit hallott;

s aki neki beszélt, az is hiányosan vagy túlozva mondta el,

amit látott; st a látás sem volt talán pontos. Még inkább

megvannak e hiányok a régibb hag^'ományok kései lejegy-

zésében. A szemtanú eladását is eltérítheti az 'igazságtól

az elzetes balvélemény, érzékeinek a csalódása, ellenszenv,

önérdek, pártosság.

A források mint tanúskodások hiányait, eltolódásait,

túlzá&ait nagy dolgokban kiküszöbölhetjük az összehasonlító

eljárással. Mennél több a forrás a nagy tpnyre vonatkozó-

lag, annál biztosabban megállapíthatjuk eltér hírek dacára

is az igazságot. Az összehasonlító kritikát nagyban lehetvé
tették a gazdag forráskiadások, nálunk Schwandtner (1746)

és Fejér Codexe (1829) óta, amikor Németországban is meg-
indult a középkori források nagy és pontos kiadása, a Mo-
numenta Germaniae Historica sok nagy kötete. Meglep
lehet, de igaz, hogy a levéltárak megnyitása, a sok forrás

kiadása és az összehasonlító forráskritika folytán ma biz-

tosabban ismerünk bármely kort, mint a közeiegykorú tör-

ténetírók, mert ezek ell zárv^a volt az egykorú hiteles

források nagy része. Könnyen és biztosan fölismerjük a

régi diákok, prókátorok hamis okleveleit, melyeket régibb

keltezésekkel láttak el, de írásukat, korjellemz mszavai-
kat, szólásformáikat nem tudták a régibb koréval egyezvé
ten7ii, noha akadtak született és g>'akorlott tehetségek is a

hamisítók közt. Mi oly bátran mozoghatunk a múltban, hogy
még a hamisítványokat is igaz vallomásra tudjuk bírni a

hamisítás korának törekvéseire, tudására nézve, tehát kul-

túrtörténeti szempontból.

A történelem hasznos és szükséges. Módszer ós forrás-

kritika mutatja, hogy lehetséges a történettudomány és van
ilyen, noha nem tökéletes, csak tökéletességi'e törekv, mint
minden tudomány és minden emberi jó. Értékre mindjárt
a bölcselet és vallástudomány után következik, mert tárgya

az isteni s örök értékek után a legnag:s'obb érték, a társa-

dalomban alkotó emberi lélek kiismerése. Csupán egyes al-

kotásainak nagyobb irodalma van, mint bármely állatfaj-

nak, noha egy kiveszett állatfaj tudományos felkutatása is

méltó egész tudós életek fáradozásaira. A társadalomban
minden irányú emberi mködést és alkotásait kiismerni,

niegérleni csak hiányosan lehetne a jelenkori társadalmak
tanulmányozásával. A nagy értéket fel kell kutatni nemcsak



a mai löld uiiiid<-n téreiu, haiieiu a/ elinúit idk adatmarad-
ványaibaii is. Ezl a nagy óh nehéz feladatot végzi a tör-

ténelem. En'.dméiiye a leg-fontosablj igrazí^áKok reiuis/^-re

i'igry is. miut ideális érték, úgy is. miiU gAakorlati taiudKáy:.

hogy megbees üljük a társadalom múUjának okos, 8zép, gaz-

dag örökségeit, sok sxiizados fáradozásainak gyümölcseit,
kincseit, kipróbált eröténye/it, s elkerüljük sok.szor tapasz-

talt l)o11ásail és veszteségeit. Az okos ember mádnak a i>él

dáján és kárán tanul, s a maga tapasztalataival elöbbrií

viszi a jót, mit örökölt, eldeitl átviett. Ez minden nemze-
dék társadalmi kötelessége. Aki mindig elölrl kezdi a szi-

zifuszi munkát, íiz nem nieg> »*lre. s lm sokakat vezet, sokan
íiz><'lní'k érte liiábji. Ett(»l akar mrgóvni a történeb^m.

Magyarország történelmének rendszere. I{ends7>er a tu-

dmnányos, módszeres kutatások eredményeinek, mint egy
szerví's testnek tagokba és egységes egé*izbe való foglalása.

Egységi'k a sokaságl)an és fegység a rés/<4'gységt*kb»'n. F-
egység a történelemben a boldogulásra való törekvés, rész-

egységek a korszakok, melyekben más-más eszköz körül tö

núirülnek a b(>ldogságra való törekvíísek, bogy orvf>solják

az elz kor felbomlásából s lehanyatlásálM)! (»rökölt bajo-

kat s új virágzást teremtsenek minden téren, fleg a kor
sajátos törekvése körül. A kor uralkodó eszméje kezdetben
csak kevés nagy end)erl ragad meg. aztán integrálja az egésw
lái-sadalmal. aztán elágazik, differe.neiálóiiik, elvékonyodnak
az ágak s eg> ik ág megint fággá enisödik. a következ kor-

nak uralkodó «Mízméjévé. A magyar történelem korai a

következj<:

/. (isi niiirchidés KtOO-iff. .\datokbaii hiányos sok század

története ez, st évezretb'k fejldése van benne. (>88zetarl
egységet ad nekik a pogány vallás, mint a harc és kultúra
kezdellege.s ftényc/.je. mely ellmnyatlik a magyar kalan
(loziisok végs kudarcaiban s a kri.w.tusi vallású papok,
szolgák, alattvalók, nagy szomszédok, bekalandozott orbZíi-

gok, gazdas/ig, mvészet hatáMi alatt. .\ harcias si vállán

elvégezte feladatát: megsZiCn'zto az állandó magyar föliiet.

a nemzeti éhM és boldogulás anyagi alapját, s tl:

Uibb népet egy (>rökös mouarcha hatjtln\a nlatl. ki <

a kard jogán a régibb fejedelmek várait éH curtisait fegy
veres szolgaóreikkel és munkils s/olgaosztályaikkal. így
«*gyütl voltak az állami élei els f tényezi. Az els kor f
képviselje Árpád.
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2. A keresztény társadalom kialakulása 1000—1301.

A második kor fképviselje Szent. István, fötörekvése a

krisztusi tái-sadalom kialakítása, az élet- és vagyonbizton-

ság védelme l>enn az országban és kifelé, valamint a keresz-

tény müvelödé.s. így rakta le az ezeréves állam erkölcsi alap-

jait s megszervezte a történelmi élet iij tényezit: a keresz-

tény királyságot tisztjeivel és vitézeivel, valamint a krisztusi

egyházat a magyar területen. Ezt az alapot ersíti Kálmán,

II. Andi-ás, IV. Bél^ és az utolsó Ái-pádkirály, III. András is,

noha ennek már küzdenie kell, hiába, a következ kor f-
tényezjével, a nagybirtokossá lett fúri renddel. Kezddik
már a köznemesi renjd is, valamint a rendi országgylés.

3. Feudális rendi társadalom kialakulása. 1301—1526. Az
elbbi kor királyi hatalma elgyengült, mert hatalmassá tette

ftisztjeit nagybirtokokkal. Az Anjouk letörték a fészázadon

át hatalmaskodó nagybirtokosokat s iij nagybirtokos csalá-

dokat állítottak lielyökbe feudális alapon. Feudum annyi,

mint katonai célra adott földbirtok, nem szabadrendelkezésü

tulajdon, hanem csak haszonélvezete az adománybirtoknak,
katonai zsold helyett. Ilyenné tett minden nemesi birtokot

Nagy Lajos siségi törvénye 1351-ben. Az ország minden
földje a szent koronáé. Ennek hbérese minden nemes. Ez
más, mint a külföldi, nyugati hbéresség lépcszetesen köz-

vetett rendszere. Magyarországon alig van közvetett hbéres,
de azért van: a predialis nemesség. E korban elismert nagy
történeti tényezvé emelkedik a fúri rend. Választási fölté-

leleket szab a más-más házból származó királyjelöltnek, ki

löbbíiyire Uíági öröklés címén kerül a trónra, mint férj vagy
liú. A furak leteszik Zsigmond királyt s i'ijra fölemelik.

Ideiglenesen hét fkapitány tart rendet a maga vidékén, míg
nincs király, aztán kormányzót emel föl maga közül. Pártol-

ják a míívészetet és humanista tudományt. Végre egy nagy-

birtokoH trónra keriil Mátyás személyében, nági öröklés

nélkül, tisztán választással; erre ez az els eset. Második
eset Zápolyai János szepesi gi*óf trónraemelése volna, de ez

már szembe kerül a nági örökös férjével. A feudális nagy-
ságos urak történeti szerepe külön bandériumaikon, fegyve-
res zászlóaljaikon, autoiióm területeiken alapszik. Ezt elleii-

Hi'ilyo/.zák. elgyöngítik végül a köznemes vái*megyék és a vá-

rosok Imuiiériinnai és országgylési ellenhatásai.

4. Vallási reformáció kora. 1526—1711. Az Arpádkirályok
kora ideális törekvésekben egyesül, a feudálisoké inkább gaz-
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• lasak'i. luitalmi törekvésekben s viláíriaHabli irányú. Krre

ihinél ideális t<>rfkvéí»ek következnek orvohlábiil a feudális

kor vépén l)oiiilaszl«'í luijokra s új b<ildognilás lé-nyt-zuiúl. !-

ipéjét akarják hirdetni külföldön tanulí papok, uiil elha- '

í^oltak a római jctífász éa diplomata régi fpapok » magukra

hag-yott, k»'Vís tudású papjaik. Kevesbíteni iíryekeznek a

szertartásokat, ho«y több idö le^víMi az iskolai tanulá-sra.

Buzgón használják a sajtót, l'j mejf új vallásokkHl kísérleti'Z

a fidsziíbadult valláskrilika. Meírnyerik a furakat sajtó,

iskola, eklézsia pártolására azzal az elvvel: cuius regio. illius

reliirio, íkY in<-jrny«'rik jobbá^ryaikat Í8, viszont helyenlik.

hoíry a nemesí'lc, urak visszavehessek az eldeik adta e>ry

házi birtokokat. IWKI körül protestáu« már szinte az e}n^«iz

orszátr. He félszázaddal elbb vé^bt-ment a katholikus refor-

máeió hit- éH erköU-stételeinek a rendszerezése is a trienti

zsinaton, szervezték a reformáló munkát. e«ry spanyol lov;i«

több társával egyetemre mejry s me»ralakítja harciasan

Jézus esapatát, hitvéd kompániáját, mejfraifadáa éw vi-
'

fordítja a prot«*stáns reformáeió fepyven-it. a j)rédikal.t-,.

sajtót, iskolát s nn'trnyerik a furakat jobbágyaikkal, a ruius

rejrio elv jográn. A protestáns fejedelmek fetryvert ragadnak

a mafinik vallásszabadsáfrának védelmére a magyar alk«»t-

mányt is sért idegen katholikus királyok ellen. Valláüi foI

bnzdulás hozta bf a törököt és verte ki másfél Kzázadi»s ura-

lom í'ti pu.sztitás után. Cél é-s <'.szközök ••gyn^ vilájriasabbakká

válnak. Véirül Kcdlonieh is jelentkezik a köv.<tk«'zo kt»r g»7.-

dasáffi reformjaival, do sért módon s Rákóczy Ferenc szn-

badsáuhareát idézi föl méjr e!?v87.er „pro Deo et patria*, mr.

elbbi valláshareok visszha' K de v' '»b eéllaá.

K kor törekvései is véifül el;.- ik s Icjtn k.

5. Gazdasági reformok és abszolutizmus. ITít—tRiíl.

XIV. Lajosnak a példája minta e kor királyainak Kuróp r-

szerte. C'olbí-rt francia miniszter niejralapítolta a merkantili*

nemzetífazdasáífi rendsz«'rt, mert Velenee és a H ro»iok

me>fmutatták, hogy kis terület népét is hatal; mimá
teszi a na»fy kereskedelem. F.nnek belföldi Ipar kell éa küls

íO'aj-mat téridet. Iioyry olesó :

*
i luényt mentl ért^ntebb

árukban lehessen arannyá, .i jolet, muveltK^ im h«-

tTiloui fö eszközévé. Kellentk \itak. esatornák. kikötk, v.i

niok. védelmül en">*i királyi állandó serejf. Kju»kre törekedrtl

III. Károly. Majryarorszáif lett n jryarniatblrtok AuMlrin

Ipara és kereskedelme sziimára. Ma<yar kiköt lett Fíuuie.
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Minta-kultúrát tereintettek csatornázással a Temes-köz dús

televényében és mocsarai közt. A király népeinek atyja akarl

lenni, hogy gazdasági jólétet teremtsen, az alkotmány félre-

tolásával is. Mária Terézia szintén tele van boldogritó szán-

déka tudatával, II. Józsefet pedig szinte fanatikussá teszi

ez a törekvés. Abszolút akar lenni, hog-y ne állhasson senki

boldogító terveinek iitjába. A hálás királyné és fia már a

Quesnay francia udvari orvostól hirdetett fiziokrata gazda-

ság-i rendszer hatása alatt áll. E szerint egyedüli produktív

er a természet, mert a keresked csalással dolgozik, az ipa-

ros megeszi keresetét, de a természet tiszta hasznot ád. Meg"

kell hát becsülni a parasztnépet, az erdt, a bányát. Csak a

jobbágyot lehet megadóztatni, de igazságos arányban, egyen-

lsíteni kell tehát az úrbéri terhet a föld terinöképességie és

egyenl porták szerint. Ezért adta ki Mária Terézia az Urbá-
riumot és II. József a földmér rendeletet. Ez óvta a termé-

szet adományait a pazarlástól, azért korlátozta pl. a gyertyák

számát a templomban. Akik a természetet s a népet föl-

fedezték, büszkén viselték a „fölvilág-osult" nevet s megr^'etet-

ték a középkori felfogásokat vallásban, politikában egyaránt.

Föllendült a fizika, természetbölcselet. Az abszolút kormá-
nyok gazdasági reformjait csdbe, hármas pénzdevalvációba

kergették a napóleoni háborúk. Széchenyi a kormány és tár-

sadalom együttes közremködésével akarta a kor uralkodó

eiszméjét szolgálni, a gazdasági reformok ügTét, de már szem-

ben találta magát az új kor eszméjének lángszavú harcosá-

val, Kossuthtal.
6". A népképviseleti eszme kora. 18i8-tól. Az állam rossz

gazda. A Smith-féle nagyipar-rendszer az indusztrializmus

és gazdasági liberalizmus már félszázada hirdette, hogy
nemcsak a pénztke és a természet vagy telek, hanem az

emberi munka is, st ez leginkább vesz részt a tiszta jöve-

delmek létrehozásában. A jövedelem, elosztásában a gyáro-

sok igazságtalanok voltak, a föhasznot a holt tkének fog-

lalták le és ez sértette a munkások emberi jog-ait. Megkezd-
dött a gyári munkások szervezkedése a szocialista társadalmi

osztályharcra. Ez tört ki az 1848. évi februári forradalomban
Parisban. Kossuth azt az elvet hirdette, hogy a nemzet nem
bízhatja gazdasági ési egyéb fontos létérdekeit az idegen

abszolút kormányok tetszésére, hanem kell. hogy maga. a. nép

vegye kezébe minden ügyének az intézését választott képvi-

Éíeli s az ezek többségébl kinevezett felels kormány, minisz-
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téiiiiiíi állal. A szavazó jnj^nt f-^yclorp niersí^kfltí-n torjosz-

ü'tték ki lefelé az úrbéri negyed telekig s a 10 frt adót fizet

iparosig:, kereskedig:. A uiag:yar síiabadsáíí ellen fölixgraíták

ii/j ország" iiiá.sTiyelvü, bái- szintén .szabaddá tett lakosait. A
bécsi diplomácia féltette európai tekintélyét. Harcim kerget-

ték a magyarságot s ezt féi]'>es .sikerei után níég^égy európai

uagyhatalonimal sziivetkezve elny^omták. A passzív rezií*z-

tencia magyar részrö] kudarcokim juttatta Ausztriát, A csá-

szár visszaadta a miniszteri koi-mányt és népképviseleti al-

kotmányt, de támogatta az alkalmazkodó kormány többségi

j)ártjának monopóliumát. Választási visszaélések és párl-

kon-upció miatt egyre inkább követelték az általános válasz-

tójogot, hogy a sok választót kevé«bbé lehessen megveszte-

getni. A világháború magrjar hsiességét s német-magyar
sikereit az angol propagauda-juinisztemek, zsidó uJ8áglor<l-

nak sikerült letörnie magrj'ar földön talált szövetségesei által.

A szocializmus is kompromittálta magát éreznie kell, hogy
nagy része van a jnagyar nemzet megalázásában, mely oly

lelkesen fölkarolta az általános választójog eszméjét
Érdekes és természetes, hogy a föntvázolt korok egyre

rövidebbek: 300, 226, 185, 137 év a körülhatárolható korok
ideje. A rövidülés természetes, mert a mveldés útjára tért

néprétegek és nemzedékek egrjre könnyebben és gyorsabban
alkalmazkodnak s dolgozzák föl az eszméket é,s próbálják ki

a törekvésekel, erket, A népképviseleti e^zme, mint a köz-

boldogulás modern eszköze, elismerése után elfojtva és újra

elismerve alig félszázados, tisztán alig érvényesülhetett, ál-

talánosan meg egyáltalán nincí< kii)róbálva. Arra tehát nem
gondolhatunk, hogy a népképviseleti koreszme immár l>efe-

jezte volna pályafutását ^lég küzdenie, tanulnia kell. hogy
a közboldogság nagy történeti tényezje és forrása lehessen.

Tanulnia kell sokat a történelembl.

A még bü nem fejezett fejldésre, az eddigi korokra
visszatekintve, úgy érezzük, mintha az ember tragédiáját

látnók, melyben az ember szép eszményei és közjóra való

törekvései mind sorban elbuknak s utoljára csak a c^iládi

és személyi boldogulás szk érdeke marad meg a közboldo

gulás reményei helyott Am ez a két8ég:be<'íK'*H a köztevékeny

seg halálát jelentené és nem jogosult. Mert tévédén azt hinni.

hog>- a korszakalkotó eszmrk koruk lejartával meghaltak «:

a bennük ftényezül szereijcli társadalmi er létjoga meg-
sznt. Nem, csak félreállt&k és sokszor sefrítették az idvel
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népszervé vált tíj koreszmét és fötényezöt hatása kifejté-

sében. Hajó az ország, melyet Árpád ácsolt össze, de vészes

szirtek közt hagryott s az augsbiirgi szikla megi'ongált. Gyés2ia

kijavította és Szent István kikormányozta biztosabb vizekre

és cél felé, segítve püspökeitl és gazdasági ftisztjeitl.

Végiil elbizakodtak és önállók lettek e ftisztek s k ipar-

kodtak kivenni a kormányt az idegen, gyönge királyi kezek-

bl. Olykor nagyon is sikerült. Mikor versenyre kelt velk
a kormányért A^erbezy köznemessége, eltört a kormányrúd.
Szomszéd hajókhoz kötve kétfelé rángatták. Megfogyva ott

voltak a hajóban a régibb kormányosok, az nrak és verseny-

társaik a köznemesek, polgárok s mindezek papjaiktól vigasz-

talva, lelkesítve megpróbálták megszabadítani a hajót majd
az egyik, majd a másik szomszédtól s a másiktól sikerült is,

de az els, az ausztriai annál szorosabban kötötte magához.
Élelmiszerekkel akarta megnyerni a szomszéd kormányos az

nszályhajó népét, de hiába, ennek új, külön kormány kellelt

a rég eltört kormány helyébe. Utoljára faragtak hajójukra

kormányt, de tovább is a szomszéd hajó után kellett kormá-
nyozniok. Mikor pedig a nemes, a polgár és paraszt után a,

munkás is a kormány után kapott, hogy új irányba terelje

a hajót, egy nagy örvény szirtjén darabokra tört a vontató

hajó, a lánc elszakadt, de az uszályhajó is tátongó réseket

kapott. Ám azért nem kell kétségbeesni. Az uszályhajó önálló

lett; és utasai élnek, sokat próbáltak, sokat tudhatnak, a hajót

kitatarozhatják, újjátehetik s okos megegyezéssel a boldo-

srulás újabb réveibe kormányozhatják.



I. Kor. si iiiveldés.
Kr. u. 1000-ig.

A kor jellemzése. A természeten úrrá lenni eszes aka-

rattal], vuKvis kultúrával, minden kornak, az elsnek is f
célja, de különbözik az els kor a többitl f eszközeiben s

ezek: a harcias si hit, az ers fepvol mezét tsép s az <
'

•
-

haditaktika, tehát a természetes erk fölismerése ée iii- ..:

becsüléso egészen az istenítésiff; másrészt az akarati erk
efiryesítése és ügyes gyakorlati alkalmazása. Mikor ezek

elg>öngülnek, véget ér a kor. Eredménye az ezeréves állam
földjének, anyagi alapjának a megszerzése, e területen több-

féle nép és régibb, fejlettebb kultúrák eg>'esíté8e a magyar
ral, vagyis a népi történettényezöben értékes erösszetétul,

miudezek fölött i>e<lig az egysí'g biztosítása az örökös mon-
archia kimondásával. A föld, népei és ijrökös fej. régi kul-

túrák egyesítése a nmgyar vitézséggel ée okossággal: ez

rövid foglalata az els magyar kor eredményeinek. A meg-
szerzett föld egj'ike a Föld legersebb természeti egységci-

nek. Kultúrák dolgában többezer-éves fejldéseket foglalunk

itt össze. Az itt egyesített népek mind Né í-saládjából, az

örmény Ararát vidékérl ágaztak szét s körülbelül hatezer-

éves multat éltek át seikben, eldeikben, tapasztíilatokbnn.

hag.v()níányok]>an, hitben, nevelésben, gyakorlati ügyessé-

gekben, közigazgat/isban, küzdelmekben, míg végre újra

találkoztak a Duna-Tisza-Maros vidékén a egyesültek a
magyar nemzetben és átadták e közös produktumnak lGg>-

értékesí'bb si örökségí»ket, vérök és tudásuk legjavát,

A Kárpátok orsuiga. Az egi'wz közéi)sö Duna laza Inirja

egj' hatalmas kíjjnak, a Kárpálok '•szaiknyugjit-délkeletl

félkörének, s az egész együtt jelképe a békesz»'retü harekúbz-

ségnek, a mag>ar nemzeti jelleurnek. A kultúra eredeti terü-

letid az íjj alatt áll: a Dunántúli vidék, a k y mve-
ldés si talaja. Itt egj-esült a kelta »'•« rúm.: lis«'"g. itt

kraddött a keiesztényséff 8 a közigazgatás frank-szláv

Erdélyi: Árpádkor. 2
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alapja és itt állott meg és tömörült elször a honfoglaló

magyarság és innen szállotta meg a többi részeket újra,

állandóan.

Az északi és keleti barbár betörések ellen sziklafala a

Kárpátok, néhány kapuval. Természetes kincstára arannyal,

ezüsttel, vassal, rézzel, kvel, fával, sóval és utoljára szénnel,

földgázzal az északi és keleti hegyvidék. A nyugati kultúra

útjai a folyó völgyeken nyitottabb határt mutatnak. A mve-
ldés megkezdésére minden természeti föltételt együtt nyújt

a Dunántúl. Ez kicsiben az ország lelke, Erdély a nagy

keleti vára. Alföld a legelje és halászó-területe, késbb a

magtára, az egésznek egy harmada, sikság, nagy tenger-

fenék. Az egésznek egységes a kerete, egységes a vízrend-

szere, arányos a beosztása, harmonikus a tartalma. Itt van

Európa közepe, sokféle nép átjárója és vegyülete, találkozó-

helye, s úr benne a népvándorlás legifjabb népe, a legeuró-

paibbá mveldött ázsiai nép.

1. Történeteltti kor. Történeti forrásai ez országnak,

írott emlékei a római hódítással kezddnek. Még mikor a

hosszúszr, fölhajlott agyarú óriási elefánt, a mammut, élt

a Földön, Európában és nem fagyott be az utolsó az észak-

szibériai tundrákba; mikor a Lappföldre kiszorult rénszarvas

még a mai délfrancia földön is élt s az sember ott befaragta

csontba és mvészmódra belekarcolta az sállatok h képét

a dordognei barlangok falába, a geológiai diluviuni'- utolsó

jégközi és legutolsó jeges korában élte az európai ember az

öskkorszakot (palaeolith) valami öt-hétezer évvel a rómaiak

szávai hódítása eltt. Ez idbl maradt ránk a miskolci

lelet. E korban az ember lakása barlang, szerszámai, fegy-

verei éles kovak-szilánkok, melyeket tzön is kipattogta-

tott késsé, vésvé, nyíl- vagy dárdaheggyé, fejszévé, fanyélre

ersítve. A csiszoláJfesal alakított szerpentin-szerszámok és

fegyverek ideje az új kkorszak (neolith, Kr. e. 3000—1500). Ez

idbl való nevezetesebb leletek nálunk a haligóci, liszkovai,

pesterei (Szepes-, Liptó-, Biharm.) barlangi leletek, továbbá

a tolna-leng>^eli telep stb., melyekben a cserepek díszítése

Trójától Svédországig nyúló összeköttetésre mutat, a a

* A Földsugár Vso vastag szilárd kórgének nagy r.>s7e azoos,

rlrtnvnmnk nrlkíil: e kórog Vr,o része palnrozons, mcsnzoos 6% kainozonx,

a Irgösil)!), knzépsfi és újabb szerves élt lenyomatait és maradvfinyait

tarlnlmazza. s e zoos rétegek Vir. fels része a diluvium és aUiii'itiw,

az ember nyomaival, anthropozoos.



jadoit küszokerco anyaga a Himalája vidékérl, az ékszerül
ha«znalt kuírylóhéj a Vörös-teiigerbüi származik. A bcrsodi
hzihalom 8 a pestmefirj'ci Tószeg kouyhahulladék-dombjai a
1 ü-melleki torra-marékra emlékoztetnek s Uilán erro vándo-
roltak át 2000 körül az iUilicusok.

Kü- és hroi.zszorszámokkal voíTyesen találtíik rézeszkö-
Zükot bzeífeden. Domahidán és Lucnkán (Szatmár-. Un^m )

'liS7Aa rézkorszak azonban nom volt itt A bronzkorszak VAM
korul kez<lodiitt s hosszas ipari ; '

.ital ffazda^. válto-
zatos .szc-p bronzréffiót" alkotott ., országban és Üul5-
muhrlyoket. korcskedó-raktárakat halott hátra. A broor-
baii vörösréz és Vxo ón van összeolvasztva, melyben a ket
puha, kalapálható fém majdnem aeélkemény lesz s az
ontvenyminta le^Tarái.yibb rész.út is kitölti. A vaskorszak
a Kaukázusi klialihokuál kezddött, 1100-900 körül jutott ela g^oro^M,khöz 8 a milétoszi hajósok, kereskedk jutt^itjúk ela Duna völg^-én fölfelé a hnlhtatti kultúra helyeiro (600 k)A vaskorszíík utolsó történetelötti perio.hma a Intene-i' kul-
túra, a keltak-jfallok vaskorszaka (400-tól), mely délfelé c«aka Poiíí terjedt. E kultúra jellemz leletei: a méteres, kétélnem aeelos vaskard láncon, harci szekerek, nyakláncok (a
szolnok-fokomi leletben 11 aranytorques). az els fjizekas-
korongrok, barbárul utánzott macedón s massiliai görög pén-
zek; a „szivarványiálacska'* nev arany Olippeusz-pénick.
melyeket a ncp a szivár^'ány földre ér helyén akar találni.E penzok kereskedésre is vallanak. Pannóniában, a Dur.ántúl
sírköveken ábrázoIl,,k o korból kelta aravhcusok vasalt, fel-
haírós ernys, ablakos négykerek kocsikat (Téténv. Tök>.A kelta fo yo és városneveket a rómaiak is megtartották.A legrégibb niegnevezett nép a Kárpátok országában az
"?? ,T\?' ^'~,"'''"''"*''^^ "^^^'"t •»<^-'"'" » ^í'-'í-isz forrásai,
nál lakott. noközr,ssrtrb,.n élt aranykedvel, elpuhult s aDareiosz elöl men.'kiil szkítákat nem merte ' ' -

'niHetven ev múlva említi ezt Hérodotosz. Ttóbb a < „-
nek fol az agatirszek helyén. Zimoxisz volt
juk, Dromichaití-sz dák fej.Mlelcm elfogta és b. .me-
rítette a Dunántúl Lizimacb..sz tráklai diadochoszt (30o" Kr
ej. Szarmizrgrluza a dák fváros. Talán a i" '

^ uhn-
célú lovas szarmata jazipok voltak ott a dák ! i fest
«rei. utóbb a Duna-Tiszii-köz lakói. Booreblszt,.*, d,ik feje-

h«ly* egy ingeti crödmW. az els jcUcnuö leld hdye,
^

3*
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delem Macedóniáig-, Illyricnraig vezette el nagy hadait. Ezért

Caesar ellene készült, mikor megölték (44), mint a dák feje-

delmet is. Ennek utóda Cotiso, kinek leányát Octavianus
nül kérte, fiának pedig nül igérte a saját leányát, Júliát.

2. Római korszak. (Kr. e. 35—377 Kr. u.) Az illir trákok

meghódítása után a szomszéd és rokon pannonok meghódi-
tására került a sor: Octavianus elfoglalta a Szávánál Sze-

ge«zta vagy Siscia ersségét (Sziszek, 35), aztán az egész

Szávavölgyet a Dunáig. Ezt említi a monumentum Ancy-
ranum. A pannonok ismételt fölkelését Tiberius gyzte le

Kr. u. 9-ben. A pannonföld akkor még lUyricumhoz tartozott.

Csak a soproni Scarabantia municipiumi joga ered Augus-
tustól. Tiberius alatt római hajtók vannak a Vág-Dunán.
Claudius császár teszi saját tribusa coloniájává a szombat-
helyi Savariát. Vespasianus császár szerv^ezte Pannónia pro-

vinciáit (71). A határokon álló légiókat áthelyezte a Szávától

Vindobonába és Carnuntumba (Bécs, Petronell) s Traianus
helyezett el további légiókat a Balaton (Pelso) vonalától ke-

letre a sznyi Brigetioba s ít budai Aquincumba, A négy f
castrum legioi sorban a X Gemina, XIV Gemina, I. Adiutrix,

TI. Adiutrix. Elbb csak ez volt Alsó Pannónia provinciá-

ban, száz év múlva Brigetio is odacsatolódott (214 k.). Diocle-

tianus négy részre osztotta Pannoniát és bennök Savariát, a

pécsi Sopianaet, a mitrovici Sirmiumot és Sisciát tette a
polgári kormányzat fhelyeivé (praeses, sisciai corrector

300 k.).

Traianus foglalta el két hadjárattal Daciái (101—102,

105—106). Decebal dák király és népe vitézül, elkeseredetten

harcolt, de a Vaskapu, Vulkán, Vöröstoronyi szorosokon be-

nyomult mauretániai lovasok s más római hadak megtörték
az ellenállási Decebal öngyilkos lett és több fembere, népe
nagyrészt elpusztult és kiköltözött. E háborúk közt épült a

tnrn-severini Traján-híd, melynek fels faépítményét Had-
rianus bontatta le (130 k.); s e háború omlókei az aldunai
Traján-tábla és a római Trnján-oszlop (100 láb magas, csign-

lépcfiövol. Uivül csavarv'onalas szalagban dombonnü-képek a
háboniból). A diadalünnep, circusi játékai K évig tartottak.

Ell)b három, 142-tl og>' legio voH Daciában, a XTIT Gemina
Apiilnmbnu ÍGynl a fehérvár). Egy holytarló alatt három pro-

oirnior gnzdálkodott a császárnak. A szilágy-mojgrádi Poro-
lissumból az og>ik procurator átköltözött a kolozsvári Na-
pocaba, A V Macedonica legio 200 táján korült Polaissaba



(Torda). A temesi Moesia Superior külün provincia lett már
Traianus háborúiban.

A rónuii jnvelödés katonai építkezésekkel terjedt A
római polírárokból HOTozfút leg"iók a birodalínu határain

(limee) rpítetL caslruniükban rködtek s köztük épültek a

kisebb várak, a castellumok a tartományokban sorozott

segéd cohorsok számára íl leffio -^ 10 cohors ée 10 sf-u:'''

cohors — 12,000 eiiil)er, ejíy cohors 600 feífyvereá). A kali

táborokat a városokkívl és Italiával kitn „római hadu'.ak

'

kötötték ÖBBZo egrj'ene* vonalakl)an heí^ycken, mocsarakon
keresztül. A táborhelyek és a katonákat kísér kereskedk
közséfrei ícanaba) a római állani részí'-re lefoprlalt ;i;

licuson városokká fejldtek. Épültek fürdk, vízv-

templomok, amphitheátmmok. villák; lecsapoltak mocs.i •

kat s ezért ölték mep a katonák a derék Probus csáfí/árt (2.^->,

ki elször ültetett szlket a Szerémséjfben. Mvelték a bá-

nyákat, pénzt vertek SiKciál)an. Aranyat bányils/.tak Ampe-
lum vidékén, az Onipoly vizénél (Zalatna, ampelosz Rtiröírül

szlt, zlato szlávul arany) s ott találták a verespataki 25

\iasztáblát; sót is bányásztak Salinae-nál ÍFelvinc). Az Ipa-

rosok oolleKTiimiokba szervezkedtek istentisztelet, temet kez<'\s

munkavédelem stb. céljából; ilyenek a colletrium fabrum
dondrophorum, utriclariorum, naütanim, centonariorum, ar-

maturanim, lecticariomm, scaenicomm, negotiantlum. Gála-
tamm, amely n.'vek tutajosok, tönibisök, k ""

'

hintósok, sz,iiié.s/.»k «'« kisázsiai kelták stb. j.

Kyobb számára vallanak. Najfy hatásuk volt a keleti Istenek-

nek flej? Daciában (Isis, Serapis, Kybele, Mithras). A pan-
non é« a íTörbo kardos, sárkány jelvényes dák cohorsok távo-

labbi proviní-iákhaii \ultak elhelyezve, sz'V kön vi

szont a legkülönbö/ólth tartományok lakosai aákotltak.

mint errl a ketts bronz diplomák mint katona-elbrM-

levelek tnninsko<lnak, mikor poUrárjoffot adnak a 25 évet ki-

szolfTált katonáknak.
(lallia halodfélsaé* év alatt roma -t, do Xori-

cum «« Pannónia néjry sxájsad alatt nem 1^ .. .....nná, as elke-

•erodett dákok 160 év alatt móg kevésbbé. Zavarták ket
ebben a kisázsiai, szíriai és ixrzsa "-

•tb. nyelv katonák és keresked k.

8é(rel, kik a hivat:ilos latin nyelven kivul a saját anyanyelvü-
kfin beszeltek etryinással. Kiszcdifált katnv '• ' ".^k a colom:
sok, teleiKxs bérlök. s irön>k'<»k Ampolun. > els lak



Igazi itáliai aligha maradt sokáig a hegyes Daciában. Már
130 táján betörtek ide a rokszolán szarmaták, aztán a kiköl-

tözött dákok; Mareus Aurelius császár 14 évig harcol az

egész Duna mentén a germánok és szarmaták 18 népe ellen

(166—180)/ Fia Commodus pénzen vásárolt békét és 12000

dákot kénytelen volt visszaengedni sei földjére. A jazigok

és dákok ellen harcol a trák Maximinus; a karpok ellen, kik

Daciába törtek a róluk elnevezett hegyekbl, az arab Philip-

pus császár küzd sikeresen, de a gótok elfoglalják tle a

Pruttól keletre es területet és utódát Deciust levágják az

abrittusi csatában (Dobrudsában 251). Ezután Dacia a gó-

toké lett, a római érmek és feliratok megszakadnak ott, s

Aurelianus császár a Temes-vidékre szorult dáciai légiókat

és colonusokat áttelepítette a Dunától délre alakított nj pro-

vinciába, a Dacia Kipensisbe (272 k.).

Diocletianus császár idejében 300 körül befogadták a
karpokat Sopianae vidékére,. Nagy Konstantin Cibalaenál

(Vinkovce) vívta csatáját Licinius ellen (314), aztán sok bar-

bárt engedett be Pannoniába; fia Constantius Mursánál
(Eszék) gyzte le Magnentius ellencsászárt (351), majd ha-

lomra öleti a limigans szarmatákat, mikor ki akarta ket
békíteni jazig uraikkal és ellene támadtak a tlük épített

bácskai római sáncokon. E korból való a híres Peutinger-

tábla. eredetije, mely 22-szer hosszabb mint széles római biro-

dalmi térkép Constantinopolis nevével. A római feliratok és

érmek 377-ben sznnek meg Pannoniában a hunnok betörésé-

vel. Kvádok építették a Garam két partján látható hcnyi sán-

cokat, jazigok emelték a. Csörsz-árkot Vác és Árokt közt és a

Kröstl Dunáig délre húzódó három „rómaii" sáncot.

A kereszténységnek már 140-ben van vértanúja Pan-
noniában. Négy sirmiumi márványfaragót Diocletianus azért

végeztetett ki, mert vonakodtak kifaragni Asklepios bál-

ványszobrát (303). A stridoni pannon Szent Jeromos szerint

Pannónia tele van keresztény intézményekkel a római kor
végén. Az archaeologiai leletekben sok a Krisztus-monogram-
mal diszítetj; mécses, pénz stb. Legnevezetesebb emlék a pécsi

* A Graniia folyónfil (Garam) forró nyáron bokorítellók a kvádok
n római serepct s midn pz már szinte szomjnn veszett el, n máltai

keresztrny Icffin Fnlminatrix imádsápára hirtelen villámlás sújtja az

ellenséget és zápores oltja a rómaiak szomjúságát (173). M. Aurelius

Antoninus fiszlopán e csoda mint Jupiter Pluvius csodája vnn meg-
r»r5kílve. A rsászár akkor mepszünictie a keresztények üldözését.

De a legio Kulmiuatrix neve megvolt már Augustus korában.
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cubiculum, sírkamra, keresztény falfegtményekkel (bárka,

Jónás, napkeleti l)ülc«ek, Sz- Péter éa Pál. chrismon).

Barbár nrpel: < mlrhri ;i r<'»mai k "
'ii

kívül a (Jan'ic'i fiildlx.' .s/.úrt lenni s kor . -'j«

balta (Udvarhelym.), talán a szarmata hadisten tiszu*let«-re:

11 törtei i nafr>' rézüst íPcstm.) az állatáldozaloklioz; barbár

temetk Kesztbelynél, Tolnában, Baranyábnn ^ÍToh, indás,

rozettás csattokkal, korongokkal, kosaras f; kkal, s az

els kenff>'elckkel, 4. szi'izadi énnek táráasa^ — Griffes a

berpályi ezüst paizsdudor (nibarra.), szarmata eredet, úiry-

~ .'iz arany áldom '
' " '

lyól kincfiben.

• ket a rekeftws '^ z' *'"^ iK»n(nsl

Köroff, sza«szanida perzsa niesiereniijerektol ^ k.

KilenlH-n a naíOKZcntniiklósi arantjkincs bárom ~i"-

Sübbro tehet, az avar idkbe, mert az eiryik <— - /• »rörö|f

felirata linlnul és Hnila zoapanokat említi

3. Hunn-avar korszak. CITT—791.) I 'w'^y a

laténe-i kelta,- a római b a hunn-avar kor«zak e?5'enlóen néfry

századra terjed. De a hnnn-avar népek Kr. e. TOO-ijj nyomoor

bató múltra tekinthettek vissza. Az Áltáltól kcjctro a mon-

íjolok s 1 etrykorú a pöröff-perzsa háborúk s a római

köztárs;: .>, .•. ..iletével. Az njprnr nép a Bajkáltó és a Kara-

konim közt az Orkhon folyónál tanyázott, s kétfelé áfrazott:

.j>n"-ujuur<d:ra »'•« „tokuz"-uJK^urokra, vacA-is a „tíz**- és Jü-
leno"-ujírnrokrn. XfiKy bódíh'i fejedelmiik Huka kbán 200 kö-

rül Kr. e. A khinai eíO'korú évkönyvek hjunfjHu hódítókat

enileiretnek akkor, kik ellen a Tsinuralkodóház alapitója

fölépítette a CKinni, khinai fváros \'idéke videlmére nyugtír

ton a 2^» ezer 1
-Ti názadiir tar-

tott a hjuníTTMi ' i\ re öasz«8zedt«

erejét a az njjrnr földet meffhóditotta. Az onujínirok kiköltüi-

tek nyuírat felé az Irtis folyóhoz. Mikor a kbinniak följejry-

zéseiben meírszünik a bjnnirnu név, niryanakkor feltiinik en

mint hhiiuoi, hutitii név a jröröR rónwil íróknál: Kr. u. 91 k.

MarinuK Tyrius az l'ral folyónál említi. Tloleüiaios a F©-

kete-tenírer észjiki partvidékén. Eiry örmény király hannok-

kai pusztíttatja Per ' Í2ÍW). b. ' "' -
' njperwa

Szasszaniila-uralkoil oztatta '

-
'»t fS9<^—

CM). \ khinai bódítás :i.'»<t ta.m újra föllendült '• i-

rok is klk«dtö/.trk az onnJL'urtik után, kik iiry i.- r.- • - «\

n.eirindították a hunn luxlitó sereiret: e« átkelve n Volirán.

leverte a szarmata alánokat h a ffermán keleti (rútokat, néiry
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év múlva betört Pannóniába (377) és itt maradt aztán mint
római császártól fizetett zsoldos helyrség, foederatus, szövet-

ség-es nép. Balambér volt a honfoglaló hunn fejedelem, utóda

ITldesz, majd négy testvér, Rua, Oktar, Mundzuk, Oibarsz. A
második megsegítette jóbarátjukat, ki elbb köztük élt mint

túsz és menekült, Aétius római fvezért Wormsnál a föllá-

zadt burgundok ellen, mit ezek hamar véresen megboszultak.

Ez a Nibelungenlied egyik történeti magva. Oktar és Rua
körülbelül egy idben haltak el (433 k.).

Mundzuk fiai, Blida és Attila lettek a hunnok fejedel-

mei. A margumi békében lóháton alkudoztak a hunn diplo-

maták s az addigi strategosi zsoldot 350 font aranyról két-

annyira emeltették föl. A kiszolgáltatott hunn szökevényeket,

királyi származásuakat a római követek szemeláttára ke-

resztre feszítették. Attila a német mondák szerint bölcs, b-
kez, igazságos és hs. Oibarsz önként lemondott és Attila

megbecsülte nagybátyját. Blidát Jordanes szerint Attila or-

vul megölte. Kétszer nagy hadjáratot vezetett a keletrómai

területre elször Nisig, másodszor Thermopyla«ig (441, 447) s

a császár 2100 arany fontra emelte a zsoldot. A következ év-

ben II. Theodosius császár követével megjelent Attila orszá-

gában és szókhelyén Priskos rétor, ki érdekes jelentést írt

ezen útjáról. Az Istroson barbár révészek szállították át a
követséget, aztán még a Drekon, Tigas, Tiphesas folyókon

dereglyékkel, szállítható tutajokkal. Tó közelében egy falu

úrnje „Blédas" egyik neje, ki eleséget küldött a követeknek,

miután sátorukat a vihar a tóba forgatta. Végre eljutottak

Attila székhelyére,^ igen nagy faluba, hol a legfényesebb la-

kása volt „Attélas"-nak szépen faragott gerendákból és desz-

kákból, díszes fakerítéssel és tornyokkal. K, fa nincs ott.

Onegesios, a hunn király fembere, ki éppen az akatziroktól

tért vissza s Attila idsebb fiát akarta fejedelmökké tenni,

azeltt „Paioniából" hozott pannóniai kbl építette föl für-

djét. A nyugatrómai követség is ott volt Attilánál s tle
hallotta Priskos, hog^'^ Attila nagyon kevély a szerencséjére,

mert egy tulok felfedezte neki a hadisten kr.rdjiát, melyet a

szkita királyok szent tiszteletben tartottak s most a perzsák

ellen k('-szüldik, aztán kényszeríteni fogja a rómaiakat, hogy
stratégosuk helyett királj-uknak nevezzék. Onegosioe és test-

* Priskf)s úUcírnsn alapjnn Salíimnn rrrcnc Szoppdre, SzoretnliM

Samu pedifí If<'>dmczA-Víís.''irluMyrc teszi Allila saickhelyót (Századok
1881, 1—39, 1898, 884—908. 1.).
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véro Skottofi római iiuiveltségüek, nem hunnok, ktMivelt em-

berei a hunn királynak: etfylk írnoka Oresteg, kinek íia utóbb

az utolsó nyuy-atrt'íinai chíuí/mt, F;i ír-

nokát Aélius küldte, eÉr>' Kall írn« ,
- lo-

gogítáBa miatt karóba huzattá Attila. Mikor nászútjárói

li.izat/-rt, efiry faluból hozva uj feleséífft, székhelyén leányok

iiifnt4-k elébe f«*ljér fátyolok alatt, dalolva, Onegrewios nejo

Kzolifálóival ezüst tálon étí'lt, bort emelt föl a lóháton ül
királynak. A fö királyné Kréka. három fiú anyja, mikor Pris-

koet fofratlta ajándékaival, kereveten ült, körülötte sznye-
pekkrl takart padb')!! s/áiims ^ 's szol^''" - ket

híniZA'tt, nielyekí't a huiuiok fölé < ni.

Attila a háza elölt tolonffó nép köze ment Onet:' - — '.

hallgatta a panaszokat s ítéletet mondott. T • ' j.i »1. luiaü

három órakor kezddött. Atila sorban felk U' fakupá-

ból elkel vendéfreit ejo'enkint s ezí'k vihzoi, / • 'Mlfn

foifá«nál. Attila kereveten ült, a vendéflrek szt-k. k. n. .1 4 rjfy

asztal körül. A legidsb királyfi szenileeütve ült atyja kere-

vetén távolabb, a másik két fiú Onepresios mellett foglalt he-

lyet széken. A király kerevete mÖRött másik kerevet állt s e

möífött lépcs vezetett föl a nyu^^^•ó áír>"ba. A vendéjroket

ezüst U'ilcákon szolgálták ki. míg Attila fatálon kapta a húst,

kenyeret é« sokféle ételt. Öltözete is egyszer, de tiszta. í>te

fáklyaviláiriiál két hunn dalnok niejrénekelte .\ttila gyzel-
meit, aztán boliiicok nailattatták a társasá«rot. .\tUla rendesen

komoly, csak legifjabb fia Ernaeh iránt nyájas, arcon Í8

csípte, míg töhbi fiával nem tördött, mert megjövendölték

neki, hogy nemzetsége ellmkik. 1* a legifjabli fotrja fiilemolnl.

Edekont, hü testrét Kons olyban '"

Inl

ura meggyilk()la.sára s Att. . . i megala.. iótt

II. ThtHídosiusnak. követelve tAnácsadó heréitje klvéirxé«éi,

ml meg is történt. Mnrcianun ceá«zár azonbn *' "i adA-

követi'lé'séro azt üzente, hogy aranya c»ak ba: .'imára,

ellenei rí'víZ4''re pedig csak vasa van.

III. Valentinián rsi'isziir nötentvére, Honorla jegT-

g^yrt küldött Attilának, ki nem tördött vele, de aztán

követelte Ilonoriát a birodfilom felével. Majtl barátiiágTtt.

szolgálatát kinálta. (tenN(>rieh vaudnl király a egy galliai

parai)7.tlázitó. meg egy hozzá menekült frnnk hercag ftuztn-

tim^Tv Attila félmilliónyi iM>reg«<t indított Onlllába. Germá-
nok, szlávok és keleti türk né|)ek. a barbár Kurópa szállott

sannbo a nyugntrómal birodalommal, elpusztítva ennek r6gi
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határerdéit, A Mosel torkolatánál hajóhidakon kelt át a
Kajnáu. Orleansig nyomult, Aétius római s nyug^ati gót

serege ell visszahúzódott a Marne folyóig és szekértábort

alakítva Mauriacumnál (Méry sur Seine) ütközött meg. Ger-

mán, aláiii, hunu jósok megjövendölték, hogy a hunnok nem
gyznek, de az ellenség vezére elesik. Ez Theoderich nyu-
gati gót királyon teljesedett be, kinek népe aztán oly hévvel

kereste a bosszút, hogy Attila majdnem foglyul esett s vissza-

vonult szekér^^árába, aztán távozott, Aétiustól óvatosan
kisérve. A veszteség mindkét részen nagy volt, állítólag

165,000 halott. A következ 452-ik évben Attila három havi
ostrommal elfoglalta Aquileiát s ennek, valamint a nyuga-
tibb városoknak vénet lakói a szigetekre menekülve megalapí-
tották Venetiát, Velencét. Milano, Pavia eleíte után Attila

át akart kelni a Pón, de I. Nagy Leo pápa küldöttséggel

jelent meg eltte s hazatérésre bírta. Talán járvány és Mai-
cianus császár fenyegette a hunn sereget, ámbár a monda a
két fapostol csodás, fenyeget vízióját említi a nagy pápa
fölött. Attila 453-ban meghalt, mikor ismét lakodalmat tar-

tott egy frank vagy burgund királyleánnyal, Hildegunddai
(Ildikó). Jordanes orrvérzést említ okul, mások a meny-
asszony vérboszúját, st Aétiust is gyanúsítja Marcellinus.

A hunnok felhasogatták arcukat, nagy tort ültek (strava),

a testet arany*-, ezüst-, vaskoporsóban éjjel temették el s a
sírásó szolgákat leölték.

Attila íiai nem akarták elismerni a legidsebb, Ellák
uralmát s meg akartak osztozni a népeken. A gepidek, keleti

gótok vitéz fejedelmei ezt megalázónak tartották és föllázad-

tak, a pannóniai Netad folyónál gyztek, Ellák elesett, a
többit elzték, Imák Kis-Scythiában telepedett le népével

(Dobrudsában), Emnedzár és Uzindur Nikopolisnál, Ven-
gizik a Dnjeper tövénél a Vadonban vagy Varban, miután
két visszatérését a keleti gótok visszaverték (456, 462). Attila

fiai 467-ben családi gylést tartottak s ius commerciit kértek

a császártól, hogy a vásárokon megjelenhessenek. Elutasí-

tották ket, Dengizik háborút akart, írnák ellenezte, mikor
a hunn törzsek Perzsiával vannak elfoglalva, Dengizik:

mégis betört, a rómaiak trbe csalták s fejét Konstautiná-
polyba küldték (469). írnák és több hunn fnök kezdett

simiilni a rómaisághoz és keresziiénységhez. Egyesek állami
tisztségekhez jutottak, viszont a bizánci udvarban divatos

lett a hunn nyiratkozás, a dolmány- és bgatyaszeríí ruha.
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a süveg és csizma. A hunn viseletet Justinianus császár is

kedvelte.

Világtörténelmi f hatása Attilának s a hunn népnelL

az, hogry a határerdök lerombolásával megnyitotta a bar-

bároknak a birodalom belsejét s elkészítette a nyiigatrómai

birodalom bukását.

A keleti gótok a Balaton vidékét lakták, de annyira

kiélték Pannoniát, hogy 474-ben átköltöztek Xi8 vidékére,

Moesiába, Nag>' Theoderich pedig, ki a Balaton vidékén szü-

letett, az Attila halála utáni évben s a bizánci udvarban i8

élt, átvezette népét Itália elfoglalására éppen azon évben,

mikor az Aldunánál megjelentek az els bolgárok (487). Tíz

évvel Tbeoderieii halála után Justinianus kch-trnml császár

megkezdette irtó háborúját az itáliai keleti gótok ellen (536)

s már két évvel elbb befogadta foederatusaiként Panno-
niába a langohardokat. A gepidek Attila óta a Tisza vidékén

nralkodlak. Az egész germán urplom a Duna-Tisza országa;

ban a hunnok után az avarokig 114 éven át tartott, de ez itt

csak pusztítást jelentett, más története s eredménye nem volt.

Do mindjárt Attila halála után az Altájtól nyugatra
hódítóként lép föl az avar nép. Az Irtisnél meghódolt az

ujgur nép, mely a Kr. u. 2. sz.'-tól használt rorásirüst. rokont

a székelyekével, s az 5. században Kia ujgur fejedelem tör-

ténietírót alkalmazott, mondja a khinai történetírás. Az Orkhon
és fels Jeniszei völgyében máig vannak kövekre vésett

feliratok, mely»'ket a dán Thomsen és az orosz Radloff a

nmlt 00-es évek elején fejtettek meg, s melyeknek a leg-

régibbje GOS-ból való. Az ujgur név Bilgo khán sírkövén for-

dul el legkorábban. 7:jr)-ben. Ezen ujgurok hódolása után az

avarok az Ural felé fordultak, s futott ellük a hunn szabir

törzs, kiszorítva az Ural é« Volga köztirl az onogurokat.

Ezek áttörtek a hunn akatzirokon s a Kubán folyónál tele-

podti'k le. Az egykorú l*riskí)e rétor említi elször az ono-

gurokat F]urópa földjén 4;');')—457 közt, az itáliai vandal

betörés és Maiorianus esásziir idejében. Az ono-rnrik vagy
onujgurok nvgtjvdfiH száz évig laktuk az Irtis és Vral közti

vidékieken s akkor kellett a közeli vogulokéval leírrokonabb

nyelvi hatás alá k«'rülniök. Sok foglyot, szolgát, felwéget ejt-

hettek avogul féh> népl>l. melyei a bunn onujgurok török fajta

népet nmgával vitt a Kuhan nu llrkére, hol aztán két s/ázadig

maradt. E bunn nép eg>'!k f«'jedelme. (iorda a Fckotelengi^r

partján, a Bosporus Kimnierikusnúl a görög-róninl városok-
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baii megismerkedett a krisztusi bittel, ezt fölvette s odahaza
az arany-ezüst bálványokat összeolvasztatta. Testvére Mua-
geres, vagyis a görögös végzet elhagyásával Muagyer^
Magyer megbuktatta bátyját (528. a 8. századi Theopbanés-
nál) s az si bit védelméért nemcsak fejedelemmé lett, hanem
talán róla nevezték el népét, az onogorokat vagy ungaro-
kat magyeroknak, amire más török népeknél is van példa
(szeldsuk, ozmán).

Attila után száz évvel az avarok ellen fellázadtak alatt-

valóik, az altáji tiirkok és szintén kezdtek bódítani. Ellük
az ujgurok az Irtistl a Volgához költöztek s öt törzsük

közül kett, a Var és Kbun törzs nyugat felé nyomulva úgy
megriasztotta a Maeotis-környéki bunn népeket, hogy a
régibb avar hódítókat vélték bennük és meghódoltak. A var-

khunok tehát fölvették az avar nevet, de a görögök „pseudo-

abaroi", „álavar" néven emlegették 5ket. A khagánjuk hama-
rosan követséget küldött I. Justinianus császárhoz (527—65j,

hogy szövetséges zsoldot és földet kérjen. A követség tagjain

feltnt a vállukra ereszked szalagos hajfonat s a hunn
öltözet és nyelv, úgy hogy az udvari bunn tolmácsok neg-
értették ket. Az álavarok aztán Kis-Szcitiát, vagyis Dobrud-
sát szállották meg és egészen az Elbéig hódították a szlávo-

kat, a frankokkal is megütköztek, végül az Elbét állapitot-

ták meg határul (564). Baján khagán az avarok legnagyobb
fejedelme, de nem oly nagy, mint Attila. Alboin langobarcl

királlyal szövetkezve leverte a gepideket (567), s Attila szék-

helyét Baján foglalta el a Tisza vidékén. A következ évben
a langobardok Itália elfoglalására mentek és Pannoniát is

átengedték az avaroknak, kik így másodszor egyesítették a
Duna-Tisza országát. Baján nagy szláv tömegeket zúdított

Moesiára, Thráciára. Meghívta azt a három ujgur törzsei

is, melyektl a var-kbunok alig 30 éve szakadtak el, a Tar-
niach, Kotzager és Zabender törzset. Nevezetes Bajannak es-

küje, mely jellemz az avar vallásra: meztelen kardja hegyét
az égnek tartva így szólt: „Ha a leg'kisebb szándékom volna a
rómaiak ellen a szávai híd építésével (Sirmium és Singidu-
num közt), akkor vesszek el népemmel; szakadjon ránk nz

Ég, csapjon agyon az Isten tüzes nyila, omoljanak ránk a
hegyek és erdk, s áradjon ki és nyeljen el a Száva vize!"

Aztán letérdelt és a bibliára is megesküdött Mikor a híd
elkészült, a khagán követelte Sirmium átadását s meg kel-

lett tenni, mert a perzsák és szlávok szorongatták a keleti
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hirodalinat. Évi adóul kapott az avar khaprán 80,000 aranyat,
Mauriklos császártól (582—602) pedig, a taktika-írótól 100.000

aranyat. De fordult a kocka, mikor egy „bokolabras** (böküler
törökül bbájos) avar pap a khatrán eg>-ik nejével a csáüzár-

hoz S2W)kött é« elárulta Baján álnokságáU a szláv betörések-

ben való ré«zos8«'*írét. Priskos hadvezér megkezdte hadjára-
tát Eg>' szláv fnököt halotti tornál népével együtt holt-

részegen talált egy faluban s rab8zolgasá;?ba vitte ket
Volga melll hivott bolgár lovasokat kellett szétverni.

Priskos liaján uvgy üát beleszorította a mocsarakba. A kha-
gán öt csatát vesztett. Három gépid falu népét, mely ittasan

ünnepet ült, a rómaiak felkoncolták. Baján még egy csatát

kísérelt meg. aztán eltnik a törlénelenjbl (602 k.). Phokas
császár békét ajánlott, fizette az óvdíjat.

Baján után két századig jelentéktelen kiiagánok álltak

az avar birodalom élén. Miként a rómaiak építettek limest,

határsáncot, valamint a kvádok és jazigok, úg>- az avarok
is emeltek gjepüket, de sajátszerüeu köralakban. Sanct-
galleni följeg>zések kilenc avar hringet, gyrt emiilenek,
melyek nagjobb területeket fogtak körül. A földtöltések

cölöpökkel voltak ersítve vagy kövekkel és cserjékkel

beültetve, begy« pesítve. A kilenc hring 30—40 mérföldnyire
volt egjniástól. Elkalandoztak az avarok Friaulba is, még
inkább Konsüintinápoly felé, kivált mikor Heraklios császár
el volt foglalva a perTsa háborúkkal (6l(í, 62f»). Aztán kihalt

Baján családja iCvM)). Heraklios az Odera és Visztula forr:is-

vidékérl betelepítette birodalma északnyugati határára a
szláv hor\'átokat, s az Élbe mellékérl a szerbeket. A kelet-

európai hutiH népek elszakadtak az avaroktól Kuvrat bolgár
fcjíMlelom fségc illat t (6,'í5—70), Ennek halála után öt fia

szétvált: a b'gidös.-bb meghódolt az altáji turkok és nkatzi-

rok ekkor kezdd ,,kazdr'' birodalmának: a míisodik fiú a
Volga-Káma összefolyásánál megalapította A'a ' ' ír-

orszdfjnt, s mellette az onognrok egy n'tize Naptj I tf*,

míg az onugurok másik része a Don és Dnjcpor k.»/.l alapí-

tott OnogorUit (íJTiV—W). melyet az utolsó évtiz«^dben Lob^-

' V. ninKynrsáRo! Julián nin;:vnr dofv'-'ii^ ••>••- tncf^talAlla l?.'W>-l»an.

A nnpy Ktil fulyónál Inkn in;i);\ árok n , 61, voltak liajíya-

Tn.'nvjiik nyiipali lestvórcikriM. A/ íjint 1 ; ...in ismcrti^k, do ból-

\ III Mik som voll. I'öldol mví'Ilrk, lAháM i% oíirk. kanratcjd, xfrl i%

illak. r/than, ft^yverlH'U l>>clkiHMfk. A latnrjUrásban c Magyarország
megsznt.
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diának neveztek; Aszparuch a moesiai szlávokat vetette

iirabna alá (678), ahol aztán a Dulo-dynastia uralkodott az
aldunai Bolgárországon; a két utolsó íiú Pannóniába költö-

zött az avarok közé. Ezek határa az Ennsig nyúlt, de 700

körül a bajorok visszaszoritották a Kahlenbergig (mons
Cetius). Avar határv^illoug-ás pusztította el Laureacum
(Loreh) várost az Euns fölött s állítólag az ottani érsekség

átköltözésébl eredt a passaui
,
püspökségS melynek els

püspökét 737-bl ismerjük.

4. Frank-szláv korszak (791—895). Tasziló bajor herceg

harcot kezdett volt sógora, Nagy Károly frank király ellen

s megnyerte szövetségeseiül az avarokat. De a frank király

három avar sereget is megvert (788), a bajor herceget

letette, s az avar khagán és vezére a jogur hiába küldtek

követeket a wormsi gylésre. A következ 791. év nyarán
három sereg indult meg Eegensburgból és Italiából az ava-

rok ellen. A Dunán hajóhad kisérte a két parti sereget.

A Kahlenberg Chunberg lett a nép ajkán a „hunn" avarok
itteni nagy ellentállásáról, melyet a magyar krónikák cezu-

móri csata néven említenek, mert az avar küzdelem Zcisen-

murenál folyt le. Azután egy avar gyürüt kellett bevenni

6 a frankok eljutottak a Kába torkolatáig és a Vágig. Károly
fia. Pipin itáliai király, a sirmiumi félszigeten szintén elfog-

lalt egy hringet sok kinccsel. Télre a frankok hazatértek.

A szászok követei új háborúra tüzelték az avarokat, de itt

a békepárt megölte a khagánt és jogurt s fejedelemmé
választotta Tudunt, ki kész volt fölvenni a keresztségét és

hódolni a frank királynak. Károly nem fogadta szívcsen az

avar követeket ezen ajánlattal s 79G-ban ismét két fell kül-

dött sereget. Pipin a Tiszánál elfoglalta a khagánok hringjét

s 15 szekér arany, ezüst, selyem drágaságokkal, Tudunnial ós

avar elkelivel vonult be Aachenbe. ,,Addig szegények vol-

tak a frankok, most meggazdagodtak", írja az egykorú Ein-

hard. Az aacheni Olivant-kürt alighanem az avar zsákmány-
ból való. Tudun fölvette a keresztségét és hséget esküdött,

de országának csak a keleti felét kapta vissza hbérül, Pan-
nónia pedig a legszéls keleti frank királyi birtok lett,

melyen az északi rész a Rábáig a passaui püspök, a középs
rész a salzburgi érsek, a Dráva-Száva köze pedig az aqiiileial

patriarcha egyházmegyéjéhez tartozott. E déli terület keleti

*HoKy ez tóvodés, kimutatta Balits, Ma?y. Sión 1900, 787, 1.
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részét a görög-ök negyedféUzáz év múlva is rtFranko-chorion*-

nak, frankvidéknek nevezték, a szlávok peditj az ottani

hegyet .,Fruskaffora"-nak, fraukheg>nck (franska-g). Az ava-

rok egyszer föllázadtak, betörtek liajororiizágbu é« Gerolü

grófot esapatával felkoncolták. Nagy Károly kedvelt botorát

irtó háborúval boszulta meg (Ty»—803). Pannoniát felsre és

alsóra osztotta ée eg>'-cgy herceg kormányára bízta.

A ' szí'jrványos.ui már talán a római dt^
'

!•

jén föli- ók a Dienial (scrna) és Berzovia .
i/.

alsó Tiszától keletre. De tönu'ííesen csak az avar .!.:•-

nyomában jelennek meg mint ktszíiéKes szolgái a k;ia;;a.iiuk

nak. A frankoktól megalázott uraikat aztán k is szorongat-

ták: a Vág-vidrk keresztény avar khü do-

rus, engedélyt kér a csiu^ziirtól, hogy v. :r

nuntum és Sabaria közé költözhessen áU A császár

küldött a ..hunnok" é« szlávok viszályainak h' ' i'.

Liudcvit alsópannoniai herceg 819-ben folhizíui -ni

gjülés luirom sereget rendolt ellrno, de a here^'g vuraiha zár-

kózva sikerrel dacolt, csak a vidékek pusztultak el; végro

822-bon Lludevit Sisciából a szerbekhez szökött é« hamarosan
meghalt. Ez évbl tudunk utoljáira avar köv. '. mely

Frankfurtba %itt aji'tudékokat. A vcrditm oszt < alkal-

mával 843-ban ..az avarok vagy hunnok' országa Nemet La-

jos birtx)kába került, A harminc évvel késbbi „Conversio

Bagoariorum et Carantanorum" c emlékirat szerint ennek
írjisakor um'-u: lakiak avarok Pannóniában. Kz nz emlékirat

beszí'l PriviiKi s/.láv hercrgrl, kit Nyitráról Mojnúr, az els
ismert morva herceg elzött. Német Lajos király pwUg 849

táján hübéroeóvé fogadott, odaadva neki az alsópannoniai

hercegséget a Szála folyó legalsó mocsarainak szigetén épült

Mosaburg várral (Zalavár). Ott kezddött a sáros nag>' tó. a

Pelissa (késbb tótul lílnto-sár). Privlna tomplomokat épít-

tetett és szenteltetett föl a salzburgi bencés monostorban lakó

érsekkel. Az uj or " ' " / •• • < T'

Mosahurgbaii, hol .^
, .

a zalavári bencéwk Sz4«nt Adrián-eg>*háiái újra f<depitort*k

é« fölszentelték. Privina szón tel t«t«tt még eg>-hv ' ^••' •?

Quiiique-basillcas" (Fünfkirchen =:í aalávosan P.

lírttoblnm" (IVtfnii). I or-

sutga. Fia Ko:il s^]\ \,.\ utó-

dát Ra«Uzot kisöccso STvntopluk vagy Zventibold 871-hen

békókba verve kiszolgáltatta N'émct Lajos királynak. ké«óbb
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mag-a is fellázadt a. német király ellen, egy német sereget fel-

koncolt s igj kicsikarta a forchheimi egyességet (874). Köz-

ben elzte a német papokat s meghívta Metód érseket, ki

Szaloniki vidékérl való szláv volt, öccsével Cirillel meg-

alkotta a szláv betsort, a cirill-írást s lefordította szlávra a

bibliát és liturgiát. A pápa szentelte fel ket, de Cirill még
Kómában meghalt (868). Szent Metód térítg-ette Szvatopluk

és Közel népét, de tartós hatást nem gyakorolhatott „mors'ai

és pannóniai érsekség"-ében. A halála (885) utáni évben vele-

hrádi sírjától s eg^ész országából elzte Szvatopluk a szláv

papokat, kik szent könyveikkel a csupán 22 éve meg-tért bol-

gárokhoz menekültek. Szvatopluk a németekhez hajlott, ezért

már Metód halála eltt egy évvel hbérül kapta Vastag Ká-
roly császártól Pannónia nagy részét, amelyet azon évben és

az elzben feldúlt. Akkor Arnulf királyfi volt a pannóniai

és karintiai herceg. Mikor ez német királlyá lett (887—99),

Braszláv alsópannoniai szláv herceggel, ki szintén féltette

Dráváu-tuli birtokát a morva „nagyfejedelemtl", 892 nyarán
betört Morvaország-ba s egy magyar lovas sereg is részt vett

e pusztításban. A következ évben Arnulf újra betört, 894-ben

pedig Szvatopluk meg'halt, miután három fia közt felosztotta

országát, a legidsebbnek hagyva a nag-yfejedelemséget, egy-

szersmind a vesszcsomó példájtával buzdítva ket az össze-

tartásra. Fiai egy év múlva egymás ellen fordultak s meg--

könnyítették a magyar honfoglalást.

A Tiszánál volt Csrnograd (=feketevár), szintén szláv

törzs központja. Más helynevek is mutatják az Alföldön és

Erdélyben (Belgrád-Gyulafehérvár), hogy szlávok laktak ott,

de szórványosan, politikai nagyobb hatalom nélkül. Nagry
Alfréd ang'ol király (871—901) földrajzi mvében azt írja,

hogy Karinthiától keletre pannon, avar puszta van s azontúl

Bolgárország következik.

A frank-szláv korszak idben csak egy század, de hatá-

sában fontosahb minden elz kultt'iránáL a kelta és római
korszaknál, a honfoglaló magyarság fejldésére. Ez a hatás

abban összpontosul, hogy a kelta és római városok, coloniák

és municipiuniok, castrumok és castollumok a huTwi-avar

korszakban elpusztultak s romjaiknál frank várakat (civi-

tas, bnrg), megersített udvarházakat (castellum cohortis

= curtis) és falvakat, lakokat (villa) talállak az uj hon-

foglalók. Népvándorlás-kori elv szerint a honfoglaló feje-

delem egyszeren átve«zi az olöz fejedelmek birtokait.
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ebiüíjorban a várakat, falvaikat s a lakatlan ég mveletlen,

uratlan földeket; népo pedig a szabad birtokosok földjei-

nek harmadát szállja meg, mint Odovakar heruljai Italiá-

ban 8 mint elttük a rómaiak minden elfotjlalt terület

iiger publicusain. Frank vár a Mjproni Oedenburg, a moeoni

Miesenburg, a. pozsonyi Brezlavaburjj, a Hzalai Mosaburg.

De ez utolsó már szláv kézen alakult tovább. A frank

vár come«éböl szláv uralom és nép vidékén nem gráf, hanem
zwupan lett,' A várnak szabados rei voltak, kik családom

szolgák ee az év nagy részét családjukkal tcdtik a köieli fal-

vak egyikében. Ministerialis a nevük. Falujokban sokféle

osztályra válnak szét foglalkozásuk szerint: ezt mutatja

^BLgs Károly villa-törvénye (4r), cai)ituluni), mely szerint a

ministerialisok a villa bírájo (iudex ville, maior ville), ura-

dalmi tiszttartója parancsára szolgáltak az uradalomnak, do-

miniumnak mint kovácsok, ötvösök, timárok, esztergályosok,

ácsok, pai/- -/ok, ni.i' k. eörfzök, alma-,

körte- stb. - >k, hálók ~ stb. A fegyveres

ministerialisok tizedekbe osztva szolgálták a várakat. Az nj

várakat a frank katonaság római módra építette nég>'szög-

ben, hol a vezér számára elkiilönítették a polatiuniot, maguk
számára pedig a bels udvarban ícurtis) vagy a küls udvar-
ban (pomeriuin) állítottak sátrakat és s/ineket. Tízenkint

tettek egy mansust, contuberniumot Építettek még magtárt,
csrt, istí'illókrit, konyhát és süt stb. iparos n ' ' 'el-
különített lakáyt u mosó, foníS-szöv szolgálókn. lát.

A curtisok m'inl megersített uradalmi központok láttak el

az uraságot élelenmiel: hússal, gabonával stb. en fölvitltva

szolgálták a konyhaiját, szállást is adtak az uraságnak és kö-

veteinek. Volt ott feK'.vvrrlár s inv.i .Unú szekér készen

a hordók és ládák szállítására, i _ k az officialisok,

indexek, kisebb udvarok élén maiorek (ministri maiores) és

soltéezek íscuhlahes). Fölöttük az udvari f
••-•'- akorol-

(ak fí'lügyeli'tí't s k tartották számon a k : a. asz-

tal, pince, istálb) külön jöveib'lmelt. A frank kirjils i udvar
legfbb tlsztjii volt a palotagróf (conies palntii. pfalrgraf).

A várak és katonaság a frank birodalomban og>-n*sst a
bels közbiztonságot óvt/üc s a szolgák cngcdeIiiioss(^'*t bi»-

' A comrt a hizunrinknál ír>l>(» ' •!. Najfy Ttirodrrirh
kfWi gót álluniálMin alkalma/ott roni. iri rs ciirita%-krrülr<i

fli^jrtpkk^nt s <v^<*"I^vi« Irtlo •"• rmAn frau-gm/ukkaL
IpynnlKy t<\ri.nl ii j;raf és conus < .» frankoknál.

Erdélyt: Árpádkor. S
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tosítolták, másrészt a küls ellenség föltartóztatására szol-

gáltak. A szigorú közbiztonsági büntettörvények mellett

maradt elég tere az önsegélynek és hatalmaskodásnak. Azért

a frank birodalom legbelsejében is véd kerítéssel látták el

a curlisokat s riztették szolgákkal, szabadosokkal. Továbbá
karhatalmat nyújtottak a közbiztonság megvédésére a száza-

dosságok (centurionatus. hundertschat'ten), eredetileg szabad

vitézek, utóbb szabad békés birtokosok közösségei, melyeket

felelsekké tettek a bntettekért. Nyilt rablások és betörések

ellen jogosult volt a népfölkelés, de ez olykor az urak ellen

támadt. Azért a frank királyok eltiltották a fegyverviselést

a nem-szabadoknak, kivéve a hivatásos katonákat, kiket nem-
csak a küls ellenség ellen, hanem a bels közbiztonság meg-
védésére is föl kellett használniok. A veszélyeztetett ponto-

kon mindenütt voltak várnagyok és várgrófok (cajstellani,

comites), különösen a határgyepüknél. A várak; és curtisok

közt a forgalmat szállítócsapatok tartották fönn lóval, gya-

log vezetett ökrökkel és hajókkal. Az erdöóvók (förster, ca-

ballarii) kisebb lovakon szolgálták az erdei utak biztonságát,

A nyugati francoknál több volt a lovas miles, mint a keleti

német frankoknál. Itt I. Henrik király mint szász herceg 925

táján a magyar lovasok becsapásai miatt újjászervezte a

szász föld védelmét. Elrendelte, hogy a ministerialisok min-
den tizedébl (a tizedikrl mint decurioról, dékánról nem
szólva) a kilencediknek állandóan a burgban kell tartózkod-

nia, hol a maga tizedének szállást készít, s a tized termésének

odahordott harmadrészét rzi, míg a többi nyolc a fíilujában

szánt, vet, arat A ministerialis lovasokat Henrik király ké-

peztette ki a magyarok ellen zárt harcrendben való küzde-

lemre. A ministerialis lovasok megkülönböztetett szolgálata

aztán lovagsággá fejldött, pl. mikor II. Ottó király 981-ben

a császári koronázásra ment Italiába, 6000 lovag kísérte, kik-

nek egyharmada úr és fpap, kétharma'la paizshordó lovas.

A szlávoknál több rokon származású falu tett egy zsitpa

nev kerületet, határt, mesgyát, melynek közepetáján volt

ogy töltéssel körülvett és vízárokkal is védc'tt, cölöpkerítéses

fíildvára, grad-in, alig 2^—í?00 lépésnyi átmérvel, síkon vagy
dombon s könnyen elzárható földnyolvokon a vizek egyesü-

lésénél vagy szigeteken. Ily várak építésében a szlávok felül-

múlták a germánokat. A grad volt a zsupa gyléseinek, isten-

tisztelrfénok és védekezésének a közponlja, eredetile«r kövessé

lakott helyen, óva minden idegen közeledésétl. Csak késbb
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támadt a j^rad mellel l iparos ók keresked vároa. A isapa
patriarehája a zsupán xugy vojvod, ki mint a nemieÍMég

vagy törzs feje, minden természetes atyai hatalmat gyakorol

atyafiai fölött A zsupáiisátfok inkább a délszlávoknál ma-
radtak iucí;, ellenben u c^eh-leni^yel területeken lUÜO után

Chrobry Bole«zláv castellaniákat alakított. A horvát-saerb

költi krónika, a diokleai preszbiter késbbi irá^a azt

mondja, ho«^' Szvatopluk osztotta föl országát zsupániákra.

A mosalnirvri frank-szláv hercet^éirben a frank comea =
graf-ból szláv zsupán lett, A pannóniai szláv hercejf udvari

8zol>rái dvornik, tavarnik. pohúrnik stb. osztályokat tüntet-

nek föl 8 bellük lett^'k a magyar udvarnokok, tárnokok. -

liárnokok. A pohár szó eredetije a buehar (buehholz, bi

Kherceffség területéhez tartozott Pécs. tehát ^rona-( =boronal
VH Teltna, s a közbees Sumig^ gradja is. Szláv eredet várak
még Belgrádi -Fí-híTvkr a római Herculia romjain). Pest, a

Plis hegjek vidékén Visegrád, Ezlrinun^ .távolabb Komarov
(szúnyogos), Ticzprcm, Krnko. a Dráván túl Pozsaga, Vlko

in római Hiuleu nev mocsaraJcnál). a „legyee" — muhácbi
szigettl délkeletre feküdt Budrig, a Körös-Tisza összefolyá-

sánál f'.vrNOfirraíií - fekelevár), tovább .S2o/«i/cí= sós).

Zctulin, Novigrnd, Trcncsin, X'/itra. Ide r^zámithatjuk mét[
tiumur, l'ng, Horsovn, Zotmar, IJahács, Orod. Zar.iml s a kí»-

letl Be/í7raí/(= Gyulafehérvár) várat.

Az egrt'sz várr»anlszer feélja a nyugtul;

A szl-, bortermelést a latinok, szerzele.M'k la i

a frank birodalomban. Az egész gazdálkodásnak két fomiája
van a frank uralom területein: a szabad .«<zomszéd rokonok
hntárközöasóge s a külön nagy uradalmak. Az irtásjog a
jjikntlan t4»rületeken irtást i/.ed«rt (d«HMine novalium) a római
jogban 8 itt az emphytbiusisban gyökerraik. E jojrot a f"l

deaiir adja. uratlan területen a fejedelem, ki regale-jö\

niet sz<'d az uratlan erdk. leir<>ldk és vizek hns

majd átruházza a regálékat a föliktiurakra. A szab.

közösségek védik a szabii dw'igot é« ear>'enlöséget, a '

1

domiuiumok pedig pótoljiik a hiányz«'i államjöveiit .i.

* Snmrúról clmne/rtl inalo^iüi a (•• \cícl!

Srihigy, AlmúK)', KKrc^v. In \. NvArúiív F-«

mLhixmi a Sumif; tWMH nu\fi\.iv n

jrlnili a vAr ma^'ynr rri-clHi'-t. \ «

trnni SomiKy, Siniijjv. .Somoj-v alr-viin <•> l<j csak
a latin Simigtcniis alnkbnn iimriult mrg.
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mert eltartják a katonákat és tisztjeiket, kik elvég'iik az
állami feladatokat, a honvédelmet és a bels békét fönntartó

közigazgatást, útépítést, szegénygondozást A Karoling-domi-
niwm-rendszer a késrómai villarendszer folytatása. A szol-

gák mellett egyre nagyobb számban dolgoznak ott a colonu-

sok mint szabad örökbérlk. De feltnnek a szabados eolo-

nusok is, akik t. i. szolgalétükre utánozzák a szabad colom-
sokat a földek kibérlésében s többet Ígérnek haszonbérül
pénzben, termésrészben s ing-yenmunkában. Az úrdolgában»
vagyis úrbéri ingyenmunkában egy fogatos nap annyit ér,

mint három kézi munkanap. Háromnapos szolgálatot végez-

nek a szabadosok fleg vetéskor és kaszálás-aratáskor, vag-yis

a heti hat munkanapból hármat szolgálnak az uraságnak,
míg télen az uraságok megelégesznek két munkanappal
hetenkint A szabad úrbéres telkek csak egy-két hetet szol-

gáltak az egész éven át', st ehelyett elég volt némi készpénz-

íizeté«. Idvel a szabad colonus a szabados úrbéres sorsára

sülyedt le a verseny s egyes urak hatalmaskodása folytán.

Hinkmar reimsi érsek sürgette, hogy Német Lajos király

akadályozza meg a colonusok elnyomását. Sok colonus és

szabad kisbirtokos önként urasági szolgálatba állt s ótalmat
keresett. Tiszti szolgálatért javadalmat (benefitium), katonai

szolgálatért hübérbirtokot (feudum) kapott az úrtól, s ha
volt saját szerzett birtoka, vagy éppen határközösségbi
kihasított si birtoka, allodja, ezt fölajánlotta az úr ótaJ-

mába s visszakapta mint feodot. így alakult ki a Karoling-

korban a hbériség már a német területen is, de Pannoniá-
ban még nem. A frank földmvelés már ismerte nemcsak a
két-dill-rendszert, hanem a háromvetés-forgó-rendszert Is.

Amabban egy ugarévre következett egy nyári müvelés
tavaszi szántás-vetéssel, a másik ugarévre pedig egy téli

mvelés szi szántás-vetéssel. A három dln a cultura hie-

malis, aestivalis, aratura (= ugar) három év alatt ment
végig, aztán elölrl ismétldött. A legrégibb mvelésmód a
szántóföldnek csupán egy harmadát vetette be, a kettsforgó
a felét, a bármasforgó pedig két harmadát egy évben.

A szlúvoknál legtovább maradt fönn a patriarchális csa-

ládf-uralom Tcözös gazdálkodással. Itt a család tovább

együttmaradt, mint a germánoknál. A közös stl szárjnazó

rokonok 8—10 családja együtt maradt egy zsupában vagy
zadrngáhan. Ennek öregje a sziaroszt vagy zsupán, vagy
í'ojvod, ki a törzsházban lakik. Ez központ marad akkor is.
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ha a harmadik nemzedék, az unokák íiai. a dédunokák meg-
házasodnak ÓH különválnak. A zsupán kihasít számukra egy
földrészt 8 ott épül közs<''ffük lösz a dedina, a dédapa faluja.

Ennél közelobbi örökséff az otcaina — atyaföld, a közös határ

pediff az ohcslna. A kczdotloíjes ipart házilag zték. Sajátos

osi üg-yoíiséíí^ük a fafarag-ás és fából készítették odényeiket,

a vedret, hordót, tálat, kanalat. Az stermelés torén legrsajá-

tabb foglalkozásuk a méhtenyésztés, melynek kifojezései ero-

deti szláv szavak.

E kor pénzei a következk: az attikai kereskedelmi

mina = 655 gramm fele:

1 rOmal font =
18 ODcin ei. = 7S n'im. donariiu = S88 sesterciiu =3t7 rt. <>«flit

1 rúa. denirini =4a«aterciiu =: 4'&6irr. núat

1 rómftl (bot = 73 n'iin. soliilnn arany ^ S16 ar. trlcni =:St7 gr. at%rj

1 bUanri soliitua = S ar. trlPDii = 4-65(:r. ar. = IS «ilfqm«

1 ar. trieat = l'bgT.u. — 4 mif

1 Meroring ar. lOlldBt =SkÍ8ar. iiolidas= 19 sai^a =Mfr.d^ir
1 kia ar. soUdu= 4 mi^a = ui fr. d^oár

1 frank font= 15

rOm.onctarf. = 1 Karoling font eifist = SOet. solldos = 80 Miga =S40fr.déDár

let. solldaa = 4 talga =:lSfr. déair

1 iifrnnri «iijqaadc3aria8= 1 bajordioár = I tal^a = S fr. déair =
4-66 fr. ca.

= ífr. é4H4r =
Vb ifT. «.

A Mcrovinpok uUinozták a bizánci arany S(»lidust és

trienst s ez utóbbira 4 germán saigát vagy 12 frank dénárt

számítottak. Ezen arany tricnsnek vagy kis arany solidus-

nak mogfolol ezüst solidust dénárokban 20-szor véve (— 240

dénár) elnevezték A'fíro/jy-súlynak ípondus Caroli - font -

libra.) Ez */« római font (12 + 3 róm. uncia) =^ 408 srrainm.

moly Bagdo,dból terjedt el spanyol, frank és skandináv földre

775 táján. \ római dcuarius 45 gr. ezüstje a fnink dihxúrhan

1"5 gr.-ra szállott alá, egy hanuadánu .\z arany solidus 36

dénárt ért (30-at, 40-et is), az arany tricnsnek nícgfclcló ezüst

solidus pedig 12 dénárt A magyarok az arany solidust hnss-

nálták. Az ozüst soliilus csak egyszer fordul el XI. századi

törvényi'iiikben. a gyújtogatásnál (Sz. Istv. II. I»0).

5. A magyarok eredete, shazái. Orükl monarrhím. Nfár

a perzsa-arab és a görög egykorú írók mndznr. vmdsar,

néven is emlegetik azt a turk-bunn fajta népt»t, mely a i>una«
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Tisza vidékét 900 körül elfoglalta. Maga a honfoglaló nép
önmagát magyer-nek (moger) nevezi még 1200 körül is, Ano-
nymus mvének írásakor. A magyarokat gyakori követségek

s a Konstantinápolyban sokszor megforduló elkelk útján

legjobban ismer görögök ket két századon át (900—1100)

rendesen UirJcoknak írják.^ A többi népek ungar, bungar, veugr

stb. névvel emlegetik ket, ami az onujgur, onugur, onogor,

unugor nevekben élt a régibb századokban. A mai össze-

hasonlító nyelvészet pedig azt áillapította meg, hogy a magyar
nyelv Qsi kezdetleges szókincse és alaktana, szerkezete finn-

urali, fleg vogul nyelvrokonságra vall. A néptörténeti török

vérrokonságot és a nyelvtörténeti íinn-urali nyelvrokonságot

csak úgy lehet egyesíteni, ha fölvesszük a török eredet
magyarság nyelvcseréjét egy íinn-urali, fleg vogul szom-

szédságú és rokonságú új anyanyelvvel.- S ennek történetileg

elégséges okát adja az Irtis-folyó és Urai-hegység közt Kr. u.

93—457 közt kalandozó onujgurok negyedfélszázados szom-

szédsága egy az Ural hegj'ség keleti lejtjén lakó vogul-

osztják-féle néppel. Föl kell vennünk, hogy az onujgurok e

hosszú id alatt sok hadifoglyot, nt szedtek össze azon szom-

szédságban és negyedfél század alatt, s ekkor, meg a Kubán
folyónál eltöltött két század (457—670), a Don és Dnjeper közti

Onogoriában átélt másfél század (670—835), az atelközi, Dnje5-

per-Szeret folyók köz/c eltöltött hatvan év (835- 895), végül a

honfoglalás és kalandozások egy százada alatt (895—1000),

összesen tehát kilencszáz év alatt a nyelvi átalakulás észre-

vétlenül végbement. A Pray-codex nev misekönyv 1000—]07ü

közti egykorú, jó történeti bejegyzései mutatják, hogy e mise-

könyv, bár csak 1193 körüli másolatban maradt reánk, egész-

ben véve megvolt már a XI. század els felében; megvolt
valószínleg a benne lev legrégibb összefügg magyar
nyelvtermék, a ,,halotti v. temeti beszéd" is. Ez pedig már
a magyar nyelvet a mai finn-vogul-féle rokonságában tünteti

föl. Ezt mutatják az 1055. évi tihanyi alapítólevél magyar
szavai is.

* A Dukösz Mihály bizánci császártól I. Gyészn magyar királynak

küldölt korona p király zománckéjie nipllé „a tiirkok kralja" fclliatol

csatolta 1074 táján hivatalos pontosságjíal.

' Ipy olvadt be a germán frank a roniani/ált galiba, a germán
ntjurjali (jói stb. a spanyolba, a germán normann a franciába, angolba,

oroszba, ch'li olaszba, a germán langobnrd az olas/ba, a hunn-török
bolgár a szlávba. Ez utóbbi ránk nézve a legjobb analógia.
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Az onnjffur-hjuiiíniu történet Kr. o. 200-tóI kezdve a

khinai egykorú emlékekkel van biztosítva, Kr.u. 93-tól kezdve

a Köröff-róinai eírykorú forrásokkal hiinn és cnopor sth. néven.

Itt iiiejíkapjuk a huunokkal és iíjííur álavarokkal való uncrar-

turk-niafryer rokonsáffot, az unRar és a niapyer név eredí-t/'t-

A maío'or név t. i. valószinüleg Muagycr hunn fejed»*U-ni

nevébl eredt, ki nieprn iontette félezer évre az si vallást

(r)2.S) 8 ezt a követkí'ztetést táinoíratja a rokon török népek

analoffiúja, kik szintén fejedohnökröl nevezték el niajfukit

Rzeldsuknak, ozmánnak stb. Ellenben a finn-urali ..anscr -

ofjj/nr" analopriájára készitett „mansi-erge -- magyar'* név-

s/iirmaztatáíí (jelentése: „Manies-vidéki ember"; Manics pe-

(lip a Kaspi- és Azóvi-tenfrcr közt több folyö és tó .leve)

csupán modern tudósoktól alkotott szó-összotéteU»n alapszik,

mely az emlékekben sohasem fordul el.'

Az onujíTur-mafTvar történetben öshasdk az Orkhon-

folyóvidék s az Irtis-Ural köze Ázsiában; Eun>pál)an ludÍK

az Ural-Volffa köze 457^^, aztán a Kubán melléke, innen

szétág-azás a Káma-melléki és a Don-Dnjeper közti Onogo-

riába. Ez utóbbi Onoporiábnn 670—835 kÖzt laktak a magya-
rok. Elbb a Kuvrat-félo bolgár -- vol^rai hunn (hunni vol-

paros) uralom hatott reájuk valami negyven évig. A bolgá-

rok fejedelmének címe „almiis", lovassága többnjnre páncé-

los. Ivadékaik a mai csuvasok, kiknek nyelve legközelebbi

rokon a nia^ryar nyelvben föniuinaradt ótörök szavakkal,

jnelyek kezd kultúránál többet mutatnak, a min a teve,

ökör, sajt, búza, bor, sepr, gyékény, gyüszú, gyr, szat^Scs,

tükör, tanú, tor, gyász, er, érdem stb. Ezek nem okvet lenül

bolgár jövevényszavak, hanem valószínleg csak roi - i-

getei a v()gul-fél(» anyanyelvbe beolva<lt niatryar-tiVr.

A volgai bolgárok közt kezdett hódítani a mohammedán hit.

Almosuk, fejedelmük lovakat kapott alattvalóitól s az áruk
tizedét vagy tizedért/"két kapta vámul a kereskedktl. A
I)()n-Í1njei)er közti Onogoriálian a kazárok hatottak a ma-
gyarokríu Kazár tongeniek nevezték a Fekete- tongv»rt.

(Vökl királyuk a khagán s fötinztje a bég. \ ftörzA 10.000

' Anscr" i's -.inan^i-crgc" kAH in*in r^upAn •» m hang oknf
k H I, lumein ay. / ^«» gr \s. \ ^pil-rrgr" csentn'tM \tí*M\ »

II I .,n«TJ', ,.fi^rj" Irtl {rrgr flti. pfirrgc Icliftl pú-flú vnpv |an

It-luí Uiuu- poiil)"..-!!!!; t|»« lin ..flcrj, ítTJ" Irtl 1*. IH f

,.rrjfi«" másoflik s76ln(;a / ninkbnn. mi ü magycr név vi'^

fon';^vokban is hiányzik (anib, görög, Anonymu«f^le Irfttokbani.
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lovast állított hadba s ehhez a fejedelem még: 7000 zsoldos

páncélost tartott. Nagyobb részük zsidóhit és mohammedán.
Télen két városban laknak, tavasztól szig a mezségen. A
kazárok és „turkok" közt Konstantinosa szerint három évre

szövetség jött létre a besenyk ellen. A kazárok egy része a

kabarok pártot ütöttek s legyzetve a turkoklioz menekültek,

kiket aztán meg'tanítottak a kazárok nyelvére s „a mai napig
(955-ig) is azon beszélnek, de emellett birják a türk nyelvet

is". Minthogy a kazár-kabar nyelv török fajta, tehát a kabar
hatás nem jelenti a vognl-féle nyelvhatást, Konstantinosz

császár jó egy századdlal utóbb értesült arról, hogy mikor a

turkok Chazariához közel laktak, e népet „szabartoi-aspha-

Joi"-nak (szavarti aszfali = fekete fiak) nevezték.^ Hét törzs-

bl állott a nép. Közös fejedelme n*em volt, hanem mind-
egyik törzs élén boebodosz = vojvod állott s köztük tekin-

télyre els az, akit Lebediasznak hívtak, úgy hogy róla ne-

vezték el az egész nép akkori lakóhelyét Lebediának. Mikor
ott három évig éltek a kazárok szövetségében, a kazár

khagán egy elkel kazár nt adott feleségül Lebediasznak.

De nem született gyermeke. Történt végül, hogy a besenyk
megtámadták a kazárokat, a kazárok azoniban leverték a
besenyket s ezek elvesztvén földjüket, a turkok földjét fog-

lalták el. A turkok népe kettészakadt: egyik részük Persia
felé költözött keletre, a másik részük nyugatra húzódott
Atelkuziiba. Valószín következtetés szerint a kazárot 835

táján a besenyk ellen építették föl a Don partján Szarkel

várát, amikor a Don és Dnjeper közét a hesenyk elfoglalták.

Akkor Lebediasz (Lebed, Levéd, Eleved) vagy magyarosan*
Eld, hogy róla nevezhették el e korábbi hazát, legalább
harmincöt éves volt Lebedia elhagyása idején, tehát 800 körül
született s hatvan év körül lehetett, mikor megkínálták a

* Egykorú örmény források szerint a kalifától kinevezett

armeniai kormányzó 854-ben az Araxes és Kur folyók közt elfoglalta

Udi tartományt és foglyul ejtette Sztefannosz szcvorti fnököt, ki

Bagdadban keresztény hitéért vértanú lett a kalifa clöM. 886-tól lázong-
tak a szjevortik. A Leo és Konstantin görög császárokkal szövetséges
örmény uralkodók egyike Udi tartományt Hunnrarjcrdig vissz-afoglaila

az araboktól,- de 910-ben a szjavortik ütközet eltt átpártoltak az

arabokhoz; csak Konstantinosz császár segítségével sikerült Anneniát
visszahódítani (921). így értesült Konst. cs. arról, hogy n pannnnini
turkok még az ö idejében is állandó összcköftrtcsben voltak Prrsisbfii

(északi Anncniában) lakó szavarti' teslocrcikkcl. Kczai is említi a Per-

sisben lakó magyarokat. Egy XIII. századi örmény följegyzés Udiban
f'mlíti a „}í(i(harok völgyet." Thury J. Századok 1897.



fejedelemséggel, de már nem tartotta makrát arra alkalmaü-
nak (8Ö0 kJ.'

Atelkuzu-ban, a DiijeszkT közén lakott a türk ma^-yar-
B&g a besenyk ós az eszefjcl bolgárok földje közt (h.i—895),
mikor Gardézi (s Ihn Koszteh forrásai megemlékeznek a
Fekete-tenger partjáu két folyam közt él madsarokról. Az
itt említett cszegelek a székelyek sei. Ama perzsa-arab föld-
rajzírók szerint a mad.sarok fökiralya a hcndt; az a fojode-
Icm pedig, aki az ügyekot intézi, aki kormányoz, az a dsila.
Minden madsar a d«ila szavára hallgat, tájuadá«t. védelmet
t« nií'is ügj'eket illet parancsainak engedelmeskedik, mint
a kazár nép a khagán niellett álló béy-nok. Konstantinosz
fsí'uszár szerint a turkok clsö archotija az „Arpadé«z" nem-
zetségébl sorrend szerint való uralkodó. Van még két máa
archon is, akiknek címe gylasz t-s kurchosz ígyila és harka),
akik bírói tisztet viselnek. Van még fejetielme mindegyik
törz.siw.k is, a kabarokkal együtt nyolc törzsnek, amelyek
közt .szövetsí'g van a háborúkra nézve, s amely részt meg-
támadja az ellen«>g, azt a többiek tanáccsal és törekvéssel
teljesen megsegítik. Rövid id múlva azután, hogy a turkok
Atelkuzuba (Et<?lköz) költöztök, a kazíir khagán felszólította
a turkokat, hogy küldjék hozzá hajón els vojvodjukat.
Lebo(lia«zt. Mikor ez megérkezett, azt mondta a khagán:
„Azért hivattalak, hogy mint nemes, vitéz éa bölcs férfiú, ki
els vagj' a turkok közt, légi/ nrchonja népednek, nekem pe-
dig engcdelmrskedjér. Lebediasz megköszönte a kegyes jó-
akaratot, do kijflentette, hogy ily uralomra nem képea és
jobban íijáiilja Szjilmutzészt, az utána való \-ojvo<lot vajry az
o fiat Aniadészt, A khagán ily érU'leinbrn küblött iizent-tet a
lurkókhoz, akik t^ináuskoztak s úgy ítéltek, hogy jobb lesz
Arpadészt megtenna fejedelmöknek, mint atyját, mert mél-

;

PuukT Gyula (A mag/, nenw. ir.rt ,Sr. Istvánig. 1900.) wrinl
a bask.r mapynrsAíí 830 lAjAn oreszkr ! • iral >i.K'.kérrt| s *lkdv«.
a Volnitn. Donon, a Dnj.fH-riK |r., S:arkrl rúr a ha^iir
ma^'ynr„k rll,„ t-piilt. K/ck NCO-han uhu a Di.ji-p.T .s Don kürt laknak
inert honstanlin ^ Sr. tirill. a krimi (•.lirr*.>nnál |„l:.!k../..M ,kkf>r tvC
magyar csapallal. mint a k:i/

i\
H líaskir ös!ui/íi1h')| vaKS ki'- -^if

ongy knrchaszt ixMÜg a Kyi>l;> ím is . ii.Mk. nt ;im:ii a kaxar 1
•-

l<vül kfn.ler kli:iK;inli a I)t>n ós I)njr|HT kArI evnkori W
miatt vAlasrlottak. I.cbrdin rswk rövid i' '.."nfv 1.

-

-,

Iáján. i:i/\i| n«^iM« KHü-lx-n knli/nit 211 n I , Kicvn«^l ,.
Árpád mr(jv(',hi\:li\s(i rOkök fcjoiK'lmul ^v^l i. :i lAriónt.



tóbb reá, bölcs tanácsú és gondolkozású, kiválóan vitéz s az

uralomra alkalmas. Meg- is tették fejedelmöknek a kazárok

szokása és törvénye szerint fölemelve t paizsukra. Ezen

Arpadész eltt sobasem választottak fejedelmet a turkok ós

„mind a mai napig-" az nemzetségébl válik Turkia

fejedelme.

A tiirkoknál azeltt a törzsfk közt tekintélyre els
volt Eld, de nem volt örökld tekintélye s elsség'e.

Vagyis addig arisztokratikus törzsszövetségben éltek a tör-

zsek, élükön patriarchális abszolút liatalmú törzsfnökökkel,

a az Qigész szövetség élén a törzsfnökök közül fölváltva vá-

lasztott fvezérrel, ki már öregedett, úgy 60 éve>s lehetett, 860

körül, mikor Árpádot valami 30 éves korában a törzsfnökök

a kazár khagán kívánságára kazár szokás és törvény szerint,

tehát örökl monarchává választották és emelték föl. A ma-
gyar állam.forma így arisztokratikus örökl monarchiává
lett. Az uj fejedelem cime Konstantinosz szerint „megasz-

archon", nagyfejedelem, „senior magnus" a nyugati írók

szerint. Mig ez állást Árpád eltt választással töltötték be,

addig a személyi kiválóság biztosítva volt. Az öröklés elve

kiküszöbölte a választással járó pártoskodásokat, de nem
biztosította a személyi kiválóságot, azért választottak mel-

léje végrehajtó ftisztet, gyilát, kinek a címe késbbi hangzó-

illeszkedéssel lett gyula. Ez intézkedik katonai s egyéb
ügyekben, egyszersmind bíráskodik. Másik bíró a harka^ „A
monarchától vezetett nápet fnökei szigorú és súlyos bünte-

téseknek vetik alá, ha vétett, s nem szeretettel, hanem retteg-

tetéssel tartják féken", mondja Leo császár a Taktikában. A
X. század közepén a bizánci császár jónak látta, hogy a
turkok archonjaihoz címezzék az üzeneteket. A monarchiát
tehát akkor ersen korlátozták a törzsfuiökök, s gyönge, tán
fiatal volt a nagyfejedelem. Konstantinosz eladása nyomán
Árpádi családja így ágazott el:-

* Száz.idok, 1899. 581. 1. jegyz. szerint Konstantinosz karchaszo
megfelel a kazár kender-khngán-nak, tehát az arab íróknál említett

madsíir kendének. Ez a magyar tulajdonnevekben is megmaradt Kende,
Kendefy alakban.

2 Szerinte Arpadesznek négy fia volt, T.iuntint itt nem említi.

Elsorolja a négy fiú fiait. A harmadiknak fia Falitzisz, ki most fejede-

lem. Arpadész fiai már mind meghallak, de vérei Falész, Tasész és

nnoknlestvérök Taksisz még élnek. Tebelész fia Tennatznsz „mostaná-
ban eljve mint szövetségesünk Bultzússzal, Turkia harmadik fejedel-

mével, karchaszával", ki Kaié karchasznak a fia.
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Árpad Ó82

Tark.-itziJtz Jelí-oh .lotützaíz Ziitiíi !.:untl<z)

Tebelósz Ezolech KaliUisz T;ik»ziíZ
' TuKti

Termatzúsi (Paléüz)

Nyilvánvaló, hogry itt a gröröff nominativus végzetével
meg vannak toldva az eredeti nevek s a betknek uj;íörr.

akkor már niegrlev haiJ4í-érlékct kell vennünk, hog-y me;.-

juk a magrjar törökös nevek helyes kiejtését Ebben segíte-
nek a rég-i személynevekbl lett helységnevek. S itt leghason-
lóbbaknak találjuk a postmegj'ei é«zaki Tarkás-t, a tolnai
Tevel-t és Tormást, a pestniegyei Üllö-t, a szebeni EcscUö-t
(=fésü), a veszprémi JutasA, a fehérmegyei Vál-i vag^- a
somogyi Faisz-U a tolnai Csa/-ot vagy veszprémi Csoifúf,
Csótát, a pestmegj-ei Taksonj-t, mely eredetileg Takain éji

ott közel Tast. Ha „Taxis" töalakja Taksin helyes kiejtéíísel,

akkor Liur-tisó Liuntin. De ez bajosan azonosítható Leventé-
vel, melynek régi alakja a XI. században Leventa,'

A hét türk törzs neve Konstantinosz szerint ez volt:
Neké, Megeré, Kurtugermatosz, Tarianosz, Genaeh, Karé,
Kaszé. Ezen elgörögönített nevek eredeti alakja ismét magyar
helyst'gnevekböl következtetve vab>szinüleg így hangzott:
Nyék, Megyer. Kiirt-gj-ermat, TarjÚM, Jen (Jenák), Kari.
Kazi.

A törzsfnökök nevét a régibb AnonjTnus és a SO évvel
etk késbbi krónikák kissé eltéren rizték meg. ///. Béla
kiráJy jegyzje ezt a névjegyzéket és leszármazáí<t atlja:

^_Almuí^ BIend ^jbi Todu Onnd Condu Tuhatnm
Árpiid Zobolsn^ Zemer.i

"^
Táin Ktc ' 'cJTn'^ ' Hoí^T""

^^^^ Calan Coloroy ' Gy\U x.omt^ir'

A krónikák vezérei:
Moflo«t

Arpnd Z.ibolch Ver-Bnlch Im-I Tm nr Cund Jiia

CUak '^aTd^

Anonymus egj'korú forrást nem használt mást, mint
RegiTiiO prümi apát krónikájának néhány adatíU, Az igricek
mondáit leszólta. Aíégis a f*«ihidi hag>'ományokat ezektl
kellett vennie és a saját kora viszonyaiból következtetett
visszafelé. Az „Alincvs** választása kí)r kötött vérszerzdést ím

így kell megitélniink: igrie-hagyományokból e« 1204 körüli

' V. i\ Cs:inki: „Arpál és ar An>ádok" c. díszmúbcn Karjíc^onvi
fanulmíinyrtl ..Árpád l>irlokni"r<M. 130— H5. I.
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történeti kombinációkból kell származtatnunk. Konstan-

tinosz ugyan nem szól Árpád) választóinak szerzdésérl,

választási föltételeirl, de aligha történt meg az örökös feje-

delem Tnegyalasztássi valamilyen szerzdéi nélkül. Valószinü,

hogy az igricek énekeiben volt e szerzdésrl szó. Az 1. cik-

kely kétségtelen hitelesség: mig Almos nemzetsége él,

addig ebbl lesz a magyarok fejedelme. A 2. cikkely egész

természetes elv: ami jót közös fáradsággal szerezhetnek,

abból egyikök se legyen kizárva. Mivel a törzsfnökök cime
Anonymusnál ugyanaz, mint a korabeli királyi ftiszteké:

„principes, nobiles" s fleg akkor kezddik a királyi várföl-

dek nag^'birtokokként való pazar adományozása: azért való-

szinü, hogy e cikkelyt az író korabeli felfogás, András her-

cegnek és nagy párthiveinek a megegyez felfogása, törek-

vése szülte. Még inkább ilyeni a 3. cikkely: a femberek és

ivadékaik sohase rekesztessenek ki a regmim (= királyság),

ország tanácsából és tisztségébl. Vagyis a királyi ftisztsé-

gek családjukban öröklvé legyenek, ami nyugati feudális

törekvésnek tnik fel és csakugyan törekvése lett a XIII.

század királyi ftisztjeinek, áe az elz századokban hiány-

zott, ámbár természetesen megvolt a X. század törzsfnökei-
nél. A 4. cikkely így szól: ha valamelyik utóduk htlen lerm'e

a fejedelem személyéhez és viszályt szítana a fejedelem és

rokonai közt, annak vére ontassék. Minth'a az aradi véres

országgylés visszhangja volna ez. Az 5. cikkely szerint, ha
AlmosnaU és a fembereknek valamelyik utóda megszegné
esküjöhet, örökre ki legyen közösítve anathemával. Ez szent

István II. 51. és Kálmán II. 6. törvényére s a XIII. századi

elkel eskü§zegLQk büntetésére emlékeztet, mely elhangzott

már Imre király idejében és III. László koronázásakor.

Az si hunnrmagyar alkotmánnyal kapcsolatban hivat-

kozni szoktak arra az adatra is, amelyet Kézai ós más kró-

nikásaink a hunn történet kezdetén mondtak el: a Szcitia

shazában 108 tartoimány volt, mert 108 magyar nemzetség
volt^ s a többiek jövevény- vagy fogolyeredetüek; a kiköl-

töz hunrjók kapitányokat választottak és a hadsereg meg-
ítélésére bíróul rectort; ha ez túlzott ítéletet mondana, a
covfimunitas megsemmisítheti s a vétke-s kapitányt és rectort

leteheti. Törvényes szokás volt a hunnok és magyarok közt

* Szcitia 108 tartományáról nincs más adaf, ez csak vi.sszn-

kvetkezleti''s ahbAI, hogy Krzai korában csakugyan lOS magyar
eredotfl nemzetséget ismertek ós valami 80 jr)vevónyncmrelsi'>gel
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Gyészáiir, Taksony fiáif:. hogy a hírnökök a várakban e szó-

val gyjtötték hackereg-be a mag-yarokat: „Isten szava és a

maojjnr nép szavOy hog-y ezen a iMii)on mindenki fegyveresen

<'7^n a holyen pontíjfian nu'g-jtíleujék, meghallani a commu-

nitas tanácíü'it és parancsát." S aki e fölhívást megvetette é«

nem tudta okát adni, a szcita tprvény az üyent késsel ketté

vágatta vagy kétségbeejt helyzeteknek tette ki vag>- a kö-

zönség szolgasáírába taszította. Ez nagyon kései hír, az Ar-

pádkirály-kor végérl a a capitaneus, rcctor, communita« ki-

fejezések dalmata-ohtóz városokból kerültek hozwink. Azért

né^y századdal régibb magyar alkotmánj'történeti következ-

tetjésekro o hir igen kétséges alap.

Atelközíö)bl segítettrk a magyarok a bolgárokat ma-

cedón foglyaiJc lázadilsa ellen az alsó Dunánál h.39 ben s itt

találkoztak a magyarok Konstantinosszal (Sz. Cirill) 861-ben.

Az etelközi mag^'arokra vonatkozóik az arab Írók tudósítá-

sai. Szeri nUik a madsar nép török fajta. P\'jedelmök 20.000

lovassal indul háborúba. Tartományuk kiterjedt, a bolgárok

és eszegetek közt fekszik, A-íA- szinten bolgárok. E tartomány

a Fekete-tengerrel határos, ahonnan a Dsaibun (l)njci)er) <•

ten^ferbe folyik. Télen a magyarok folyók közelébe húzódnak
és halásznak. Sok a szántóföldjük. Uralkodnak a kíizeli szláv

népeken, m-héz t^'rményadókkal terhelik ökrt s fnjjjyni tjrvi-,

Kherson görög kikötben adják el vagy a saját földjeiket

mveltetik velk. A magyarok házassági szokása az, hogy
a n minsége és marhákban álló vaio'ona szerint a férü

txibb-kevefrebh m'iszajándékot, - ot ad a nnek. !•>••»

a leány atyja bevezeti a ve\ u .. „ :. i s moirmutatja n;--

nyét-, nyuszt-, evet-, coboly- és rókabrökben, kamnkaselyeni

szövetben lev vagyonát é«s tíz prémes ruha értékében ©iry

8znyegl>e göngy(»l\(« n vlegény atyjának lovára köti é« íiry

az uj párt haza kisérik. Hog^- a magyarok (fekete ugorok,

míg a kazárok fehér ngon>k) eg'yflwr hareoltak KijcvnéK ext

a XIÍ. századi orosz X«"/.tor-1croiUkában jegyezték föl az etel-

közi tnrtózkodíis idejér»» (S89).

Az etelközi niag-yar turkok hadviselésmódját írta le

VI. Bitles Leo c.Kj'iíi/.ár, miután szövetkezett velk Simeon
bolg"ár cár (HHH-927) ellen, ki Macedóniában r-"'*'--^'M ".

„rómaiakon" kerojkedik zsaroljisait A raászir ;

elküldt4^ a Dunára NikétiUiz nev emberétt ki ajáBiiúkokat
vitt és Ani'idé^zjil meg Ktir7an(V«}<7Al (Kortsán) tjJálkcMrra

rábírta a turkukat a bolgár háborúra, A udvetsécec ttirkok
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Árpád fiának, Liuntinnak vezérlete alatt átkeltek a Dunán
görög hajókkal a bolgár földre s három csatában gyztek ós

ostrom alá vették Simeont Szilisztriában, aztán hazatértek

(895). Simeon a besenykkel szövetkezett s egyszerre törtek

Etelközbe, mikor egy magyar sereg távol járt. Az otthon

maradt magyarok keményen küzdöttek, mert 20.000 bolgár

esett el, noha végül az egész magyarság kiköltözött nyugat

felé. Árpád a legközelebbi szomszéd bolgár-eszegel népbl
hadifogl2J*okat hozott magával s ezek az uj hazában mint
székely századok fölfegyverezve, magyar nkkel összeháza-

sodva hamarosan elmagyarosodtak, de külön csoportokban

élve megtartották székely nevöket.

Állandó honfoglalás. A magyarok már 892-ben végig

száguldottak a Tisza-Duna vidékén, mikor Arnulf német ki-

rálynak segítettek pusztítani M'orvaországot. Szvatopluk ha-

lála évében Pannoniába törtek be (894). Mikor Szvatopluk

fiai közt kitört a viszály, a magyarok Mojmir nagyfejedel-

met segítették, míg az ifjabb Szvatopluk a németekhez for-

dult támogatásért. Közben a magyarok Pannoniát és a Morva
folyóig terjed nyitrai hercegséget elfoglalták, még elbb a

Tisza fels vidékét, végül a Körös, Szamos és Maros mellé-

keitw A morvák csakhamar megbarátkoztak, „megnyírták ál-

keresztény fejket" s együtt pusztítottak a magyarokkal,
mint a bajor püspökök panaszosan megírták a pápának
(900). Pannónia meghódítása az elz éviben már befejezett-

nek volt tekinthet, biztos birtoknak látszott, mert 899 nya-

rán hadjárat ment Lombardiába s a magyar sereg nyugod-
taui hagyta háta mögött Pannoniát és csak a következ évben
tért vissza. Ekkor meg a Duna mindkét partján betört Bajor-

országba, tehát Nyitra vidéke is már biztos birtoka volt a

magyarságnak. Liutprand cremonai püspök félszázad múlva
azt írta, hogy a „türkök" nemzete „igen nehéz átjárása gye-

pükkel, melyeket dúsaknak nevez a nép, volt elválasztva t-
lünk, úgy hogy nyugatra, sem délre nem járhatott ki. Arnulf
volt az, ki ket Európa veszedelmére kieresztette. Ezért
szörny betegséggel lakolt, mert apró férgek ették meg."

Anonymus elbeszéli a magyarok útját Szcitiából Szusz-
dalon, Kieven, melyet ostromoltak s Halicson át. A halicsi

herceg ÍJOOO paraszttal vágatja elttük a Havas-erd fáit,

hogy átmehessenek a Hung vidékére. A kievi és halicsi her-

ceg, kiket jobbágyurak vesznek körül, leírják az itt lev or-

szágot és lakóit. Hogy Attila után a római fejedelmek fog-



Jalták el Pannoaiát a Dunáit? s ide helyezték i);i.sztoraikat.

Azért e földet pa.scua Itoniiinorut)i-niik nevezték.' A Duna-
Tisza közét Keán bolg-ár nag^'fejedeleni. Szálán ndgyatyja.

íofflalta el az orosz rutén határig". Tiszától az Ig-fon erdig
és Maróéitól a Szamosig terjedt Marót ország^a, kinek unokája
Mén-Marót. Ennek Kok a kedvcHe és kazár a felesége. Maros-
tól Orsováig Oldd herceg uralkodik, ki V'iddin várából jöti,

kunok segítették^ s ivadéka Ahtuiu. Erdélyben Gyel herceg
uralkodik az oláhokon és szlá-

vokon. Garamtól a Morváig
cüüh herceg kegyel mébol Zo-

hor nyitrai herceg parancsol.

Szvatoi)lukról nincs szó. A
honfoglah'is fcsatája az <il-

póri csata Szálán ellen s itt'

Tjél a kürtös t't» líulcs a zászló-

tartó.' Elször a kunok kap-

nak birtokokat Mátra vidi- a hoBfogUiá* tix ré««.

kén. * A hnnfofilalús sza-

1:aszai: a Hodrogig, Sajóig, Meszesig, Gyeló váráig": a

Zag^'vúig, Morváig", Titelig, Orsováig"; a Dunántúl é.s Bihar-

orszíiíT. hol Mén-Marót nül adja kis leányát Arijád fiának íi

ki8 Zultának. Szeriben tnek szert (sort) az orszíig- minden
dolgában.

Nyolcvan évvel AnonjTiius után Kózai krónikájában

Diár más mondák szóhuüc a honfog^lalásról. Hogy Attila után
Pannónia tíz évig király nélkül volt, aztán Szvatoplug, Morót
fia, Unffi/el fejedelem foglaltji el Pannoniát » még a bolgáro-

kon is uralkodott. A niagT»arok a Hung folyót«')l ajándékokat
küldtek neki, aztán megAcrték liáiihidánál. Mikor elafr^ott

atyja ezt Beszprém-várban meghallotta, hirtelen meirhalt, A
iriagyarok Szuszdahm és Kievi-n átjve ii

' ítottiik IIuH']

várt, melyrl nevükrt nyerték, és még L 7.* Hét > :•

* Ert Oílo de DíokíIo francia njwl 1117. évi tlrvrlirávúban
olvadhatta Anoiiynnif..

' A kunoktól set^llclt )><>lK<ir-(>láli frjedeleint^ 1186-bMl krlH-
kfrctt. r.lfthb íTrAl nem lehcti'tl szó.

* Frck 60 évvH kiViV^bbi szrrrplflk. az augUnirp cuitiban (05S)

s a lionfuglulaskor mv^ ^yrri-krk s(*m igrn IrhHtrk.

* Sznil !.:is/.Ió-k<»ri kún lindifoglynk.

* Hz a Siebcnbury awndöja, a CihinlKirg ^ Cibtevár ncréból
kllöti iTdélvi szú>z monda, mi-lv a XIII. «zAtadban kclrtkezell.
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gök eg-yeiukint 30.000 fegyveresbl állott.^ A Dunán Pestnél és

Szobbnál keltek át. A Duna körül volt Szvatoplug vára. En-

nek örség-e elszaladt, 'mikor uruk elveszett. A várban elpusz-

tult az elaggott Marót, akirl azt a helyet elnevezték.-

A bvebb krónikákban el van mondva, hogy Kocsid

magyar kémet Szvatoplug megajándékozta azon való örömé-

ben, hogy parasztok érkeznek az ö földjének mvelésére. Ko-

csid vizet vitt a Dunából, perjefüvet és földet övéinek, kik meg-

ízlelték mindezt. Árpád kürtjét megtöltve a Duna vizével,

kérte Istent, hogy adja nekik e földet örökre. A magyarok
háromszor Deust kiáltanak (Deösnél, Désnél) s nagy lovat

küldtek Szvatoplugnak arábiai aranyos nyereggel és aranyos

fékkel. Örült a herceg, hogy ezt bérl telepesek módjára kül-

dik a földért, s azt mondta, legyen nekik annjyi földjük,

amennyit akarnak. A hét vezér bejött Pannoniába s uj köve-

tet küldtek, hogy a herceg ne maradjon az országban, melyet
megvettek lovon, a füvét féken, a vizet nyergen. A Duna kö-

zelében szép mezn megütköztek. Szvatoplug a Dunába
ugrott. Az Ür visszaadta a hunn-magyaroknaJk Pannoniát.

Árpád a Noé hegyen Fehérvárnál ütött tábort és ez az els
hely, melyet magának Pannoniában kiválasztott.

Meghalt pedig Árpád Anonymus szerint (52. f.) 907-ben

s egy kis folyó fejénél temették el, mely kmederben száll le

Attila-várába (Óbudára). Utóbb Fehéregyház épült Árpád
sírjánál s ez oklevelek határjárása alapján meghatározható.

A honfoglalók elhelyezkedésére Konstantinosz adatai-

ból kapuDik némi tájékoztatást. Azt mondja: „Turkia kezdete
táján van Traján császár hidja", „az Aldunán túl esik a tür-

kök lakóhelye, melyet az ott folyó vizek szerint neveznek";
e folyók a Temes, második a Tutész (Béga?), harmadik a

Maros, negyedik a Körös és ismét más folyó a Tisza,^ a tür-

kök a Száváig laknak s a horvátokkal a hegyeknél határosak.

A folyók általában nem szétválasztok, hanem inkább
összekötök. Azért Fehérvár megyéje a Duna mindkét part-

jára, a solti részre is kiterjedt, hasonlóan Komárom, Eszter-

gom vármegye, a Dráva-menti magyar meg>ék szintén két-

* A Képes Krónika i's a Dubnici egy scrc{?re csak 3000 fcgyvprost
szfimft. fle a 108 ncmzclsógre egyenkint 2000-et, ez összesen 216.000
fegyveres. (Ugyanennyit kapunk, ha a XIII. századi 72 várispánság
mindegyikíre 3000 fegyverest számítunk.)

' Ez Pilis-Marót nevébl eredt monda.
* Görögösen e folyók neve: TiniisOsz, Moresisz, Krisosz, Tilza.
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partiak. Ugyanígy látjuk, hogy si inagjar nemzetségek bir-

tokai nag^' folyók mindkét partjain terülnek el: Abákó a Ti-

szánál, Ajtony nemzeinégé u Marosnál. Kbböl következtethet-

jük, hogy Konstantinosiz föntebbi öt folyója nem jelenti öt

törzs lakóhelijénck határút.

Anuiiynius én a krónikák törzsfnökeihez kritika fér.

Árpád hiteles, de Léi és Hulc-s két nemzedék korával késb-
biek, Könd(ö) éH Gyula hivatalnfvek; Bogátot én fiát BulcHot.
ki K(>nHf,'tntino8z hzímími karrlias/( : harka. v, u. Töíöm üa
Tíurkii) fbíró, Anonymus az egjKzer vjtéz<*k kö/,t enilití.

A türzsfönökök elhelyezkedése a krónikák szerint szabad tet-

Bzéeöktl függött, st a nemzotbégeké is. A régibb Anonymus
szerint Árpád a Cnepelszigetí t veszi birtok ' ' ' '

''
ta»

keleti alját. Könd a Pilis kultti alját, ÍI.- . Két.

• mt^u tfinafAnftkSk elkal]reik»4éM.

Ta« a xolti rt's/fkf* '. < ". " '"
' '

fuj

vidékét, TottMii !•; > a

Tarcal folyótól Mátra hegy«egijf terjed területet kapják
(Ketel, Böngyér, Ocsáil. Kd(ö), Kdöniér). továbbá K.-n ; r«»:n

vidékét (Ketel). a t<dnal Sz<«kc«t és febér\ániioirvi-i X'ajtAt

(Kte, Hajta). A hrnxUcák késh' <7jé-

keKfeliérvárnál, S/,;iln.|cs CHák\ .. . :wil.

Léi Oalgócnál, örs-ur a Sajónál. Könd a Nyiníégben, GyuU
Erdélyben foglalt birtokot,

Arpi'ui, (i Csák tieinz*tsé{f t^s a Gyula-Zsombor nemzet-
ség birtokaira nézve megvan az egyp7»«#< Anotiynniri «'vi Kéxai
kora közt. Az, liogy Aiuinynius ntgy torzsft helyex el közel

egymáshoz (Ari)ád. Kl<i, K<»iid. Tam). az onixág többi r^seib*
pedig ejíiik liárniat (Ilob.i. <')ii.l '1" ' " " nk
a ténynek, ho»ry a XIII. h/.i/-i.1I.,: j,.\

•é^'k Hi birtokai eftaknem mind a Dunántúl \*olt«k a onnan
•zereztek birtokokat az ország többi részein.

Kr(l«iri: Árpádkor. x
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Ami az Árpád-családot illeti, kétségtelen, hogy ezé volt

az egész országban minden frank és szláv eredet vár és

fejedelmi curtis a hozzájuk tartozó falvakkal és a lakatlan

erds, vizes területekkel. Árpádnak csak a kedvelt lakásai

voltak a Csepel-szigeten* és Feliérvárott, mi megfelel Imre
király s Anonymus korának, amikor a magyar király már
elliagyta Esztergomot és Csepelen át közeledett a budai szék-

hely megalapításához a Pilis erdségek közelében, az ország

forgalmi középpontján, a pesti és magyeri (békásmegyeri)

révek közt- Ott volt Aquincum romjain fölépítve Budvár,

melyet a német telepesek Etzelburgnak, Attilavárnak neveztek

el; s ott volt Korszán vára is. Korszán miat Knrzanész van

említve a bolgár háború eltt a magyar turkok egyik f-
embereként az egykorú Georgiosznál; Korszán atyja pedig

Anonymus szerint Könd(ö), talán egy kende nevébl, kitl a

Kaplony nyírségi nemzetség származtatta magát, mert ere-

detileg a Dunántúl volt az si fészke.

Odább nyugatra Esztergom—Komiárom—Nyitra közt

helyezkedett el a 924-iki olasz hadjárat vezére Szavárd vagy
Szalárd s a 955-ben szerepl Léi nemzetsége, a. Szavárd-nem-
zetség s a Hobától származtatott Szcmera-nemzetség. Szavárd
Auon. szerint fia Höleknek, Árpád nagybátyjának, kinek

neve hasonlít Árpád fiáéhoz, Jelechhez.

Konst. szerint Bulos harka Kainak a fia, 949 táján

Konstantinápolybar* megkeresztelkedett, Cambray vidékén is

említik kalandozását, s 955-ben kivégezték Regensburgban.
Bogát Dursac-kal vezére a 921. évi veronai magyar kalando-

zóknak s ostromlóknak. Anon. szerint Bogát fia Bulcs(u). A
krónikák szerint Vérbulcs a szálai Balaton-parton szállt

meg, hol több Bulcs és tíz Kál falu rizte nevét az apána.k

és fiúnak. Itt lakott a Vérbulcs- vagy Lád-nemzetség, Bulcs
és Bogát falvak maradtak Somogyban is.

Anon. szerint Pozsega és Valkó várát Botond foglalta

el s ennek atyja Kölpöny Bodrogvár vidékén kapott birto-

kokat. Kulpun n^evét Kupinova alakban rzi egy falu a Szá-
vánál, s Valkó—Bács vármegyékben volt birtokos a Botond-
nemzetség. Valkó—Baranya vármegyékben birtokos a Kán
(Kean)-nemzetség, melynek egyes tagjai utóbb Erdélybe korül-

tek és az erdélyi Gyula törzsfnöktl származtatták magukat.
Ónd Csongrád vidékén volt honfoglaló Aríon. szerint, a

Búr—Kalán-nemzetsvg se. E nemzetség a szekcsi részeken
volt sbirlokos.



Észak fcló a Mátra vidékén az ósi magyar Aba-nrm-

zetség telepedett meg, Ld és Edömén ivadéka, kik a króni-

kák szerint liai Csaba hmm királyfinak egy kovarezmi nötöI.

Anonjnuus ezeket tévesen azonosítja a kunokkal, kiket csak

Sz. László t<?lei)ithetett oda és Komárom vidékére mint hadi-

foglyokat, mert a nmgyar lionfoglah'uikor a kunok mó^
meíisze keleten a besenyk mögött laktak. KúiMjkra illik a

palóc név i«. Ezeknél i-égihb ott az örn- vagy Orös-ur nem-

zetségc. Ott támadt késölib a Miskóc-nrnuctség is.

A kabar törzs szállása az<)nos Mén-Manit niohamme-

dán-hitü, kazár feleség fejedelem biharvári országával. A
kabarok szomszédságában, a bihari részeken telepítette le

Árpád a boigár-luinn eszegelek, a székely hadifxjglyok egy

részét, máíi századaikat i)edig a Vágtój nyugatra, a Tmava
folyócskáuál (a késbbi Gyiós faluban), továbbá a mosoni

Perin faluban s a baranyai nyugati szélen, Vá^* faluban.

Szabolcsvár és Tasvár (vagy Sárvár) vidékén A non.

szerint Szabolcs és Tas volt a lioiifoglaló s Könd(ö) lia Kop-
ján a Kaplf,Mn ticmzetscg se. .\ krónikák szerint e vidéket

Könd vezér foglalta el- Továbl» dél felé terjeszkedett a Ttöm
vezértl .Kzármaztatott Maglót vagj/ Gyula—Zsombor-nem-
zetség a niítszesi kajinn kivül, az erííeli Almás vizénél.

Gyeló vára és Ksküll felé. Tötöni kéme volt Agmánd. Apa-

farkas atyja, akitl a doboka-szolnoki é» kolozsi Agmánd
nemzetség származtatta magát

Marosvár körül volt nagybirtokos az ^-/77o«i/-»^M»?r/!?<i<7.

A többfelé .szétí>z(')rt s különböz korokból r ult

adatoknak ilyen kombinációja nagyjában elfi-^ -vá

teszi azt a tényt, hogy e földrajzi csoportosítás megfelel a
ngolc magyar és kal)ar törzs rlhelgczkvdésétuk. De ki kell

ezt egészítenünk azzal a másik ténnyel, hogy a KW magyar
lüemzet.ség legnagyobb részo erciletileg a Dunántúl volt bir-

tokos. Az els honfoglalás tehát az egész magyar hadervel
a Dunántúl szálai sarkáig nyomult elre délnyugat felé. ott

megállapodott, a h()nfoglah> hsök elször ott szereztek

szállást a fejedelnu várak falvai közt, aztán kf/dti'k vissza-

felé terjeszkedni (''*<zaki és keleti irányban.

A hvtifoglalnk szónuil nem a XIII. s/.h/;i<ii nuiK.var irok

adataiból, hanem inkább a hoafoglalással (egykorú arab föld-

rajzírt')k a/.oii állításain)! kiivet ki'ztetjük, hogy a niag^yar türk
fejedelem 2(l,0(Mí lovast kitid a harcba. Kbben jogoMUi körül-
belül a fegyNi'rfogható férfiak felét látjuk. így esek
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száma 40,000 féiTi. E számból az egész lélekszámot megkap-

juk, ha ötszörösen vesszük, tehát 200,000-re tesszük. Ide szá-

míthatunk még- 50,000 rabszolgát. Jó analógia a tatárjárás

eltt Magyarországba költözött kunok száma szintén negy-

venezer harcossal s meg-felel számú családtagokkal és

szolgákkal.

A turk-magyar diplomácia bizalmatlan, óvatos, titko-

lódzó, mint minden diplomácia. Alkudozásait enyhébb fölté-

telekkel kezdi s aztán lehetleg fölfokozza, mert nem ismeri

még annyira a viszonyokat, hogy biztos követelésekkel áll-

hatna el. A magyar hadszervezet^ alapja az általános véd-

kötelezettség rokoni harcegységekben, nemzetségi zászlóaljak-

ban, törzsi lovas hadosztályokban. Járr és portyázó külö-

nítmények a családok vagy nemzetségek egy-egy tatonai

kötelékébl kerültek ki a többinek megzavarása nélkül. A
harc bevezetésére a kabarokat használták föl. A rokonsági

szervezet megkönnyítette a fegyelem fönntartását, mert a
katonai parancsnok egyszersmind atya, nemzetség- és törzsf.

Ami a felszerelést illeti, sok volt a lovuk, melyet nemcsak
harcra használhattak, hanem kaptak belle ételt, italt, b-
rébl, szrébl, idegeibl fölszerelést. E lovak kicsinyek, de
fürgék, tíinulékonyak, kitartók. A türk élete nagy részét lo-

ván vagy lova mellett tölti, éjjel is. Ffegyvere a nyíl,

melyet vágtatva is biztosan l a lóról. Puzdrájába valami
ötven nyilat dugott, a többit szekerek vitték utána. További
fegyverei a fokos (csákány), az egyél s kissé görbül kard,

a gerely s a vért és sisak. Lovukat ell szintén védték vas-

sal, brrel vagy nemezzel. Paizsot csak a nem nyilazók, a
parancsnokok használhattak. A taxis vagy hadrend kis tér-

közökkel felállított rokonsági harcegységekbl alakítva zárt,

mély hadsornak látszott, de könnyen mozgott. Az els harc-

voiijal mögött volt második is, ámbár ez gyakran hiányzott;

ellenben nem hiányzott a tartalék oldalt rejtve, hogy a
diadalt kiegészítse vagy az üldöz ellenséget megállítsa.

Azért sík, fedezetlen térségen nem szerettek megütközni. A
rejtett fel-állítást éjjel kezdték. A kabar, székely elcsapatok
igyekeztek az ellenséget kedvez hadállásából kicsalni »''s

rendjét megbontani. Mikor az elleuiség az elesapat mögött
nyíHávolba érkezett, az elcsapatok gyorsan oldalt kitértek

' Rúiiui Horválli Jeníi: A magy. Iuulrm'ivés7ef Arpúd korúban
(a Csánki-féle „ArpAd ós az Árpádok" c. diszmü 83. sUj. lupjHin, 19071.
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R megeredt a magyar nijilzáijor. Ha az ellenséír rendje mesr-

injfott, a magyar els harcvonal borzasztó haj-haj! kiáltással

rontott reá s a gerely, majd a f""
' v. balta, végül

a kard kezdte meg a munkáját, i lok, nemwtfié-

gek beékeldtek az elleiweg hadrendjébe, iieiyöket a mátio-

dik harcvonalbeliek töltötték ki, hogy a harcvonal zárt ma-

radjon. Az elcwipatok az elleiwég oldalait támadták s nem

engedték oldalt kitérni. Kíméletlenül üldözték az elleniiéget

a uiegKemmisítétiig 8 c«ak azután kürtjeire foglaltuk el az

ellenségt^K tábort 68 szedték ömze a zsákmányt, lovat, fog

lyokat A diadalt áldonuií<, áldoziít fejezte be. Nagyon fel-

tnt a mag>ar fegyelmezeitíiég ón kitartás az üldözéíibeiK

összebaíionJítva a nyugati népek kapz-si-^Jigával.

Ha az elöcHapatok, a nyílzíipor nem ingatták meg az

ellenségei* hadrendet, akkor színlelt hátrálás következett

hátranyilazáí4«al. Ha az üldöz ellcnM'g hadn-ndje megbom-

lott, kürtjelre a turk(»k hirtelen vivszíifordulUik k zárt had

rendben rontottak a szíHwzakadozott elleiwégre s a rejtett

tarUlék is oUlalba fogta. — J harmadik harcmnd az volt,

hogy a turkok. mintha a feláll ítiííiKal nem volnának nieg-

elégcílve, harevonalukkal oldalt vagy hátravfuiulnak. ahol

tartalékuk volt elrejtve. Az utánuk nyomuló ollí-n-éiror n/tán

megrohanják ell, oldalt é« hátul.

.\z els csatában mefffjijözrr nem liagyiviK t»i i narc-

cal, hanem sokképpen igyekeznek ellen.ségöket megojtoni. A
harcban vitézek, bátrak, kitartók, ügyelek, fegy^ 'k:

vezéreik óvatosak vh tervöket titkolok. C.«iellel. me;^.
. ->el.

a szük.sí'gletek elzárásával i» igyekeznek ellenségüket mej-

törni. Sáncokba nem szállanak. Mesn/.e /il" ket

H ha veszély közéig, a kürt távolról is - vja

ket. Viszont a gondtalanul táboroz*) ellenséget igyekeznek

meglepni. Legjobban szeretik a távolból való csatázáat,

cselbeejtí'st. bekerítést, szinlelt hátráh'ist, 8zét«*zíirt e^íifnro-

zást. Xyugateurópa népei mii ik az ti; >k-

ban kezíltek alkalmazni. Az «> szlrnl, ixy

menet közben a badoszlopok külön meneteljenek s a esata-

térre egy idben érkezzenek meg. esak a francia forradalom

háborúiban kez<l feltnni. .\ bonfo^rlnló magyarok inmerik

a meglep«'té« és ebVirsök alk modem idkben
hangoztatott fonloK.«<ágát. .\ 1 ... a vajdák tanácaá

ban elk(^z{ti a hadjárat tervét, a végreliajtáMnál i>e<lig a

Invan alparanesnokok nagyfokú önáJlóaáira érvényedül.
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Az Etelközbl nemzeti szerencsétlenség után< távozó

magyarság nem menekül, züllött, megtört népet mutat, ha-

nem olyant, mely tiagyszabású vállalatba fog, mikor min-

den oldalról idegen, ellenség veszi körül. Kelet felé a bese-

nyk állottak: ezek megtörésére nem éreztek ert a turkok.

Ellenben a Duna—Tisza-vidék megszerzésére Árpád vállal-

kozott, mert ott a morva, frank, bolgár birodalmaknak csu-

pán lazán összefügg küls birtokai voltak, serejükre

utalva, szétszórt frank, tót, avar, gépid népelemekkel. A
diplomáciai és taktikai viszonyok érthetvé teszik e népek-

kel szemben a magyarok önbizalmát és elhatározását. A
Iwnpoglalás sorrendje Anonymusnál „si non e ver, e ben
trovato", oly remekül van kigondolva, hogy a mai hadveze-

tés sem tudná ezt tökéletesebben megtervezni. A honfoglalás

csakis úgy mehetett végibe, ahogy Anonymus eladja.

A törzsek elhelyezkedése is sztrategiailag célszer. Kö-
zépen van a fejedelmi törzs, vele szemben a Tiszánál Ónd
vezér népe, melybl idvel ellenzéki vezérek kerültek ki

ÍVáta, Bánk, Kopasz nádor), Németország felé Léi törzse,

Olaszország felé Vérbulcsé rködött, a szerbek, görögök,

bolgárok ellen Botond és Ajtony törzse, az északkeleti népek
ellen Örs-ur és Könd törzse rizte a kapukat és hadiutakat.

Kalandozások. Ezek is gyakoroltak kulturális,

értelmi és erkölcsi hatást a magyarokra, mikor vitézeik nyu-
gat és délkelet akkor legmveltebb népeit, városait, szokásait

látták. Volt bennök a kalandvágyon, vakmer önbizalmon,

harciasságon és kapzsiságon kivül tudásvágy is, valamint
országbiztosító politikai törekvés a szomszédok megfélemlí-
tésére és távoltartására. Árpád nagyfejedelem után negyedik
fia Zalta (Anonymusnál Zuílta) nyerte el a fejedelemségei,

mert az öregebb fiúk már nem éltek; majd a harmadik fiú-

nak, Jutócsának a fia, Falics vagy Fái következett az örök-

ségben, talán csak mint gyámja Taksinnak, Zalta fiá-

nak, amikor a bizánci császár a turkok archonjaihoz címezte
leveleit. Taksin 947-ben Otrantóig kalandozott s tíz véka ezüs-

töt kapott az olaszoktól. Gyésza, Taksin fia, 972-ben követte
atyját a nagyfejedelnii széken. „Nagyon kegyetlen, ki hirte-

len haragjában sokat megölt", mondja róla az egykorú
Thietmar mersöburgi püspök, s véreskez Sz. István nagy
legendája szerint. Feloisége, a szép Sarolt, a keresztény Gyilin.

leánya, kit a szlávok ,.beleknegina"-nak, szépkirálynénak ne-

veztek, s ki férfias természet, ivolt. lovagolf. verekedett, pa-
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rancKolt és eröhfiii haioii urára. Esztergom szláv vár (Esztri-

gun) volt a fejedeluü Hzékhely,

A legels kalandozás Lombardiába vezette a magryaro-
kat Paviáig és Velence fezi^eteire (899—900), a köv. évben
ismét Karinthiába.' Majd nyujrat felé törtek az Eua« vidé-

kére (900, 904, 907), «öt messzebb a fíajor-hcrcefjség nyupati
részén is diadalt arattak Aughl»urLrnál (íM(i». (!•• ivaklunuar

vereségr érte ket az Innél (913).

Közben északnyugat felé it> khiuuhd/Ahk ;i .>;.'is -ker-

et gségben (906, 908), aztán a közép.sö Kajna felé (909. 911) és

Fuldánál (915), ma.jd a Rajnát délen niegrkerülve Metznél
(917). A hzászok felé Icgine.sszebb jutottak Bremcnig, hol

meglátták az Északi tengert (918). aztán már csak kisebb
sikerek és vereség^'k következtek ott a szászföldön (919, 924,

9.U 9:57 8).

Az északon tapasztalt fordulat délebb terelte a kalan-
dozókat. Híres a st. galleni táborozás és folytatása Ckam-
pagneig (926). Valamivel baiiiarább megkezddött újra a
kalandozí'is Lombardiában (921) és tovább Apnliábo. vi.ssza-

jövet Rómába (922.3). Majd megint Lombardiába törnek s

Ivreán, az Alpokon át eljatnak Totósáig Aquitániába (9*24).

Még mes.szebb juloltak itt egészen az Atlanti-óceánig (937),

majd Ilaliáti, Rómu vidékén át Spanijolország északkeleti
részéig (942). ismét délre Olruntoig. az olasz legdélkeletibb

sarokig (946). aztán Lombardián keresztül újra Aquitániába
(951) és a legnagyobb körutat az uugsburgi vereség eltti
évben telték meg Wormstíu át a belga tengerig »»s innen
Lombardián át haza Í9.'»4). Az augsburgi vereség véget vi-tett

a nyugati kalandozásoknak (955).

A szász riadei víMv.ség wXirn kezddik a magrn
dozás Koustantivápolij felé (9.14. 943). jitóbb itt is ni.

ket és mészárolták (0')S. 961). de csekély ervel sikert arattak
Thesszalonikinéf f96.') k.). Liutprand sz«»rinl akkoriban a
szaracénok tartják megszállva a keletrómai biroitalom ten-

gereit, a turk-mag>;irok iMMÜg h ssulrazföldet. Kgyi-w riuipA.

tok els3oegdt<«k udvari trstöröhüf, mások letelepedtek Oeh-
ridn vidékén egy XL szjízadi oklevél és Komnen Anna nze-

rint, amit .\nonymus igy mond i'l: SzovútíI é»i Kadocsa meg-
hódították uz egész ftibb't Dtirrazótól a rác fiddig; Szovárd
ott megnsült s uíert népe oly oatoba volt, hogy veiére halála

' Kariiiiiii cs ll:ili:i kó/l uf utiil .,%lrn(h riigaroruin"-nak. m«(ryiir
iilnak ncvczic el a ni^p.
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után is ott maradt, azért a nép idebaza Csabu-magyérának
nevezgette még Anonymus korában is.* Utoljára Szvjatosz-

láv kijevi orosz fejedelem a görög császár hívására elfog-

lalta a bolgároktól Szilisztriát s ezt Tzimiszkesz János görög

császár ellen is védte beseny és magyar zsoldosokkal, de

végül haza kellett hajóznia (968 k.). Bolgárország a kelet-

római birodalom része lett. Ezzel véget ért a magj^ar kalan-

dozások korszaka, teljesen elsekélyesedve, alig tizenöt évvel az

augsburgi A'^ereség után. Az egész korszak kerek hetven évig

tartott

Bemuíatunk katonai szakért megállapításai alapján

néhány nevezetesebb kalandozást.-

Az els kalandozás 898-ban a Bren^táig csak kémszemle

volt, A köv. tavaszon 5000 fnyi hadosztály jelent meg s

Paviáig nyomult, Berengár olasz király 15,000 fnyi serege

ell, mély útközben még ntt, visszavonult. Az Addánál
veszteséget szenvedett s hiába kért szabad elvonulást.

A Brentánál látszólag kimerülve minién zsákmányt, st
fölösleges lovukat és fegyvereiket is odaígérték a magyarok
azzal, hogy soha sem lépnek többé Itália földjére. Ez csak

tettetés lehetett, mert a gyalog és nehezebb lovakon követ
ellenség ell könnyen eliramodhattak volna. Inkább ok akar-

ták kifárasztani az olaszokat s elbizakodottá tenni, másrészt

kedvezbb harcteret kerestek. A Brentánál az olaszok csak-

' Nyolcvan évvel késbb, Kézai szerint, Csaba már Attila húnn
király fia a mondában. Görög császárlcánytól született. Legyzte
testvérét, a német Krimhildtl szülelett Aladárt (Ardarich volt ez,

a gépid király), de Csabát is legyzte a lialáltalan Délre (berni Dietrich,

vagyis veronai Nagy Theoderich keleti gót király, ki Attila halála utáni

évben született) és Csaba 15.000 hunnal nagyatyjához menekült Görög-

országba, öregatyja marasztalta, de Csaba csak 13 évig maradt, aztán

visszament Szciíiába, hol kovarezmi feleségétl szüleiéit fia. Ed és

Edemér sei lettek Aba magyar királynak. Csaba Királyfi sicambrini

csatájából, (mely Anonymus Budváránál és tle délre a Duna mentén

folyt le, a mai Óbudától lefelé), más 3000 húnn Csiglamezejérc mene-

kült, s mivel félt a nyugati népek váratlan támadásától, azért bement

Erddbe és a liúnn nevot átváltoztatta széknlijrc (zekul, /akul). Mikor

a soká él 'Csaba biztatására a magyarok megjeliMilck honfoglalásra,

a székelyek eléjök mentek Ruténiába és részt vettek Pannónia vissza-

hódílásában, de részt nem Pannónia síkján nyertek, hanem a határszél

hegyeiben az oláhokkal s ezek betit használják. A székelyek azt hitték,

hogy Csaba Görögországban veszett. Azért a népnél még (Kézai korá-

ban 1283 körül) közmondásos ez a kívánság: „.4AAor trrj viss:a, mih-or

Csaba Görörforszáffból!"

' R. Horváth .T. id. m. nyomán 84., 8;j. I.
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ugryan rneg"pihont<*k s kell biztoí'itii> mihni eiKt/.rsiií'z foir-

tak. A mag7.ar vezérok oli-rkezottnek látták a pillaniit^jl: az
olasz táboron alul í-h fölül átküldték a folyón a maR-yar soreg
kél szárnyát, a derékliaildal is átkoltok s PsryszíTre három
oldalról foRták körül a meglepett olasz tábort. 20,(K)0 ola«z

vérzí'tt ol Lititpraiid szerint, A mafiryarok aztán ott teleltok.

bekalandozták Lombardiát, st a szipoti Velencét is nieptá

tnadlák tömlkön, lóháton. W^jre Berenfirar nagy pénzáldo-
zattal hazatérésre birta ket (900).

Xatry Károly avar háborújához hasonló 6njor hadjárat
tette próbára a ma«7>ar honfoírlalást 907-brn. Arpá«l halála

ról méK nem tudtak a bajorok, mikor elhatározták a táma-
dást. Júniusban indultak cl mir.teíry 100.000-en, Ekkora
sereRTiek tíz kilométer meírt^telére kell ofcy nap, Pozsonj/lfj

húsz nap. Aventinns humanista itt riiditi az iitk«*/oU*t. Hán-
hida a ha>r>oniány szerint szlávokkal vívott csata helye volt,

odáiir a bajor sereírnek harminchárpm napba került volna a
• fölvonjilás, de ekkora sereírnek cíO'í'tlen úton nom lehetett

haladnia és Bánhida a Vértesek kijáratánál a mindiir támadó
mapryar lovas sereír számára s^m alkalmas csatatér. A ba

jor natry hadsercfir vezérei: a Duna balpartján Liutpold bajor

hercoír, a jobbpartján Ditmár salzburpri érsek, a dunai hajó
kon p«'diír Siírharl h'^rcoír. Gyermek T.ajos király (890-911)

a t-sirtalékkal Kniisbur«:ban maradt. .Xuínisztus 8-án a ma-
íryar serojr mofrtámadta a jobbparti bajítr hadoszlopot. Kirésr.

nap, esré^z éjjel fárasztotta a sáncai közé szonilt ellenséirot,

mely másnaj> már aliír védekez«'tf s a majryarok támadnRá-
nak teljesen áldozatul osott, íljjol u ma^ryar !<»vas sorejr át-

úsztatott a Dunán s hajnalban, auír. 1ü-én mcírsemmisftottp

a bajor bal[)arti csapatot. A köv. napon szétverték a TunKya-

rok a hajóhadat fedez parti csapatokat s hatalmukba ejtet-

ték a kikötit t hajóhadat. Sijrbart hercetr futAíwal menekült
Ennsburgha. \ uíatr> ar serejr nyomában volt s ráakadt a

királyi tartaléksercKre. í>,t srínlelt futással mnflra után cMilta

s az erdkbl eltör tarf '
'

il a niHRA'ar sen'y visuza-

fordulva tiaíryrészt elpii- . A mejfmnrnd* kis rén/

Oyermek Lajossal Passauba futott. „Oly - tlenséjr

volt ez, amelyhoz fofrható nincs a bajorok < -ténot^-

b«n*'. monnlja Rií'wer. .\ Uijor ann.nlewek év ii. ke na-

pokra sok fpapot, apátot ts nraf j«'lor.tiok az »1.

.\ német birodahni tanács új hadjáratot

Augsburffnál sr>'ülekeitok a német hadak 910 júniuRa elején.
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Hirtelen ott teremnek a magyarok s jún. 12-éu a német sere-

get teljesen szétverik, aztán a Rajnáig dúlnak és Lajos

királyt adófizetésre kényszerítik. Öttingennél azonban, az

Inn folyónál, vereséget szenvedtek (913).

Kedélyességökröl s nagy katonai fegyelmezettségökröl

tanúskodik a í)26. évi .sí. galleui A'fí/awfZ. Mialatt a monostorban

ettek, ittak, daloltak, táncoltak, dévajkodtak, azalatt el-

rseik kikémlelték a vidéket Egyszerre kürtjel hangzik,

mert a kémek kis várra akadtak az apát feg>'vereseivel meg-

szállva. A magyarok „hihetetlen gyorsasággal, mint szok-

ták", csatarendbe állottak. Mikor hallották, hogy a várhoz

nehéz hozzáférni, tovább indultak. Már sötétedett, fölgyúj-

tottak tehát néhány házat s ennek világánál elvonultak

Konstanz felé. Mikor a st-galleniek az utócsapat néhány em-

berét levágták s egyet elfogtak, az utócsapat kürtjelére a

magyar fcsapat gyorsan nyilt térséget keresett, hadirendbe

állt. szekeret, podgyászt körbe állított. De az ellenség nem
mutatkozott. Leheveredtek hát a fre, röket állítottak, iddo-

gáltak, elaludtak. Ahol nem vigy^áztak, ott a föld népe rajtuk

ütött s a Rajnába szorította ket.

A Werlaon szász várnál 924-beu kötött kilencévi feg>'-

verszünetet, melyért visszakaptak egy foglyul esett vezért,

becsületesen megtartották a magyarok. Mikor újra megje-

lentek Szászországban, Henrik király újonnan szervezett és

begyakorolt ministerialis lovasságával zárt rendben fogadta

ket Biade fahináh az Unstrut folyónál (933 márc. 15). A nyi-

lazás, taktikai hátrálás nem használt, erre a magyarok csak-

hamar elhagyták a csatateret s így veszteségük nagy nem
lehetett. De nyilt csiatát vesztettek s megtört a félelem^ a le-

gyzhetetleuségökben való hit.

Az augshuroi Diásodik csala fordulatot jelentett (955

aug. 10.), mert politikai és katonai hiba történt itt s hiány-

zott az ers öí^szetartó kéz. Henrik böjor herceg Ottó király

ellen segítségül hívta a magyarokat az elz évben. Ezek
meg is jelenlek, de részekre szakadlak és Belgiumig kalan-

floztak, miközben Ottó íiát, vejét, öccsét megbékíliette vagy
letörte 8 ers birodalmi sereggel várta n magyarok új nagy
támadását. Ottó vaílami 20,000 fnyi sereggel vonult föl nyolc

légióban: az els bárom b;i.ior. a luegyedik fi-ank, élén Konrád
herceg, az ötödik legio a lürzsek válogatott vitézeibl állott

Ottó királlyal, a hatodik és hetedik svál). az utolsó cseh vdt
a podgyásszal. A magyarok átúsztatva a Lech folyón a f-



59

tartalékot az 'Ik-iiheíí halába kultitt-k, dr a vit«z Konrád p

támadást elhárította, a német fót^Tt-is pedig áttiirvf a ma-
vryuT harcvonalat erélyesen üldözte. A l>ech « Wertach
folyók közt lev félRzijfet nem volt kedvez csatatér. A nm-
f^yarok vihszavonulá^ál a föllázadt nép ík akadályozta. El-

puHZtult a nja^ryar kíTi-b: nauy nf»/.e ' Ld én Hulr« vezérek

foffsátfba H akasztófára kerültek. Botond állítólatr ekkor n

Majna vidékén kalandozott óh 20.000 fofroly felkoncoláHával

állott boHZÚt.

Ezután niegszüutck a kuliiudozások Német- és Olasz-

orszáfT felé. Addifr elérték a réU, a mejffélrmlítést. A mode-
naiak [xy imádkoztak védösz<>ntjök!iöz: „Ab Untrarorum nos
defendaü iaeullK!" .\ leehfeldi csata kíjózanitólas hatott,

flyi't.z-i fejcílelem <'« S/^Mit Ik'.viui csak «'x»itiin fejleszthették

ki a frank-szláv eredrtii szolirai vártirbacibol. mely a hon-

fofrlalás óta a niunká.n Rzol;rák (fazdasáfri rendjét tartotta

fönn. m orszáfi védrendszerét s illeszthették be a maio'ar
nenjzetet a kercKZfény eunipai nemzi'tí'k sorába.

Ami a diplomáciái illeti, a lnmfojrlalás véjrén látjuk*

hogy a bajor nagyok euyeshégri' léptek a majoarokkal. hoir>'

pannóniai alattvalóikat nem bántják s ezért vászonruhákat
adtak, a nuurvarok iM'dig kettévágott fnrknsrn. kiitf/drn

esküdlek (M>ÍM. Egy ízben a bajorok lakomára hívtak egy
magyar vez«»rt. Chussnlt, s megölték öt tárMiival együtt (904).

A lombardok a brentai csata eltt azzjil utasították el a

magyarok békrajánlatát. hog>' dögkutyákkal nem alkudt*s-

nak. A szláv (lal(Mnin<*<>k ()tt('>t)'il s/.orong\'a bfliivtak eg>'

magyar csa|)atot a szás/föld pusztitáMira s mikor egy másik
magyar csapat ia megjelcnL, ez szenireháiiyáat tett. hogy
nem ket hívták meg. .\ riadei csata el" '

i dalc-

mincok már visszaulahitották a mag>-ar ~ .inlatot

azzal, hogy kövér kutyát ktildtek nekik {%i'2K A magyarok
több éven át vendéf/ül látták a hozzájuk m«>nekiilt .\rnulf

bajor hereeget s késbb is kímélték országi'it. Megbizkaió

' Ki'^rililti nioruli^ltan ux i|;rirrk ^ krönikávik «<| lir\«^ll^k, hngv
rsnk h^l miujyor ninrjulf kikiirk .i f .-.i-i i-. ...i .i <..i .. . .... i^,^^.

loHák ham. Illlioii lui/ról lo/r.i j.>i iról

I n béf nuiijiiiir iKzirr' ' ' !(%•

vl«kerc%/l köriil «'-\ t- i r ,.
•

ét igric ncMl vár<'\ro>/i..., .... .. .... ...^ i..^...< \ .-^u!

a mrgrsoitkfluli IkM inni;vnr nii'xlj.im jártak «-iirkrl«r « k<>lr«iA|\a

l200-|/il kv/dvr nt r%/lrri;»nti S.-. IM:tir-ho*fiilalc »zrgén§ti. V trkvX «

IrnvrkH ó% mondákal krónikuk l'iKO lAjén mar A%«#rkr««rffi.
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szövetségesei voltak Berengár olasz királynak vetélytársai

elleu (921—24). Híven megtartották a werlaoni kilencéves

fegyverszünetet s a bizánciak öt-ötéves fegyverszüneteit (943,

n48, 953). Mikor a császár biztatta követséggel a tiirkokat,

hogy táraadják raeg a besenyket s vegyék vissza Etelközt,

a turkok errl hallani sem akartak, mert — úgymond —
„nem bírnnk velk, nagy a földjük, számos a népük." Kon-
stantinosz császár 948-ban vendégeiként látta magánál Árpád
unokája Tevel fiát Termést és Turkia harmadik fejedelmét,

karchaszát Bulcsot; s ez utóbbi keresztény hitre tért, a csá-

szártól ajándékokat, patrícius címet nyert. Megtért ott Gyila
türk fejedelem is talán 953-ban és Turkia püspökévé szen-

teltette a konstantinápolyi patriarchával Hierotheosz szer-

zetest, ki itt térített, Gyila pedig rabokat váltott ki és bocsá-

tott haza, hü maradt a kereszténységhez. Ellenben „Buleszo-

desz széttépte az Istennel kötött szerzdést s gyakran harcolt

övéivel a rómaiak ellen. De midn ugyanezt tette a frankok-

kal szemben is, Ottó király fogságába jutott és bitófára

akasztatott."

Legfontosabb diplomaciiai fenj/ e korban a quedlinhurgi

követség. Gyésza mindjárt uralma kezdetén, 973 elején tizen-

két magyar fembert küldött húsvétra az öreg Nagy Ottó

udvarába, hol akkor görög, bolgár, orosz és dán követek is

tisztelegtek. E kÖA^etség eredménye lett az, hogy német hit-

hirdetk jöttek Magyarországba. Tíz évvel utóbb Gyésza
fejedelem Civakodó II. Henriik bajor herceget segítette II.

Ottó ellen s a császárpárti Pilgrin passaui püspök jószágait

985-ben magyarok pusztították. Ujabb tíz év nmlva Henrik
nül adta leányát Gizlát a. magyar fejedelem fiának. E házas-

ság volt Gyészíi diplomaciájániak a betetzése. Békéltet
hatása, letükrözdött a Nibelungenliedben is, melyet ekkori-

ban foglalták írásba PUgrin passaui püspök udvarában, ki

szeretett volna a magyarok érseke lenni.

Ösi hit és mveldés. Az ujgurok vallása animizmus-
sal rokon 'sámánizmus, vagyis a holtak szellemében és tál-

tosok varázsló, jósló tehetségében való hit. Az ujgurok
sámán papjait /cf/w-oknak nevezték, kiknek hitök szerint

hatalmuk van a szellemek igézésére, s a vadállatok, kutyák,
lovak, madarak stb. hangjából, gyermekek sírásából való jós-

lásra. Ily jóslásokkal idézték el az njgurok kikölíözését Kr.

n. 93 iáján. Kinai f(»rrások szerint a hjungnu Fejedelmet

cengli-khutunak, ég-fiának nevezték; örmény írók szerint
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a huQiiok istenét tcuigri-ulának, ég-atyáiiak mondták. Török-

tatár nyelven cengli, tengrri ugyarjaz, mint a Kr. e. 5000 körül

élt Eufrát-melléki szumerek nyelvén a dinrjtra — ég, isten;

ata pediíí - alya; khulu a mandsuiiiuniíol nyelven fiút

jelentett. A huuugorokra gyakorolt zend perzsa vallási hatás

nyomait láthatjuk íl magyar dévaj (daéva), manó, isten

(izdan), ármány (Ahriman) stb. szavakban. A liunnoknál és

iivaroknál meg volt a szeita hardti.sztelet, a jóslá.sok, az eskü.

A nagy marnei csata eltt a hunn varázslók botjukkal a hol-

tak szellemét idézgették, török dervis-módra forogva, kime-

rülve, tajtékzó szájjal estek össze, a jósok pedig tz fölé tar-

tott juh-lapockacsoníok repedéseibl jövendöltek. Baján avar

khagáu kardját az égnek tartva esküdött az égre, villámra,

hegyekre, erdre, vízre. Eg>'ik papja görögösen ír\'a boko-

labrasz s törökül böküler annyi, mint bbájos. Dsajháni a

tzlmádást említi a madsarok vallásaként. Ösi magyar szó az

ördüng. Hamuban jósollak (Sz. Istv. II. 32. törv.) Kutaknál,

forrásoknál, fáknál, köveknél áldoztak egyesek még 1090

körül Ls (Sz. László I. 22. törv.). Ennek emlékei az oklevelek-

ben emlegetett áldókút, ügyfa, egykö, bálvány. Az ügy. egy.

„üd, id" annyi mint „szent" e szavakban: idnap, üdnap, ün-

nap, ünnep; üdleni vagy ülni ünnepet, iidvez, egyház, stb.

Török eredet szavak a boszorkány, bbáj, (ynv{izs)ige (igé-

zés). A bálványt bódítószerekkel, forgótáneeal iparkodtak

megnyerni s ennek hatása önmagukon a rcülés vagy révülés

(extasis a keresztény irodalomban). Lóhúst ettek a pogány-
ságra visszatér magyarok, Anonymus szerint a honfoglalók

igen kövér lovat áldoztak s áldozatuk az áldamás (victima)

8 ezután következett a lakoma (convivium), melyeken citerák

és sípok édes hangjai s énekek gyönyörködtették a harcoso-

kat. A feliéiló-Mldo/.ut per/sa szokás. Megvolt a lóálilozat a

germánoknál és szlávoknál is a lóhnsevéssel együtt, s ezt

a római egyház tiltotta el a pogány áldozatok emléke miatt.

A sámánizmus jellemzi a táltosok, varázslók, java.^asszo-

nyok. aniinöki'l \'á1a fia .láno»< pogány lázadásakor említe-

nek a krónikák.

Temetés, ipar, mvészet. Vallási szokás minden népnél

a tetnetés. A távolban elhunytakat, mert sírjukat nem gon-

dozhatták, elégettek, mint a st. galleni kalandozáskor. Ide-

haza lovas-sírok mut.;itjnk. hogy a szállásán eltemetett har-

cos fölé vagy mellé odatették a torán fehUdozott é« sülten

nn'gevett lovának a fejét, lábszárcsontjait és pntált. Xeuiely-
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kor mintha ráültetlek volna Ji vitézt paripájára, de ilyen-

kor is hiányoztak a ló bordái és hátg-erince. Betették a sírba

a zablát, keng^'elvasakat, lószerszámot, kardot, nyilat, kop-

ját stb. vadász mellé a kutyáját. A növel eltemették éksze-

reit, st kengyelvasát is ló nélkül. A holtat testhez simuló

kézzel, keletnek néz arccal helyezték a másfél méter mély
sírba, melyet olykor agyagg-al kitapasztottak. Csak két

helyen volt a csontváz alatt korhadásos réteg, mintha desz-

kán feküdt volna. A puszta föld takarta a testet ruhástul.

A honfoglalás és kalandozások korabeli archaeologiai, ipari

és mvészeti maradványokat a lovas-sírok föltárásának

köszönhetjük. A kort jelzik a szasszanida dirhemek, melyek
a g-örög" drachma és római denárius rokonai (4.36. 4.55 gr.

ezüst = 80 jó fillér, vagy 1 franc), továbbá a pontos idhatá-
rozó német, francia, olasz egykorú pénzek. Nemcsak a

Dunántúl vannak honfoglaló lovas sírok, hanem Beregtöl

Nógrádig is a hódítás útján, továbbá Csongrádtól lefelé a

Tisza két partvidékén, valamint Szabolcs és Bihar közt

meg Erdélyben. A sírok szórványosak. Öltözetül vászon és

nemez került el, selyem bizonytalan. Bör a csizma s a pré-

mes ruha, szíjjak, melyeket ezüstpitykék, csontlemezkék
díszítettek, valamint a kardhüvelyt, puzdrát és nyerget-

Drágak ritka, gyakoribb az üveggyöng:y; kauri kagyló is

csüng le olykor a lószerszámról. Az arany nem változott el,

az ezüst szürkés, bronz és sárgaréz (kardellenz) ritka. Sok
vas túlélte a pusztulást (kard. nyílhegy, gerely, fokos vagy
csákány, kengyel, zabla), Paizs nem maradt, valamint íjj

sem, elkorhadt. A késbbi magyar paizs vászonnal borított

falemez. Sodronying, vassisak nem maradt. Kardjuk a leg-

tökéletesebb könnyíí lovassági fegj'ver: 80 cm. hosszú, 4 cm.

széles, markolata 10 cm. hosszú, ellenzje 14 cm: könny,
egyélíí, keskeny ruganyos acél, gyöngén görbül, melynek
tengelyére a markolat ferdén áll. Szolyván görbe kard mel-

lett volt egyenes kard is avar ellenzvel, tengellyel egy-

irányú marknlattial. Olykor a kard hegye kétélíí, szúrásra

is alkalmas. Háta hosszában vércsatorn,a fut végig. Leg-

díszesebb a tarcali kard: növénydíszes ezüstlemezekkel,

aranyozva. Délen, nyugaton a népek egyenes kardot hasz-

náltak. Másik jellemz lelet e sírokban a nifilhrai/. több

darab a csíp Iáján, a tegez, helyén, csúccsal fölfelé, rom-

bu.sz-alakban. A kovácsoknak sok dolgot adott a tömérdek
nyílhegy készítése szabadkézzel. ICéiszítöjnk si mevét nem
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iHiiierjiik, kiszorílotla ;i tót „kovács" ( ver, kalapáló). Jel-

lemz inéíf a kengi/el. A vaHkenjo'el iiaio' fölényt adott as

avarsájfuak a ketujrypltrlcii európaiakkal s/jeuihen. A iiiaKV.i-

rok föItMiy*' az avarral BZ«*iiilH'n a kardja, do ken;íyflt» k^z-

dotlegre«ebb. vasban utánozza a Hzíjjkeníoelt (tojásdad, talp-

Hzéleiii lehajló) s az ofry pár nem naír>'"» egyenl. Az avar

zabla liajloll szárú, a maf^yar zabla vajry OKÍkózabla (kari-

kákban véífzödö kél közéi)rúd) va«:y oldalmdaK zíil)la (a szá-

rai hajlott V. ífönibÖK vét;iiek). Az elkorhadt nyerejfrc követ-

keztethetünk az alföldi betyárnyeresrbl (nincH vánkosa) 8 a

pusztázi) nyerejflnil (i)nhán börözve. faszí'rkezí'ten fekete

bárányprém, farajfásos favéjíí'kk»'l). Sarkantyú eK lópatkó

nem maradt, noha az elöl)bit már a kelták íh használták.

A dinzitnmüvészet (ormimentika) általában az állat- és

növényviláífból mintáz, de mértani alakokkal vegyesen és

Bzabályotian stilizálva a jellemz vonásokat. e»;^ "d

jelképes jelentésM'I, bvös szerül használja a tlís/ -v.tt

A honfoKilaló lovas sírokból a disztárpryak bárom fcso-

portja kerül el: a miliénei polip szívniukjn, mely teremtést

jelképez, u;ryanÍH:y a szemita-lMzanei istrnfn s e kett köz-

pont körül elhelyezve, mint rozetta. Soknak elképe a páva-

Mi, de a kétszemcíi szívalak nt-m ebbl ered. A szívalakú

dísz ersen stilizálva lO'akori a 22&—6315 közti sznsszanida

perz.«»a és VI— XI. századi bizanei di>
'' *' k és a

mikénei omamentik:i polipja közt az <>- -k o^-
Hzernbb szívalakja adja mejf az átnieneteu .\z ósma<ryar

ornamentika niotivnmait ruhákra s u faépületek, tárjo'ak

diszítéíiére i« alkalnuizzák. Ily diszítésüok lehettek Attila

és fembereinek fapalotái és kerítései s a lioiifojírlaló mairya-

rok sátorfái, szekér, járonj, br, szr készlet»M. .\ rá»hez szé-

kelykapu nem jöhetett velük fátlan vidékrl, de a meglev
maío'nr diszítnjotivumokat fölhasználták a fás vidékre

telepitett székelyek mez. icyepü- és házkapuik ékesítéííére.

flrdekí^, hotry a székelykapu niÁNa elfonlul német- és

bolK-árföUiön is.

Pouótiij hufjijomfinfjoh. \ halotti toron fláldotott,

meirevett és esontjaibaii tirával eltemetett ló o keresztény

' Htisrkn Jó:%rf: Ornaininlil rtrnrt^-

hr« I.SiAíadok. imri. :,.i: r> 1 . M ». IHW.
Az Mtn fn I.Ma»{y ^ lOIOi.

f'yórffg hioán: Á i' (Fölcir.

KAtkményi'k 191.1, Lukmintyumal luu t •.
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idkben élve marad, élve lesz áldozat megholt ura lelki üd-

vösségéért, mikor az elhunyt nemes lovagot paripája a ko-

porsó után menve elkíséri a templomba s ott Isten egyházáé
lesz vagy helyette pénzt adnak az egyháznak/) Pogány
ráolvasások egyik maradványa a XVI. századi Bornemi sz-

szánál: .,Föld édesanyai te neked mondom elször: ennek a

torkába ers torokgyik ereszkedett... oszoljon, romoljon,

benne meg ne maradhasson!" Pannóniai Mithra-tiszteletböl

örökldött máig a dunántúli regölés. Téli napfordulat ide-

jén újévi kalenda és gyjtés, kéregetés, kollekta mint ko-

lenda összevegyül a Vízönt csillagképben fölkel újévi s

vízkereszti Nap-tisztelettel, mikor a sebes folyóvízben gázoló

csodafiú szarvast éneklik és samán-papok módjára jósol-

nak, kivannak a gazdának b termést, összeregölik a szerel-

mes párokat s az ének szakaszai végén dobbal, láncos bot-

tal zajt ütnek az isteni réjülés, rémülés, önkívületi állapot

jelzésére. Az ének refrainje: „Hej regülejtem" ebbl: „hej

regö rejtem" vagyis „hej ének bvölöm!"-) A pogány éneke-

ket a honfoglaláskor Pannoniában talált és magyar vár-

(írökként tovább él frank-szláv eredet igricek, regösök és

magyar diákok folytatták a keresztény idkben is. Énekeik-
ben új tárgyat kaptak a hunn-avar-magyar mondákban,
belevegyítve a pannóniai germán, szláv stb. népek hagj^o-

mányait Attiláról, az avar-frank harcokról, Szvatoplukról.

Az énekesek ajkán él mondák és regölések, kolendák, misz-

tériumok pótolták az irodalmat.

írás, rovás. Az ír. bet szavak török eredetek, ti rovás

finn-vogul szó. Az írás legsibb módja a turániakkal rokon
babiloni «zuraerek képíráisia, ékíráisa. Egyszersítve, fapál-

cákra róva jött létre a feniciai rovásírás, egyenes bevágások-
kal, jobbról balfelé. A jegyek idvel töi"^ görbül vonásokkal
is bvültek. A rövid hasáb vagy henger forgatásával jött léire

a görögöktl búsztrofédon-niak nevezett, szántó ökrök fordu-

lásához hasoniló „barázd oló írás." Tinta é;s nádtoll számára,
hogy az írás el po kendjék és jobban látható legyen, létre-

jiUt a görög és etruszk balról-jobbra haladó írás, gömbö-
lybb, gyorsabb betkkel, melyek kiszorították a rovás-írást.

' l?.83-ból maradt orrc adat egy oklevélben. Békésniejcvei
Oklevéllár 1. 33. 1.

' Sebestyén Gyula: A popánykori költészet emlékei (Beöthy:
A magy. irod. története. I. 1906. 35—66. 1.). Regös énekek. A regösök
(Magy. népköltészeti gyiijleniény. IV., V. köt.).



i-Híik HA iniciális <ia;íy ln-tiiklnMi hatr.v (ák iiick:. A kolcti ú-tö-
rükök iiM'fturlottjik <t loaiciai rovásírást, a iiyu,?ati ó-törö-
kök peiU^ a íTöröífös rovásíráfit, mely a iferiuáiioknál riiua
névpn terjedt el. A kétféle rováKÍrás összevejfy ült ha uy^ur
lörökökiiél 700 körüli köho rovott felirataikon az Orklion tie

.Iftiiszei folyók kö/l. P>liliez le«-haKOiiIóbl> a niasryar-székely
rovásírás, mely lejctováhh éli a s/Z'kelyeknél.M A mag>ar
sáífnál csak számrovások és tulajdonjeífvrovások ismére
tenek pásztoroknál, favátróknál. kítfarajfóknúl. sóbányászok
nál, régi adósztnlöknél, faluinráknál stb. A török biti, bitig
annyi mint írni, írás. A finn-rokon nyelvekben mko, íreni-

tivusa mvMt annyi mint basítás, A székely-esánífó i - -

n»vás a v«»írtil-oKzljákokéhoz liasonló. s ural-altáji m

sehol sem fordul el. Az eirysz^rü és páros íbasítotO mJatx-
rovás szokása és neve a szókely-majoar néptl jutott el a
Szomszéd népekhez: neve a horvát-vend és tót-óeseb nyelv-
ben rovás, ruténul ravas. ujprörögrül ravasi (írva rabasi),
szíírb-bolffár ny«'lven rubos. «lélnérnel nyelven ral)nseh. ra-
biseb, olábul rel>us, revas. A kalandozó mapryaríiáir SKám-
rovásokkal jegyezte fosrlyait. marháit s tulajdonj<'pyeit rá-
rótta nyilaira, hogy sorsot hnzbassí»n legel- és földosztás-
nál vagry a föle elejtett vadat fölismerhesse. Késbb Ws íeul-
tellus) a tizedszed és adószed kerület, ro>v/> (dica) az adó.
másképpen ravatal, melyet a ravók róttak portánkint.

\ijcli\ ösfOfilalkozások. A magyar nyelv alapanyaga és
waerkezete már llMMí köriil finn-rontil. Hatigtani Pg^rzéjtek:
a magyar f-nek a rokon nyelvekben p felel nmg, a mély-
hangn'i szavak kezd b jáiiak k, eh pl. fél-pel. f« pr; hal-ka!,
kala, ebül. Alnkluui rgt/ezések: kel. kelt: v»>gul kel. kelt.
osztják kii. kilt. Szóogncz^xek az seredeti egyszer fogai
mak iievébtMi: szíini nevekben, testreszt-k. esaládtag^ok. ter-
nu'szeti jelenséirek, kezdetleíres cselekvések nevében, ikrek-
ben, pl. vognl szánntcvek: kel, ehnrem. nyele. ,t. rbat. szét,
Tiyol: ebúsz. etinMi. ehalpm. szaí {2--^. 21). .'>0. 60. 100». Osi
finn-urall szj.vak a hal, ijj. ideg. mvi7, az sfoglalkozás sior-
-/-''Mi.n. Halfogó horog a finn-lap ág, rekesztékek halfoiráii-

Krzai Li-/Ui finliUni u s/»krly ír:ol. iiiiiii mIkIi ItctúkrI I2H."!
lujaii. Ki'lsAi/ i'\ imilva Tliiirv<:y krónikája tiKuuiju nirg. Uog\ m
a fapálc'ikra vuit róva. Trlrydi János ItiKjimcnlH pr»srap Hnnnttruiu
liíiífuar c. könyve i:iys-í.aii a sxckvh ro^isirit^ ^2 jrfiwi nK^i^mertHi.
ir»OI|>Al való a c»iks:entmiklósi oratórium frlinila ^•^ I66N ból az
riilaitii iiMÍIáriii> tciiiplikiiii ÍHiral. aiit.n/ i o\ á^jrfyekkrl fe^tw.
fSebrU^u (,f/nln \Unix's «•<» rovúiirj\ l''

Krdriyl: Aritáükor. r.
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nál a fal és vész (vejsze), mely mint nádfal a vízfentkhez

van ersítve s nem helyezhet át, mint a fonálból vagy veez-

szöböl font varsa. Finn-iirali eredet a fene (kutya, eb), a

juh; eme (származéka a magyar emse) és ün (borjú), amaz
a nstény, ez a fiatal állatok neve; vaj a bármin zsiradék;

szre volt még a .juhnak is; ismerték a finn-uraliak a méhet
és mézet, a föld ásványaiból az ezüst, ólom vagy ón és a

vas nevet, mely utóbbi vörösrezet jelentett; fztek, fontak,

varrtak, fazekat is használtak; dr-ral és ideggell varrtaik öasze

az állatbröket.— Vogul-osztják eredet a háló, hajó, (= csó-

nak), a tegez, ló, mely kétfü, háromf, ha két-hároméves.

A vogul-oszlják rokonság is ismeri a kalandozásokkal szer-

zett árja hatást e szavakban: tehén {— nstény állat, mint
a finn-ura] i eme), sör, arany, a késbbi van, nemez, kard,

vért, had, vár, vásár. Valamely kaukázusi néptl ered a réz.

A vogul-féle anyanyelvbe századok alatt beolvadt a

hunn-ugor — ungar, magyar, türk uralkodó nép nyelve és sok

eredeti egj'szerbb szavát olfelejitette, kicserélte, de megtartotta

az ó-törökségböl a következ szavait: gyalom, az állóvizekben

száz méteiTe is elnyúló, közepén zsákkal ellátott kerít háló;

a tör, mint vadászó szerszám; az állattenyésztés szavai: hika,

borjú, tinó, ökör; disznó, ártány; kos, toklyó, ürü; kecske,

olló (gödölye); tyúk, csibe; a vaj, mint tej zsira-défca, a köpü,

iró, túró. sajt, gyapjú mint juh szre; a földmüvelés török

szavai: huza, árpa, tarló (= szántóföld), eke, sarló, aratni,

kepe. szér, szórni, ocsu; rni (rölni), dara, szapu (=mérö,
rmérték): boglya, kender, csep, tiló. orsó: szl, szrni,
})or, sepr, csiger; komló, gyümölcs, alma, körte, borsó. Az
ipar terén török eredet a vászon^ bársony (= selyem), a

köpönyeg, szcs, ács:^ keresked a szatócs, gyr, gyöngy,
tükör.*

Középfrank eredetek a mag>*ar iiyelv i-égi uiéniet jö-

vevényszavai: a lencse, rozraai^ing, kömény; bitang, kóbor,

csdör, gúnár, fogoly; csr, létra, lcs, lre, rét, zsúp, csapol,

t/örpöl, morzsol; prém, pendely, gyolcs, zsinór, kohó, pöröly,

bárd, fegyver, gerely, kolomp; boglár, zománc, torony, vakol;

font. komp; frigy, ostrom, cél, példa: kócos, lompos, dölyfös,

dre, ílnrcás, zsémlbes, mormol, hódol.'

' V. ö. Srinnyei .Tózsef a Csúnki-fóU' Arpi'ul és az ArpAdok <-.

fliszmü .<4— 38. I, Szerinte bolgár lörök iirp olvadt be a finn-„ug(>r

"

maftyarsj'iRba. l

= MeUch János, Akad. Értek. NyelMud. osrt. XVII. 4. 45—46. 1. 1900
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Szláv jöiievényszavak: a medve, vidra, nuuvka,

bárány; a bükk, rekettye, azéna, kajKa, petrencc; Híántó, xgtLt

jíiroui, borona, rozs, g'abouji, Víúhsi, dhzisig, szalma; gercbetL,

Illák, répa; abrak; eszlerhaj, oszlop, pitvar, ajtó, ablak.

koibyha, kémény, K'ürádii-s pime.'

Családi viszonyok, lakán, ruha, étkezés. Finn-urali

H^avak az s (is-emük> eredeti let? atya, továbbá az atya-

unya, férj-n, vO-mrni/. ip(a)-iKip{a), ángy, árva, atyval

(moHtohu atya). A k«'t8Z«'/-nál több u-török eredet macr^ar

üzó közt csupán az iker tartozik :i családi viszonyokhoz.

A jövevényszavak nem CHupán hiányt pótolnak, hanem már,
iiiegrlev szavakat is kiszorítanak: a magyarnak már mi'ic*

volt a süve éa rére, mikor helyettök elfog^adta a n«-met sá-

górt 8 a tót mostohát. A vlegény mint vev me»rbizottja a

vÖfél megvette rokonaitól az elndóleányf va^fv elrabolta.

A lejinyvételrl Gardézi ad efrykorú hírt, melybl látjuk,

hogy a család vagyona prémekben én Helyem szövetekben

volt ingóságul ösfizegyíijtve a innrfián. i>. i./.ri. Ijázi fi'As/c-

reléeen, sznyegeken kívül.

A ház árja eredet a finn rokon- ^ ^. Ibn R<»s/.'» h

szerint a tnrk inadsarok siitrakban l.in . ^. A sátor török.

Finn-urali ere<letú az ágy, török a bölcs es szék. mely padot

is jelentett. Több sátor tett egy falut. Frelsingi Ottó még
1147-b<*n is úgy látta, hogy a magyarok lakása többnyire
nádból, ritkán fábiM, még ritkáblian kbl van s :i nyarat é««

szt »Urakhan ti>ltik. Anonymiis félszázaddal utóbb a saját

korabeli 8Zí)kíi«ból következtetve írta, hogy Árpád é« f6-

eraberei knnyhókat építettek ítíjgTiria) piV. ' •>•-
.

t .jj_

mon pedig a vez<-r s/junára levflen szint i iK

St Kézai íh úgy twílta, hotry seink vizek uullii' "k

sátorozni. De télre bizony elfoglalták a femberek •*:-

laláskor itt talált frank civitaaok (várak) vagy szláv grádok
ts a ciirliiíok i'

" akár a s/^ '>b

b<»ronahá7.ait h;i kásuI és 1«'k ti.

tául. Már elbb is ismertek oly díszes, farapasoK fnpaloiá-

kat, aminkben Attila é» foinb<'rel laktak. Konstiintinoíz a

mairyarok tábí>rl fürdjét mintasTU'Hinek tartotta: „Tartozik

a táb<»rnn(lez4» vinni Oi i"*:\^7.nr srj'imáral türk fn' «Z

racita esergát, br medencével." .\ szi'kely has - -'g

fából ^ült. de építéemódjára hatást ryakoroltak a ssáazok

• Borf>\«/kv Smnu A Imi 79. Pauirr íiv.

A nsfy. nrntr. trt Simt Ui^áu >



is íi fában íjazdag vidéken; itt tehát honfo^laláskori lakás-

viszonyokra már nem következtethetünk.

A magyarok honfoglaláskori viseletére ninicsenek

maradványok a lovas sírokban. A pécsi bazilika dombor-

mvei s a haiiilburgi Attila-szobor magryarOkról mintázva

arra engednek következtetni, hogy a magyarok térdigérö

u.ijavS fehér vászon ?»£f-féle ruhát viseltek, fölötte ujjatlan,

csupán nyaknál nyitott, alul csipkézett, térdigérö, színes

kelmébl készült b mellényt, zubbonyt hordtak, mint a

szarmata, jazig-ok Traianus oszlopán. Combig ér ujjas fel-

ölt a kabadioH, amelyben a türk elkelk Koustantinosz

császár kívánságára udvari ebédjén, megjelentek. Ez az

atilla eldje. A ment« se pedig a mandyae, melyet a bizánci

udvarbeliek türköktl vettek át: eliVl uyitott. csipig ér,

testhez simuló, félvállra is vethet. Egyszerii népies birka-

br ruha, térdig ér, ujjatlan, kifordított szr a (/uba (ne-

mezbl való mása a Szr, bevaiTt ujjal, szögletes gallérraíl),

befordított szr, bokáig ér a suba, ujjas a bunda. Egyéb
si ruhák a tmdrág, gatya, a pitykés é>s ctsattos öí', a bizán-

ciaktól is utánzott türk csizma, hegyes fölhajló orraíl, sarok

nélkül. A fiüveg: karimátlan báránybr a magyaré, nyak-
véd a. szcitáé, nemez pörgekalaphoz hasonló az oroszországi

csészetartó kún szobroké. A magyarok három üstökön kívül

a hajukat rövidre nyírták (avarok, Váta pogányai), csupán
bajszot hagytak, szakállat nem (kunok). A turáni nk ábrá-

zolásában jellemz a két ing: az egyik bokáig, a fels térdig

ér. Ezen felül k is védekeztek a hideg ellen mentével vagy
subával.

Ami az étkezést illeti, Gardézi említi a halászás ked-

velését, szerették a vadászást, tehát a vadhúst is, Lco szerint

sok ló és szarvasmarha követte a turkokai teherhordás és

élelem, itial szolg'íUtatása végett. A st. galleni kaland mu-
tatja evésök. ivásuk, imilalozásuk módját, Tlt nincs nyoma
a vérivasnak, szívevésnek s a nyershúsevésnek. Áldozatból

maradt, t^'ízbj kivett húst rágliaik le a csontokról, niielyeket

egyniá-shoz dobállak. Bort iltak, daloltak, táncoltak.

Leo császártól tudjuk, hogy a magyar turkok Iwuli-

fcgyolme szigorú. Fbíráik a gyila éí« harka. A magyar min-

denekfölött "litiéz éa szabadságszerel, A hadjárat, kalando-
zás olyan neki, mint a vadászat. Fiopáara nem szorul, leg-

fölebb a .s/nlaj csikói viszi el merészen, (^lazdag é.s pompa-
szcrf'fn (' Jióp. fli> .'i/i'tí li.ircr.n, Í(1m\ iv;/nn1;)"'>».'i'!i>l< •>! v i'<i>l<'v;érc
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edzett. IdegreDiiel K/x'mheu óvatos, nícnodéakoT bizidinatl&u,

alkudozáiibun úlJIiiitaihin, do itrcrcteit úllja. Oiiludatut>, pfípI-

inoH a liíidinüvéKzetbcMi. M«'trny<*ru a visídkedetse, ú;ry ho^ry

a morvák, duiiáJitúli én tiszai tótok hauiar iiicirbarátkoztak

í'H h«*l(ilva<ltak. Allanif<*rfirii W- »'n-ly iiul f-
Bitói Árpád, (jyósza rs iiajív li;i, .t;{osaii «"s h;i >ii

vonták le a nagy helyKelek következményeit.

Az Hinvelödéfi korának forráüai. A türtvnvtflóttt r^ur

forriÍKai av. arc|n'o|(»t^i;ii lcl«'t«*k. á.satyu«»k freduióiívfi l>iir-

laiiu'okhan, sirokhan, haliiiokliau, viziiioKiLKokhaii. I'^ lolctek

Hzaktizerú leírását, k«'»peit •*; értei nn'z«'»iéU feldoljfuzáxuit

mctrtiii áljuk u bud^ipt'Kti éií kolozsvári nnizetimok Archaeo'

lo>riai ftrtí'RÍlójébíMi, Közl»'iiiényeibeii. s szaktudósok miivei-

Immi; iI>riM*k: Ih-HJardins-Koiner: P''<'líriitoK «-iiili*kek a M. X.

Múwiimból (1873), Pulnzky Feronc, liaiiipíd Józs.'f kötiMei

az ÓK- és ókorról, a rézkorszjikról, hronzkorszakról slb.

Fröhiich artliaeoloifiai munkája a SziláíO'i-féb* iiiillt*nnári8

ti/kótí'lw Ma»ry. TiM-t. I. kölot^ben (l.H'.í.'.). KicsibcTk <>nilithel-

juk Darnay Kálmán „Magyarorszíiír óskora" v. konj'A'ét

(1900). -- \'i, ols néprajzi adat a Kárpátok övén belül a

Maris fcdsö folyásánál lak<'> n(/<ifirzckrö] szól Fíerodotosznál

(4-10 k.) Darejos/ »/Aitn hadjárata alkalmával ('•<>*».

A rútttai korszak pannóniai «'*« ilatriai fídírutos emlé-

keit a li(>rlÍMi Corpns Insrríptioiium Ijatinarum 111. kötet«

és |M')tköt4Mei trtték közzé, pl. az .\u;nistus bódításairól szóló

kisázsiai ariírnrni Monumettfuni Atufirnnuiuol, iiu'lvft a nia-

>r>ar V'eraiH'sirs födözött föl a XVI, szazad közeiH»n szul-

táni követjárásn alkalmával. A vároNokat s egyéb római.

kelta, dák lu'lyii('v<'k«<t meirtaláhii az Anjni'ítns konibflII

íröröíT Sfrabo fiddrajzahan. a 2. századi Ptulemnin<i fokhálón
térkéjMMi. a Coiisl.i ii1 iiiopolist is f«dtünt(>tó .140 kitrnii /Vm(/n-

ppr-táblán, mrly "i'iszt'r hosszabb mint sztdes. nu'rt nsr.lop-

r«arnok falára volt festve s XIII. szásaili niainzi másolatá-
ban nianidt nvink. h PíMi(iii»r«'r atiirKbtinri h"' ''o-

kából került a b»«<*sl cs. mnz*Miudia. .\ római n -ál-

ról ért4««ít nz Itinertirium .Itttnnini v. útikimvv. nudy a .lulia.

Hercidia letriokat is ondíli l>i<M'1ot1nnn« korából s kéiiAhhi

a P«Mitin»rpr-táblánál.

Az ujqurh'juuquti tfi'.nrt f«»rrás.i»i Thtirv .In?>rf

lwnert<»tfo a Szá/aíiok IHW. ''77 stb. lapjnin a maiTTarok cr^
dHérl szóló nairy tanalmánvában. K sterint a kinal Ctao-
junnphittt/ VJíW iiél a nionir'>i kinai dinamitlH lör1éni»t«'d>«»n
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ír az ujffurok megrhódolásáról és régribb történetökrl,

A perzsa Dsuvejni 1257-ig írja meg a mongol khánok törté-

tét s benne az igurok hódtxlását a »aját könyveik szerint. Az
1318-ban meghalt perzsa Besideddin nagyvezír mongol kháai-

jainaik megbízásából írta meg a mongolok, ujgurok és más
törökök töiHénetét szintén régi liöniyreik nyomán. Ahulgázi
mongol kiián Khivába-n 1664-ig élt és írta meg 18 perzsa,

török, ujgur könyv alapján a „Török családfát".

A hunnokat elször Marinus Tyrius említi 100 körül

Kr. u. a Daik (Jaik, Urall) folyónál, Piolemaios félszázaddal

ntóbb a szarmata roxolánok és germán basztarnok közt a

Fekete-tengernél kalandozókként. Ammianus Marcellinus
szíriai görög katonatiszt 353—378 közti történelme megma-
radt; régibb történelme, Tacitus folytatása Nervától kezdve
elveszett Az utolsó években említi, leírja a hunnokat.
A thrák Priszkoss rhétornak köszönjük érdekes és részletes

leírását Attila udvarának a 448. évi keletrómai követség
alkalmával, melyben a rhétor is résztvett. Sidonius Apolli-

naris arvernai (— clermont-ferrandi) püspök 24 költeménye
és 9 kötetnyi levelezése közt megtaláljuk Attila 451. évi gal-

liai pusztításainak jellemzését a saját 20. éves korában látot-

tak alapján. Jordanes alán származású, rokona az itáliai ke-

leti gót fejedelmeknek s udvari jegyzje, végül krotoni püs-

pök déli Ttáliábaii. 552 tájápi kivonatolta CaSisdodoriusnak,

Nagy Theoderich udvari jegyzjének elveszett munkájából
géta (gót) történetét, kiegészítve Marcellinus comes évjegy-

zeteibl (annales) s a. saját tapasztalataiból. A gótokkal

kapcsolatban beszél a hunnokról is. Florus nyomán írt még
világ^történelmet a teremtéstl 552-ig. Legjobb kiadása, vala-

mint Sidoniusé, a Monumenta Germaniae Historicában

jelent meg.
A'í5 avarokról Prokofpiosz ir, palesztinai Caesareábói

való görög, Belisarius hadvezér titkos jegyzje, a keletrómai

birodalom háboníinak történetirója 395—553-ig. Ktismata
cimen megírta I. Justinianus építkezéseit. Anekdota cimen
pedig vissííavonta a császárról és nejérl irt dicséreteit.

Theophi/Jaktosz Szimokatta 620 táján irt az avar eskürl,
Bajiánról. TJienphavesz régibb források alapján írt Chrono-
graphiát az avarokról is, 800 körül. FAnhard frank történet-

író a fuldai i.sikolában tanult, aztán Nagy Károly udvarába
kerüllt vezette az aacheni székesegyház építését s nie*r-

irtn a nagy cfiászár életét ..Vita Caroli Miagni" cimen (t 840).
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A türk mculsarokról és eezcg«lekrl* etelközi adatokat
irt Dsajháni khorasszáni vezir 907 olött „Utak és orszái^ok**

ciinmel, miutáa utazóktól nieg'tudakoita, hojo' miképea lehet

az egyen ország-okba bejutni kereskedés, hitterjesztés, hódí-

U'iH céljából. Ez a munka <'lveszett, de már dl'A eltt kiírta

adatait Ibn Roszteh iszpahaui földrajzíró a ^Xeiuas dra^ra-

sáflrok" c. könyvébe. A perzsa Gardézi v. Gurdézl szintén ki-

írta Dsajhánit 1051-ben. bvebben mint az elbbi. Ahol Ibn
Rofizt<;h madsarokat ir, ott baskirokról szól az Örményország
é« egyiptomi Maszud't (956).

A firörög: írok is cKrykorú adatokat nyújtanak a turk-

magyarokról. Georgwsz Haniartoioez szerzetes, ki ma^át
bnösnek nevezi, krónikát írt a t<*rouitéstl 842-ík' s turkoi,

unnoi, untTroi néven említi a niag-yarokat S39-l>en az alsó
Dunánál. Kky loffotheta folytatta 948-iíf s ufirjaneddijf átírta,

Leo Graynniatikosz, Szt. István kortársa, elbwzélve a turk-

boUrár háborút Maurikiosz Í582—602) vag-y inkább Herak-
lioez (610—41) császár írt.a azt a Taktikát, medynek az ava-
rokra vonatkozó részét VI. Bölcs Leo (886—911) három .század

raulva teljeeen az etelközi turkokra alkalmazta „azon ala-
pos tapasztalás" szerint, amelyet mint a maífyaroknak szö-

vetségese a bolgárok elleni háborújában szerzett. Hadvezérei
számára írta okulásnU tehát igazat kellett írnia. így ('.H^ik

még érü''ke>sebb az a tény, hogy az avar és türk iuag>-ar
taktika ugyanaz a hunn-bolgárokéval, úgy hog>- ezt sok nuui
nép taktikája közt nem ín kell leírnia. A mag^^lr taktika a
18-ik fejezet :{9., 41—75. eikkelyeiben vau elmondva. U»o fia,

r//, Kotistaniiuosz r\)rphr/ro{jcnHt'tosz hat éves korábkn
került a trónra nagybátyja, majd Romanosz gj-áuLsága alatt,

ki leányát vétette el vele. Csak 945-59 közt uralkodhatott.
Addig régibb írókat kivonatolt w új munkákat lUlított

ÖMsas ©ncycloi>aediákat, melyek jórészt elvesztek. l)o m*»g
maradt az „udvari sz^^rlartá^okról" írt municája s ja biro-
dalom kormán yzáíiáról" szóló, melyben ta.niicsokat ad fia-

naJc, Ronwuiosznak, ki bét év múlva megmérgezUMte. E mun-
kája hitel<>s adatokat tartott fönn a lebetliai s et«'lki»zi tar-
kókról, a fejedelemváiasztasml. az Arpádosttláil tjigjairól. a
tÖr«»k nevérl, a fbirákról stb. Hitelewt ndntnkat kapott a

' A/ itflku, a lioni(*Kliiló ^ kalaadujó magyarokra vooatkuró
íorniiokiit tudom.! nyos hcMvHÓM'kkd megtaláljuk ...K mattyar hon
foKlnlik<« kiUföi" c nkadcmiai kiadású nagy knv\b«n. Srrrir^iii^t
Piml.T <.M.|, .s SjúlkKvi Suiidor 1900, H77 L'.
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S48-ban nála járt tiirk föemberektl s tcistrei közt is voltlak

turkok, öt é.yig pedig elkel tiirk kez€«ek éltek udvarában

(943—8): viszont az ö követei megrfordiütak a tm-koknál,

kazároknál, besenyknél stb. Turkok- é« kabarokról saól a

38—40. fejezete, ezek eltt és után pedig az avarokról, hor-

vátokról, szerbekrl, besenykrl, majd Morvaoi szagról s a

Duna többi oirszágáról.

A nyugati források közt Hinkmár rheimsl érsek vagy
. a belga sithim évkönyv (Bertiniani) 862-ben említi az;

uuigTok betörését a frank birodalomba. A Conversm
Baguariorum et Carantanariim 871 körül azt akarja iga-

zolni, hogy Privina és Közel mosaburgi szláv hercegek is

elismerték a salzburgi érseik fpászíori jogát Pannoniábian,

míg oda nem jött Methodius philosophus, ki a szláv liturgiát

lioztia Ibe. Száz évvel utóbb Pügrin pastsaui püspök pannóniai

törekvései miatt talán interpolálták. Nagy Alfréd angol
király (871—901) a sevillai Orosiusnak 401-ig terjed világ-

történeti és földrajzi adatait kiegészítette a saját kora

ismereteivel s így tudjuk meg, hogy Morvaországtól és

Karinthiától Bulgáriáig vau az avar pusztaiság.

A hovfoglalás kútfi közt els a fuldai évkönyv,

melyet 887—901-ig bajor földön folytattak s Arnulf udvará-
ból nyert hírekkel hitelesen jegyezgettek, szinte évi'l-évre

szólva az ungrokról. Recjhio lotharintgiai pi-ümi apát 899-ben

monostorából elzve Triérben írt világkrónákát, melyet 908-

baii megküldött Gyermek Lajos neveljének, az augsburgi

püspöknek. A 889. évnél miajdinem szóról szóra elmondja a

magyarokról azt, aimit a 2. századi Justinus irt a szcitákról

éjü, parthuísokról, vagy a. 8. századi Paulus Diaconus) a ger-

mánokról. De van sok értékes adata, pl. a besenyk (etelközi)

támladásáról. Reginot a középkorban sokan ismerték s hasz-

nálták (hersfeldi évkönyvek, reichenaui Hermann, Pi-ei-

singi Ottto), nálunk Anonymus. Regino foh^iatója egy trieri

szerzetes 967-ig, kiinek adatait krónikáink is fölhasználták.

A hajor püspökök levele IX. János pápához 900 jul.-ban

felel arra a morva vádra, hog^^ pénzzel Ttalia felé terelik a
magyar pogányokat s viszont vádat emelnek, hogy a mor-
vák a magyarokkial pusztítanlak és utá.nozzák ^^sele1löket.

E levél XTI. századi másolatban maradt fönn Pilgriu i>as-

Hani püspök részére hamisított és interpolált levelekkel
együtt, de hiteles.

Magyar kalandozásokról szólnak: Johannes Diaconuf:



velencei krónikája és Mtmtecuainó króniki''ja, í>z. l'dalrich

auKshurgi püspök életrajza, a francia Canibrajj piispükeinok

törU-nete és Flodoard rheinisi egyháztörténott' 94h-iír. anna-

lese 919—65 közt és külöiK'jficn nevezetos a at. unlhni krónika

leírása a 926. évi kalainlozásról a/, 104<> k. iró IV. I'Vkehaiíl-

U')\ ri Waldram sl. ííali<Mii K/^-i/,eteH verses levele a niagyarok

piiB/vtítósairól. Liutprand a paviai lanffí bárd udvarban
nevelkedett s Beren>rár követeként járt Konstantinápolyban
949-bíMi, majd rneu"bu«onolva 1. Ott«') német királyh<»/. ment,

kitl 961 -ben nu'trkapta a creiMonai piispöks<*ír«'t. „Antapo-

do«is" (niegtorláíi) e. munkájában. Herenírárou és feleséjceu

akar boK«znt állni a 886-950. évcJc történetével, 8 gylni a

masryarokat Is íturoi. uiiírri), kiknek elmlja a brental, els
auKsbur^i és ..merRel)uríji" rsatáját. említve az „ördöíri Inij,

buj" esatakiáltásnkat. Mejrírla Nas:y Ottó esászár életét is

B kicrúnyidja a iiizanci udvart követKéjféröl írt munkájában.
Widukind col•^•eyi bencés a szászok történetét írta meír Na»ry

Ott^íitr és H7/)l a szi'íszorszáí?i magyar betörésekrl Í9<)6. 9iA,

9;J3), fjetí: az aug-sliurK-i nagy esatáról.

A xzhívok forrásai közt a magyarokra Vonat koz<)la«?

entilíthetjiik a Knnstnutln- és Mefktul-legeudáf, melyben e

bitterjesztknek magyarokkal val»'» cbersoni és közép-dunai
találko/^'isáról van hz«> 861 táján, de érdekes a Pannónia é«

Aloravia téríté«ér()l szóló rész is. A keleti szertartá.sú szlávok

Prolofi r. Icgimdás könyvében említve van e»o' bolgár katona,

kit a majoar bi)Igár báboniban Sz. Györgyi' esodája ment«'tt

meg. \ kijrvi Sz. Tlu'otlosios-barlanginonostor történeti föl-

jcg>'z<'s«Mbl írta meg Nesztor a 8.50—1110. évek törflénetét,

njelyet többen folytattak. Itt a magyarok neve fekete ugor.

a kazároké n»bér ugor.

.\mi a iHdpiftir krónikákat illeti. e/«'ket a bunuok én

vezérkori nuigv.irok történetére alig liasználbatjuk. mert
3—4 sziizaddal késbbiek a matryar honfoglalásnál s ax
eseményekkel <'gyk<>rú forr.'isokat vajo' nem isnierték. vairy

rontott szöveggel basziiállak. Ml tehát inkább .ly. ere«k»tl

teljes, ép külföldi szövegeket kcrressiík föl. Krónikáink itt

esak az eg^koniakból biáiiy/i» mondák s a külföldi források

felhasználá.<<i módjai sz4^m pontjából, tehát az irók koráf

jrUemzó kulfurtiirléneti szempontból értékí'^ck. a régibb

koroklxd peílig' cí^nk efjt/-ktt hatásosabb törlt nrli tént/rf

f^iryelmeztetnek, melyeket nz Igríe énekek n a nép tndata
bnngoztattnk. ,\z összt^s nép<'k les/ármnxásáf krónikáink
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sevillai Sz. Izidor {\ 636) Etunolog^iai'um libri XX. c.

enciklopédiájából vették, de rontott számokkal, csak a

Képes-krónika számai egyeznek Izidoréval. Nimród tornyá-

nak építését rontott évszámmal Flavius Josephus Kr. u. 70

körüli zsidó régiségtani munkájából merítették. A torony

méreteit Izidortól vették, ki ez adatokat Babilon városról,

a sienei toronyról és thebaisi templomról mondja el

Hérodotosz nyomán. Izidortól vették át azt, hogy a szciták

Jáfet fiától Magogtól származtak, ki 58 évvel a vízözön után
Evilát földjére ment. Felesége Enech fiai Hunor és Magor
neve az en (ün), hunn és magyar néyböl készült, költött

adat A hunn csatákban a tullni és zeiselmurei avar-frank

csaták mondája van elmondva a honfoglaláskor itt talált

népek emlékezete szerint. A csodaszarvast Jordanes-töl

vették át, ez meg Priszkosz rhétortól, kinél a szarvas éppen
megfordítva a Maeotisból vezeti el a vadászokat Szcitiába,

Szcitiát a 2. századi Justinus leírásából veszik át, ez meg a

Kr, eltti Livius-kori Pompeius Trogustól. Már Jordanes
ehontotta e leírást, egyik határául az Északi-tengert

említve. Krónikáink további határaivá teszik Joriát (Jugria

az Ural hegy északi vidéke). Mongolországot és Korozminát
(Chovaresmia). A „denti", a szciták neve, emlékeztet Anony-
mus ,>dentu-mogeri", „Don-ti magyer" elnevezésére. A
boszorkány-monda Jordanes aliorumna-mondájából alakult

Belár és Dulo a bolgár és dinasztiája az alsó Dunánál.

A küi-t ünnepe a zsidó kazárok kürttel jelzett Tisri-szoniKat-

jából eredhetett. Thüringiai vonatkozás Sz. Erzsébet kör-

nyezetébl az az észrevétel a krónikaírónál, hogy a hunn és

magyar nyelv csak annyira különbözik, mint a szász és

thüring. Attilára Jordanes géta története s ennek kivonatai

Viterboi Gottfried és Gembloursi Sigebert voltak a magyar
krónika forrásai. A szerkesztés idejét elárulja a „banerium
Atyle" s Miramammona (emir-nl-mumenin a marokkói kali-

fák címe 1143—1234) menekülése Sibilián (Sevilla) át Marok-
kóba, mert az egyetlen ily eset az 1212. évi Navas de Tolosa

melletti nagy csatavesztés után történt. A „Feíí/.s Buda"
név legkorábban V. István-kori szerkesztésre vall, mit a

banerium is támogat Tény, hogy Alberic champagnoi trois-

fontainesi cistercitának 1241-ig terjed világkrónikája hasz-

ná,U egy magyar krónikát, de a hunn-magyar krónikát neim.

ismerte, valamint Anonymus sem, t-ehát valószinüleg késbbi
:i ii un n -krónika szerkesztése 1241-nél.



A iiiaí3ryarok l)ojövetelének éve 889 ReginoiiHl s a

Zúífrábi-króiiikáhan, a többinél el vau rontva (Hí<8, Anonyin.

bM, Kézainál 872, Képes-kr. 677). Az akkori uralkodók neve

szintén Kesrinóból ered, ki megemlíti Lothár fia Lajost

(t 875) B Odo nyugati frank királyt (888—98). De Antoniuíi

Durus ismeretlen. A Kéjjes-kr.-bau említett Zakarián pápa
741—52 közt uralkodott b kortársa V. Konstantin semmi-

képpen sem eg^'koruak a maRyarok bejövetelével. A bejöve-

tel irányát az a Gesta Ungarorum, melyre Anonymus ét*

Richárd dominikánus prior hivatkozik, mely tehát régibb

12Ü4-nél, a pascua Komauoruui uevü üu^raria felé tí-tt** s e/.t

a hitterjeszté.sre induló dominikáiku.sok 1236-baji Erdéljrtl

délro kerülve a Fekete-tenger felé keresték. Moridáh Almo*.

megöletése Erdélyben, a fehér ló mondája. Csákvár alapítana.

Króniikáink hivatkoznak „cocicxckre". melyek azt mondják,

„hog>' JLZ a hét kapitány jött be Pannóniába", mintha több

magj'ar nemzetség nem is lett volna. Ezután következik

a hét magyar mondája, hogy Taksony idejében a szátiz

herceg Eiseuuehnál leölt egy mag>ar sereget, csupán hét

magyart küldött haza, levágva fülüket. Más magyar serei;

erre Svábországban lerakta zsákmányát és a Sár (Lajta)

folyóig megölt minden németet és barmot. A fiiletlen hél

magyart ilthon a connnunita>> uíegfos/.totta javaitól és

családját/»l s arra ítélte, hogy sátorról sátorra jái-va koldul-

janaJc éltök végéig. Ezeket nevezték hétmagyamak és gyár-

nak (diák). A hét kapitány hét éneket szer/otl magáról »'s

énekeltet (»'. Itt tehát összekevereclett a hét kapitány ás a hét

fületlen mondája. A külföldi kalandozásokat krónikáink

Ri'gino el torzításával, népies képzelettel a<lta eló. .\ Botond-

monda elemei a következ«>k: az altaichi évkönyvek é*i

Hersfeldi Lambert beszéln»»k Poto s:r<>f hóst«'tteiról s ejjy

tliüringiai örgT<»f liasonh* tetU'iröl; Aurai Ekkehard 1101-hen

jegyzi föl Boto gróf hsiesKt»gét, ki Kegensburgtól nem
mersze halt meg s óriási volt a hire Xémet-, OlaszíH-szi'igbaii

és Pannoniában: s hogy Hátor Holes/l<'» bevágta kartljával

Kiev araiiykapuját, ezt »'g>' leng>«'l monda l>«'f»/,éli el.

Anonymus még nem sz^d Hotond kon8tantiiiapol> i kapu-

hoHÍtáHáról, ámbár U>bbször b(v<z<''l róla 8 ö említi, hac7 A

Voröca folyónál t«Mnetté.k el Örkön fiát (56. f.). A ^' -

folyt^itójiiuuil eniliU'tt 91X évi hin-molléki vertts^i

krónikáinkban az augsburgi \ erség. » a 91*1. 917. évi adatoik

líól a magyar bosszuló luuljárat. .\ jövevényekrl szólt't
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krónikái véi>z V. István-kori, mert :i nemzetségek e/ idbeli

tagjait említi leginkább.

Anofiijwus valósziiiiileg csak közvetve, a régibb Gesta

Vtigaronnuhiiu ismerte és liasziiálta fíegitto s folytatója

adataJl. Saxoiiia és Tlniringia kiilön ban^rsnlyozása azonban

Anonymnsnál hiányzik. Anonymus III. Béla királynak volt

a jegjzöje s neve P.-vel kezddött. Codexe a béesi cs- ndv.

könyvtárban van 514. sz. alatt; la. oldala üres. mint sok

codexé: az Ib. uldal tetején szokott lenni a szerz neve és

mnnkája cime s ez így van Anon. eodexében is: rubmma
így szól: „Incipit prológus in Gesta Hiinrjnnttn" s ezen

prológus els sorai oklevélstilusban ezt mondják latinul:

.,P. kit magisternek mondanak, egykor a néhai dicsséges

Béla magyar király jegyzje, szeretett barátjának N. tiszte-

lend s tudós férfiimak üdvösséget (kivan) s kérésének

sikert/' A P. dicfiis magister nem praedietus magister. A P.

sigla épp úgy, mint az N., s ezek nem je/lenthetik Hadrianus
vagy Adrianus és Jacobus párisi magyar iskolatársakat.

A „dictus abbas". mely hasonló a „dietus magister"-hez,

többször elfordul a. név siglájával.* A szerz így eléggé

jelezte munkája eimét s a maga nevét barátja, egykori

iskolatársa számára, akivel Jn ftcnlari f<fudio" együtt olvas-

ták Dares Frirjiusf és más irók könyveit s ezekbl meg a

hallgatott tanárok, mag-isterek eladása nyomán a szerz
összieállította, kompilálta a trójai történetet (mely Paris
kiiályfiról, a párisiak sérl szólt s valószínleg a i>árisi

stúdiumon, fiskolán készült, mely ezután leK universitas).

Mikor e kompiláoiót ketten olvasgatták, N. barátjm arra
kérte P.-t, hofry írja meg a mag.var királyok és nemeseik
(= femberek) genealógiáját, hogy miképpen szállott alá a
szeitiai földrl a hélmagycr (hetumoger), milyen a szcitáai

fidd, hány oi'sziígot hódoltattak meg azok. kikel az idegenek
..hnngar"-o(knaJc, magjik pedig „niogyer"-nknafc neveznek.

Kddig t, a volt királyi jegyzt sok dolga gátolta ig^M-eíte

tí'ljrxítéMében, do barátjának levélbeli siirgeté>s«'M*e d<>loglu>z

látott. For^-ásul használt liilönböz tiirfrnctíróknt. mert

nagyon illetlen volna, hog.v az igen nemrs magyer nép a

maga eredetét és vitéz tetteit parasztok hazug mt\scib! ^s

az igrírrf: fpcspgii rvchvhöl hallja. Tiv.eneg>' fejezí-tbrii sz<»l

a honfít^l.ilás elöl ti dolgí)kr«'>I. hogy Jáfel fiától Magog s/eita

' I ril.h • I \ lih.'uivi i<|)iilMig krilikiis oKIpvrlri. Aknci. Kriek.
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mog^LT in'k M iiMirl iH'Ui •

A hoiifoirlulaitt nevyven fcjesetlMMi adju t*|o {l'S—^, kivrvt)

a 42. 4I>.) H i*zután iiiúr cH^ik iii>ir> f(-ji*7<>ti' vuti a kalaiiduzájMik

korúról Sy* Ihtvtuiii;. A Ifirki^olihi tnrti-iwti »i/«Mn«*lv. kit

iiicirtMiilíU I. Amlrás kiriil\. H«»ify I. M- !<-t

iiititatju u^ hoiry a Mátra . Koiiiúruui . -/'A.

várH%oltrnl<*tl>'^»< hadifoK^oly Mzabadon állapolbau. t(*hát »

Sz. Lii- ' ' M liaili' '
>\ tuemtoá'. nii»rl «?

kúiKik. iHkori I.. ...zi. Tehát II. fiHa

jery7.oj4< tM»iu Ifhct, ruinl ezt Hok iiiun itvI>I U tudjuk. Nciti

lehet IV. lk>la j<*(ry/jo h<*iu. iii«*rt ukkur 1270 után írta volna

könyvM. aroikor a Hzprvicniu'k mar ncmttiok. luár pedljr

AniinyniUKniil u nohiÜMik r«M'iiiÍMM, ' ' •] lako-

máznak, a itZ4\rviiMifiek |M'«iitc |>< eauwt

<*d(MiyeklM'>l a hudvári áldaniHHoii. A klzürax niiMÍNi«'rt*Vfl

éu aok érvvfl III. liólához jnfuiik c enaek halála utiúi

1902— r3M ko/t irta valiMziniilcir a néh'ii kiraJ> ji'Kyz<tj«*

Mzokütlan nuiry li Imre király uJatt.

mikor <Min(*k kin _ közt meirkoronázlák.

ZuU^os m Takaon^hos haMonloun. Imre 1202-ben v^Ue ful

Kuliraria királya eimét h 1204-b«>n nifiri»nkott a koni%t«nti-

ná|>olyi K**rt>i: iiiáaxáraáir. K k<*l évadat ko/.«> illik Anonyinun
állitá^a, hoK\ n holaár dux a ko»stnHtÍHái>ol.vi oóri»a

cnáaxár »eoif''t'0^b*'n bisiiktMlik. .\nonymuh lt*trliaMzniJbutóhb

forráa a Mijál kora földrajzára, néprajzára. tár«gidainü

vU/< .•»»-

Nzámunkra a (*.ahiiii hai;> ••maiivitkbol *« a lt>iizolt irrii«»k

énpJcollM»l. .ImIi'-'- ' '-••tfrt iiiiir»> i>kunk kftH«>irlH' vonui:

ü u U>rti*niMi i;. akarta ri>kou*ttruálni s a rf>ndt»lkea^-

HíTr ál' tit

kora li • ' ; '^'•t.

Kár. hogy tulnáiroitan hinntt . történetiró^-lban éa Irnáclr a
pnraNzt iirritM^kct.

Nyolcvan Avv*.| kfmáUh .111 Iw^aftlA** Irirálv (\V Klia

I^.) aiturla >.i.

a F'Hht\ ;i „ ... .. la'

J»iMis««x«>rk(*a«tette a mac^'arok -it aa Olaas-, Franrla-
» Néntr>ti)rHZ4itfli;iii as^aiiSrt scnmtitfUnkbót ton köm^rhe.

' r.%unWi .ilUi-tiilta OM<v Kr/a f.w.. .i \>...,i..k ivai . •« .•

runra p«%r1at. R«wtrlyi>k birtiiiat
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„eltéröleg Orosiustól", ki Oltó császár kedvéért a magyai'okat

ördög'ök és pusztába zött asszonyok ivadékának írta.

A magyarok bejövetelére nézve egyesíti Anonymus Hung-
várát az erdélyi hétvárról szóló krónikás mondával. A hon-

foglalók pe«ti és szobbi átkelését s a Pilismarót-mondát a

többi krónika nem említi, csak Kézai. Önálló adata az is,

hogy Árpád a Turul-nembl való, hogy Léi gyakorta

lakott Nyitra Aádékén; Vérbulcs neve veru (= nyárs) és vér

szóból származott (nyárson sütötte a németeket és verket
itta); Svarcömbörki Hertnid császári marsalt Regensburg-
nál agyouínyiHazták, az augsburgi csata után Léi és Bulcs
hajón menekült-ek és Regensburgnál estek fogságba. A
császár leütésérl szóló kürtmondát Kézai cáfolja s a fogoly

néaneteJk lemészárlásával helyettesíti, önálló betoldása,

hogy István királyig a magyarok nem mertek Német-
országba menni. Kézai Anouymussal egyezik s a nagy
krónikáktól eltér, midn a nyilaknak tulajdonítja a magyar
gyzelmet Bajorország határán (Regino 910. évi adata).

Máskülönben Kézai a többi krónikával rokonabb, eg>'üttvéve

távolabb államik Reginotól. mint Anonymus.'
A Pozsonyi-krónika leghívebben ragaszkodott az V.

István-kori szerkesztés anyagához, ámbár helyenkint

rövidebb Kézai krónikájánál. Külön adata, hogy a hét

kapitány a fületlen énekes hét magyarral azonos s iva-

dékaik Szent Lázár énekes szegényei (Zentlazar usquemodo
zegnn... Zentlaza rzygini). Szent István u. i. látva, hogy a
liétmagyar ivadékai házankint. sátoronkint énekelve az ö

ielekezetökre és trufáikra akarják kitanítani (az embereket).

Szent Lázár esztergomi szerzeteseinek felügyelete alá ren-

delte ket Tudni kell, hogy a bélpoklos-ápoló Szent Ljízár-

rend cí?ak a XIT. század közepén keletkezett Palesztinában,

H 1200 tláján alapították els magyarországi házát Esztergom-
ban. A Pozsoiiyi-kroiiiika ezen külön adata tehát két het^?

és két énekes csoportot kever egybe, kiket a hét fülcitJen

énekei; kapc^sol össze. Negyedik az énekes gA iákok csoportja.

' Kéz'ti c'xlexét látta a XVI. szsi/adbnn a Saml>iirus-codex

másolója s 1701-ben a kismartoni Esterhá/y-künyvlárban Hovcncssy
íii'ibor jpzsuita. Tizenkót «v múlva e könyvtár az ott alapított ferences
kolostoré lett. melylxM leégésekor a provinciális 17f>S-ban Pozsonyba
TÍtle a Kéz,ii-codr\et. Horányi Klek piarista elkérte, kinyomatta 1781

és 1782-bcn, kéts/er, közben Cornides Dániel leirását adta a codexnok,
H mintán Ilorányi 1783-ban mef-halt, n codcxet többé senki sem kérte,

cak Horányi kiadása szerint adták ki.



A XIII, századi Swnt Lázár s/j-gényei uftn leh«»ttek a fület-
U'uek ivadékai, uutí a fülctlcnekct a coinmuaitaM ítélete
elválasztotta családiaktól a monda szerint A Pozítonyi-
krónikát azért nevezzük i>r>. mert codexér XV. Kzáziidi

oklüvélniáí*olatokkal eír> U*k«»iv«\ a |K)zs«n.vi káptalan orxi
„Cronica reimi Hunírarie" oiumiel. Kré^z terjedelme 13',

\ lm. II .s magyur rnimdák (urrátait uövrgóssiHiuonlitú
^ubban mrí;vihií.'il<i:ia íJomaoovvziy Sáodor ,.A budai

' ^
' ^. í^-' <* ^' .<i Simon mcler krónikija" '1906

< luoiuiUun



II. Kor. A keresztéuy társadalom
kialakulása.

1000-1301.

A kor jellemzése. A magyar íörléueleui f téayezöi

közül megszerezte az els kor a föld- ós DÓprajzi tényezket
s az örökl fejedelemsóget. A második kor ezeket tovább
fejlesztette, uövelte, szaporította; e tényezk lelkét, vallását,

gondolkozását, erkölcseit a nyugati szomszédok krisztiisi

vallásával átalakította, gazdag erkölcsi és szellemi ideálhoz

emelte föl: belekapcsolta a nyugateurópa} kultúra és társn-

düloin közösségébe, ezt védelmezte a keleti pogány rokonok
pusztításai ellen, f» rokonokat részben szintén kereszténnyé

tette és beolvasztotta, de önmagát is megvédte a nyugati és

déli császárság ellen. Befelé vallásos és szigorú törvények-

kel, a frank-szláv eredet várrök és más hadifoglyok fegy-

verével s tisztjeivel megteremtette az élet és vagyon közbiz-

tonságát s evégbl a királyi ftisztek uradalmi szolgálata

mellett ezek közigazgatási szerepét: az Ötvenféle szabados- és

kevés rabszoilga osztály állapotát, szolgálati viszonyát földes-

uraival szemben fokozatosan enyhítette, egyre szabadiíbby,

st egyesekét egyszerre is szabaddá tette: a XII. szá-

zadban tömegesen fogadott be nyugati szabad telepeseket,

földbérlket. lo\agokat. a következ században pedig arany-
pecsétes oklevéllel fölszabadította a szabados és szabad ele-

mekbl álló királyi fegyvereseket, lovagokat. Ez oklevél

haniaros visszavonása után egyes szerviiMisekef szabadított

föl az ispáni hatalom alól, végül megneniesí tette ket, ineg-

teremtetíte a köztieinesi midet, ii szabad falusi, váivusi, nemes-

várniegyei. szász- és szé'kely területi s a földtxsúri auto-

nómiákat, s velk együtt a szabad birtokosokat is képvi.«;el

orftzággjjülrst, a királyi, ftiszti «'»« fnemesi hatalom korlá-

to7.jisail. vagyis a szorosan vett nlknf)fáii)/l. Anti nz egész

k<»rt egységesen átbatja^ az a kereszt/*nység. melyet Kálmán
f<'ii-\iMiv»Mn>lí l>i\ .'/.ti''..' ik; élétik»Mi 1i •iiK'v.nKír/ milil S^ft't
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istvunfcle alapot, hm ly.ii a köiiyvr^s király (ováhb akart
építeni, luflyre a Jn.iKv.ir vitézt elbb kényszeríteni kellett,
(le amely már annyira vérévé vált, hogry tle gemmi sem
tudná elszakítani. A kereiíztényséíc adott erkölcsi alapot
Matryarorszjíir fönnállá«álioz, mert a keresztény nyugat leg
keletibb Líiffját rs sarokpillérét köz<Í8 kere«zU''ny ervel a
pápák nem enpedU-k volna moR-támadni, ejne« szomszédok
pedií? hiába támadták, tartós sikerük nem volt, A Sz. István
féle alapot emletrotték az aranybullában és az Árpádkor vé-
gén tartott orszák'íTJÜléKeken ík. E kor föhöxc és képxiuelöje
tehát Szent István. Ersen jellemzi s a tíibbi kortól meirk-
lónbiizteti a túlntjomó napjjszáw, közel ötven mabados osz-
tály hadi, közifrazKutási és irazdasáífi szereplése, kik lejfvé-
trül ki./ k és Kzabad parasztok, új nevijki.n jobbájfyok
lettek. .Ivettek az Arpádházi társadalom tiszti osztá-
lyának es feíryvereseinek címét, mert a kereszténység szel-
lemében Sz. István elve az volt: ..Istenhez méltó s az embe-
reknek lejrjobb, hoío' mindenki iiiiinkálkodása szabadsáirá-
ban töltse el élete folyását." íll. 20. tör^^). Méjr ejfy kultiirá-
lis jellen.vonását emelhetjük ki e kornak: van sok tanult
ember az alsóbb néposztályokból is. a clerimx-dlák. ki méír
nz eír>'}iázi rend tasrja. ellenben a következ kor Jitteratus-
diákja már vilásribb jellejní.

1. A kcns/téiiy kirjíl>sá;j iiH-LTilapiLi-
lOOO-iair

A keresztény hit befocadása, A kazároknál Iátiiatt4Uc
a ma,ryarok a nu.lr ;„ .s .sidó bir i.rjedését, Kcrw-
kedok e« fo»rlyaik r, ..r Wls tajaii tudomást szereztek a
ken^sztényséírröl is. iii,.|ynek hirdet.>jevel. Konstantin-
('irillel Uilálkoztjüc Krin.nél (861). .Metóddal peditr egry
maíryar ..kraly" ÜÜjUkozott a középs Dnnám.l (SííO k.).
Els kereszU'nyek a matryurok k.izt. k -int inn»-'
rünk. (íarda fejedelem kisérletr után 4 ' i:.:lc*» harka
^« (lyila, ki ma»rával In.zta a keletnunal fóváriMból
lílerotheosz püspököt oly i.lóU.n, mikor mér nem volt
Hzakadiw a keleti é« római eiryház között. K püspök hatáiui
fölismerhet/". CJy«*za' fejedelem nején. Gylla byínyán Sarolton.

» i: nA lr^iS;iM» kilrtLvi Crv.a. kirjlé^r r
. ^ xtl xxánA

kn«.,.rlft| kiírása Urychn va^y (irha. kirjltr . M^« ulAbb Mt
vm fiihinrvrkl»m ímini gyló. fyiataó «tió. di**nó».

KnMIyl Árpádkor.



íi veszprémvölgyi göröj;- apácák s a marosvári görög szerze-

tesek mködésében. A többnej Ajtony Viddinben vette föl

a keresztségét 1000 után.

Sem a húszéves Methócí-féle térítés, sem az egy század-

dal utóbbi húszéves görög térítés nem hagyott maradandóbb
nyomokat Magyarországon. Annál maradandóbb lett a

pannóniai római kathoUkus sziavon „tót" papok és nép
lassú, észrevétlen hatása, kiket a honfoglaló magyarok a

frank-szláv területen találtak s kik a magyarok közé

beolvadtak néhány század alatt, úgyhogy nyelvük nyomait
csupán a magyar nyelv szlavon-tót jövevéní/szavaih&n ismer-

hetjük föl és a magyar szavak legrégibb helyesírásán. Hogy
szlavónoknak, magyarul tótoknak mondták ket, erre

bizonyság a zalai Tótrokolyán nev srégi falu a zalavári

apátság legrégibb falvai közt, melyet latinul Sclavonica

Rakolian néven olvasunk az oklevelekben. S valóban a leg-

T-égibb tót jövevényszavak legtöbb rokonságot mutatnak a

Zágráb—Várasd vidékén, vagyis Szlavóniában honos „kaj-

horvát" nyelvvel. Ez a vidék a honfoglalás eltti században

az aquileai patriarcha alá tartozott, a zalai s pécsi vidék

tót«ágát pedig a salzburgi érsekség bencései, papjai térí-

tették meg a kereszténységre, melynek mszavait aztán a
pannóniai tót papok a maguk ajkához alakították. Ezektl
ered a legrégibb magyar helyesírás. A sajátos óveleneei

és dalmata, keresztény míikifejezések a mag^^arságban
nincsenek meg. A latin .9-nek lágy kiejtése megvan az összes

^óm. kath. szlávságnál, pl. a mise szóban. A kámzsa, dézsma
stb. zs-je velencés nem lehet. Sz. László 1092. évi törvénye

felsorolja a magyar ünnepeket s itt oly szentek fordulnak

el, akiket a dunántúli sziavonok kiválóan tiszteltek. Ide

tartozik a mosaburgi—zalavári Szent Adrián is. A iSIotód-

féle Bzláv papok 886 után a bolgárokhoz menekültek. Itt

„blagodet" és ,-ad" (adész görögül) a malaszt és pokol neve,

mely utóbbiak csak a róm. kath. szlávságban fordulnak el
mint „miioszt" és „pakal". Csak a kereszt, sznnibaf, knrác'inni/

bolgár-szláv eredet, meg az ótestamentumi nevek. Ellenben
róm. kath. sziavon közvetítéssel honosodtak meg a Beroek.

Bertalan, Gergely, Bálint., Balázs, Boldizsár, Pongrác, stb.

A sziavon papok és nép hatása csendben elökészítotto u
magyarságot a kereszténységre.*

* Mnlicli .liínns: S^láv jövevényszavaink. Nychiudományi Kzlc-
mt'nyek, l'.íO.l, 1Í)0.'», 1909. '
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(iyewzát a ífletiéstí Sarolt, a keioíúiuy G>ila láuya'
Jí a politikai okok, a nyugati szoméí^okkal vaJó békének
tiznkaétgérrete késztették a nyugati kereszténybe^ befo^a-
íláaára, subád valláüíO'nkorlatának olismerésére b állami
Nédelmére. Ezt a készíiéjret joIen tették Gyésza fejedelem
követei I. Ottó cuÚMzárnak 973 húsvétján Quedlinburíban.
Szent Wolfgnng sváli einsiedelnl bencés jött el lejfelbb a
német hithirdetk közül. De Pilgrin pa>i8aui pÜK[)ök beleélve
iiiagát abba a téve« hitbe, hugy a lorchl érsek utóda s tudva.
Iiopy a Rábaközt Xaífv Károly a passaui püspökök egyház-
megyéjébe osztotta be. úíry vélte, hogy leginkább ó hivatott
itt papjaival U'-ríteni s érsekségét klterje^izteni a nia<ryarokra.
WolfíranKt)t tehát visszaJiivta, a rrgensburgi püspökééért-
segritotle és a naját papj^iit küldt.- Maíoarország me^'-
teritéi^rp. Már egy évvel a qucdiinburtfi követség után axt
irta 974-ben VI. Benedek pápának: miután a bék.- alkalma
val szerz^.dés jött létre e néppel s miután a magyar nép sok
kérÍKeol hívta öt, azí'rt küldött hozzájuk szerzeteseket,
kánoni paiK)kat s ujinden egyházi rendbl való klerikusokat
kik oly sikerrel mködtek, hogy a mindkét nembeli Hkel
man^'arok közül körüU>elüI öterrm térfi-k meg. A keresz-
tények pedig, kik a ' • ti^zik (!) és
kik mint foglyok a vil.. .^ .leoltattak oda,
most minden akadály nélkül %'iszlk g>'ermekeiket a kereezr
teléére. A romaiak é« gepldek idejében hét fpapja volt
keleü Pannoni.inak t-n Mo«*iának. kik mind az szent
laureacumi eto hjiyjinak voltak alárendelve. l':zek közül nécT
meg is maradt Morvában mindaddig, mlg a ~ -nJt
Bajorországba nem nyomultak. Kéri tehát az érsek . t,

n palliumot s néhány pÜKpök k

A pápa azonban Kal/.l.nriri részrl - -
-j

érseket ersit.-tte meg a passaui püspök fölött metropollta
jogaibíui. Pilgrin kénytelen II. Ottó császár kivánsájrára
Prunwart sváb püspököt tánuigntni mne^r rorsrA^^i útjában
s valÓMzinüleg »•?, k(>n>Hzt«*lte i et ^ kia
fiát Stefán névre 975 7 triján. >, .. . . , .^al pOapftk

» Anonymu* .SsroUof I204 körill rtniili HA„Ar. r.-x\ hacvnraáiiv\agy krftntVtt nv..míirt. C»«k rgv w^/addul ii' ^1
J^tvánlrv'fml.il.ii. hocv Sí, |t|v<in anvja \ ••,

]fw] i

••' '"'•^^ •^' '
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994/5-ben járt az esztergomi udvarban, talán niint prágai

püspök jogot is formált a Nyitra—Vág-vidék megtérítéaére.

de hamar eltávozott a pogánysággal vegyes kereszténység^

körébl, két év múlva pedig a poroszok megölték. Radla, a
magyar nagjfejedelem udvarában tartózkodó cseh bencés,.

Adalbert pappasa vagyis egykori nevel iskolatársa, sem
követte a prágai szent püspök hivó szavát, Prnnwartnak
nincs több nyoma. Kési hír szerint Deodatus vagy Tata
sanseverinoi olasz gróf, a tatai monostor alapítója, volt

Szent István keresztatyja.

Gyészát nem hatotta át igazán a kereszténység, mert
emellett a pogány áldozatokat sem hanyagolta el s ezt azzal

mentette, hogy elég gazdag arra, hogy kétfelé áldoz^wn.

II. Ottó a vele gyakran ,-civakodó" unokatestvérének Ii.

Henrik bajor hercegnek gyöngítésére kihasította hercegségé-

bl az Ostarricki örgrófságot s a frank Babenbergi Liutpoldra
ruházta (976). Ezen rgróf 984-ben foglalta el a hatalmas
„Gizo"-tól Melk várat- Henrik ezen Gyészával szövetkezett,

985. évi oklevél szerint mag>*arok pusztították a császárpárti

passaui püspök jószágait, s 995-ben Gyésza fia, Stefán nül
kapta Henrik leányát, Gizlát Nemsokára a nagyfejedelem
meghalt Nem lehetett nag>'on ids, mert özvegyét Kopány,^
Tar Szerind fia, somigyi dux nül akarta venni Vérbulcs-

nak, a negyvenhárom éve kivégzett barkának a területén.

A krónika „vérfertz házasságot" látott e tervben, amibl
az következnék, hogy Kopány rokona volt Saroltnak vagy
Gyészának, inkább ennek, mert a nagyfejedelemséget is el

akarta foglalni a „g:^erek" Stefántól, Gyésza örökösétl, kit

Gyésza halála eltt a femberekkel elismertetett, mondja a

legenda. Ez alapon xigy vélik, hogy Kopány pogány neve
^lihálynak, Gyésza öccsének, talán unokaöccsének, mert
atyja Tar Szerind, Gyészáó pedig Taksin. Konstantinosz ezt

említi, do Tar Szerindet nem, ki talán Taksin idsebb fia

volt 8 öccse trónrajutása eltt meghalt^
Krtpány Veszprém várát, az uralkodó család kodv(X?

tartózkodása helyét vetto ostrom alá. Stefán napyfejo<lelem

székhelyérl, Eszt>ergomból indult ki hadával, mely fképpen
a fejedelmi várak szabados frank-szláv eredet kereszU'uy

reibl állott néhány külföldi lovagnak, Orc. Hont, Paznán

' Nom KoppAny, ninrt V7 Catpan-hö] ered, míg St. Kíván ellen-

frU'-t Cupan-nak írják.

' Kortic-konyi J.: Knth. S/emle. IDin. 1067. I.
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Ispánuknak vuz4.'té«i* alutt.' Olt vult uiellettök inéif Domonkos
t^'rit érsek is. Az oKzU^rffoiuj-^yri és veszprémi római bad-
úton nyomultak clürc. Pannonlialma apátja Ananztáz és

H'M'.rusU'hi'i az ifjú frjiMlrlrm í«lú járullak h átiiyujtullák neki

h>'A4uit Márton viu'"/. ts püKpöknek. Pannónia Kabariai bzülott-

jcnek s az épül Ikmiim-w inonoblor védÖMzentjének zászlaját.

Kí'rtók a fejedelmet, helyezze mascúX a szent vitéz vh püspök
'•;ri (italina aJá. Krre Stefán. szokott kéíiöhhl nj-vi-n iKtváii.

fotfndalmat tett, ho^ry ha Kyö/^ akkor a somiio'i ispánsóir

minden termésébl és vaK^onából az tizöveti»<'>K'i ZMidó

királyok példájára tiz(>det ad Sz(>nt Márton eiryházjuiak.

István VeszpriMiincl iryzött h Kopány te«tiH néir>' f<*lé váirva
klfiiífíf»»«ztott4' elrettont«''siil \'i»./pr«''m, Gyr, ENZterirom «
Krdöel kapujára (99S). Fo}fa«laliiiat teljüwítette.

A pannonhalmi bencráek Ananzh'u apáttal Szent
Adalbert prá*rai pÜHpök kérésére í>9*J-ben érkeztek meif
Kómából a Prátra melletti erdséjfbe, hol faniotoMttort épí-

tettek (fa brevo), lircviiot. Két év nu'ilva Sz. Adalbt'rt otl-

liaíO'ta a pogány erkölcKÜ Práífát, h utána mmcküliek
bencései is MaíO'arorszíufbn. Itt öt év alatt (99^-1001) m^
tartósabb falakat épit<«ttek, lof^alább Sz. Márt. j.i-

nak, mely •'jo'szerü ronuiu-MÍilü volt, df lap vr-

Z(>tlel.

Sz. .VdalÍMTt hevew'bb lelk papja Asrik, miután l»<v

lépett a brevnói Iteneések közé, püspöke \itán lenio'i'l földre

ment^kült, ott r '
. ^nw a mes«'ritzi faníi>uo«»tort.

azt^ui í>98 lian s. uiny társával Níníryarí>nizáKba

« a késbb Pttwvaradnak nevezett monostort kezdte építeni

n Vasnshcgym. Kjo'ik tanítványa Bonifác hit terjesztként
mködött a drll vidéken i'S meirselM^sült. Monostora Imxili-

Kécai tMTÍni Hunt ét Ptnnón »váh harrosol kai a S<rnir<^iarp
;iMir»;ik menni, de Gyí-%«i ' '

'
' ' "i ökrt. h ac

«íklevrl««k ^/••rint honli «''^
i

\. »A| I --n

stcn-tlrk icl<'>vH l»irlok<»k;ií *v 'Vi|

(ii I.MJor \Vns\erlmrj;lM>l V( .n,

come\. II Ji'ik tii'.n óv. ki n M>iiiiK>i I ka
Vecrllin, Vrnciliiinck ne*r/i »M i'-s i m
KopAny elleni linrrliMn. A Jtií ' ;r-

Inkuknl. Ireli«<i liirloka ».'^^ r|,

ViHl/rlili Iwjtír «i«i; ' ' -
»e1*^(f l^, mely I'.'

a %ui|Mile>i Venrs«i... i.. ........ ............ i.. ; ^...„.„i,., . , ...^

(int K Krlii>l i< lHii\ Ixirti i\\tSn llllbrm «laiin %\»h rlúki nr
^il^ioklól w.inn.iflnllik.
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kaját sokáig építették és csak Sz. István halála évében szen-

telték föl Szent Benedek tiszteletére. — Ugyancsak leng>el

földrl jött be Zoerárd-András és Benedek, kik u régi morva
zobori monostort újították föl, valamint a salzburgi bencések

a moeaburgit Zalavdrotf.

A királyság és egyház szervezése. Királyoknak nevez-

gették olykor külföldi krónikások a kalandozások magyar
vezéreit is, pl, Dursákot és Bogátot a 921. évi veronai—bres-

ciai kalandozáskor, vagy Bulcsot, Taksint, Gyészát; de ezek

csak ,.reges gentium", pogány királyok, amink a bibliában

is vannak említve az Isten akaratából olajjal leöntött zsidó

királyokkal szemben. E példa szerint igazi keresztény király

a "középkorban csak az, kit a pápa mint Krisztus földi

helyettese az egyházak védjének elismer és kitüntetésül

szent olajjal fölkenet és megszentelt koronával fölékesíttet^

Mert valamint a zsidó királyság, lígy a keresztény is

iheokratikus királyság. Isten akaratából és nevében ural-

kodik. Ezt megértvén István fejedeleni a Rómából való
Anasztáz apáttól és az ott szintén járatos, ogilisabb Asriktól,

István megbízta ezt, hogy kérjen a pápától szent koronát.

Elre megbeszélték a magyar püspökségnek megalapítását
az esztergomi leend érsek felügyelete alatt. Ezen érsek-

ségre kijelölték Sebestyén szentéletü pannonhalmi bencést,

a kalocsai püspökségre Asrikot.

A hiteles történeti forrá^sokból kétségllelen, hocry

a koronakérés Kr. u. 7000-ben történt.* István nejének, Gizlá-

nak unokatestvére III. Ottó császár maga is ííjfánlotta

II. Szilveszter pápának, az volt neveljének s idealizmusá-

ban lelkes támogatójának, a kért korona megadását, mint
ezt az egykorú Thietmár merseburgi püspök írásaiból tudjuk,

ki Istvánt Vajknak nevezi szlávosan (= korona, Stephanos),

mint ahogy anyját is szlávosan mondja „szép királynö"-n(k

* Ezt igazolják n Pray-rodvT nev benci-s misokönyvnok «^pi>(Mi

n XI. század cisö fdóhon 1prJ( hl>, opykorú tr)rl»'>n«'li hejcpvzt'sH. v :•/

1001 -hon, Jstvnn rlsö iimgyar kirniy 'i-ik rvrl>on költ pnnnnnhninii
nlnpítnlri'rl. moIyn<'k hilolóf upyan sokszor l!'inin(lfi'!k, '!o holyloloinil.

mórt csak logulolsí'* sora lolioj kovóssol kósAhbi holoMi'is. n pozsoini

N.inihnrmnfi. frj'isa ós szorkozotc podi^j III. OM*') cs/isziír knnrollAríáji^bnn

n<'»niiIog j;'irtns oklovólírA ko/o tniinknjn. Domonkos lórll órsokó. ki

tanúja volt Sz. István fogadalniáiink. .\t 1000 ik óvót i^jn/olják a log-

johti lonfjyol óvknyvok is, ollrnbcn ar 1001. óvót csak a XIII. szjiznif

vóRónóI nnni ri'iíibb liamís pórsváradi alnplIAlovólb/)!, n rossz Ionpvo>

rvkönwokbrd s n nagyon rossz óvadaloknt tartalmazói W Wí.
szílzndi kró>nikákb('d veszik.
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(belök ncfirina) é« nagybátyját Prokujnak. Uff>'anakkor kért
koronát u pápától Bolo'iziáv lenio't^l herceg U egyik püspök<'
útján. De a pápa «'-jJ<*li vizióval intvp. a lengyel borrévnek
kéKZÍt«tt koronát AKriknak (A«cric) adta át „regni gUniáxoT
íonixáífalmával?). apostoli hrenztXol (k«'tto« ken-^rtt**!) h

azon apostoli kiváltságául, boj^y a püspökn'iffkft, egybáza
kat 8Servezbe8K«> mindkét jog (eg>bázi é» világi jog) szerint.

KgywerHmind apowtoli áldáüt kiildött levélben s a királyi

cimet elrendelve a folk«'né«t és koronázást E koronázás \s

moffiörtént 1000-ben, a pannonbalnii bazilikaüzentelés pe<lJ.ir

egy évvel ezután, amikor az uj király a Komig>-n»cgyei tUr-
deken kivül utóiratban kilene birtokadományát olvastatta
föl az ünn» I- jtdcnlev (Vba (palota) ispánnal én

Sebestyén érsi , Már akkor volt pÜHi>öke a veszprémi
Szent Mibály-etoiiáznak íh, de a többi püsrmkröl ninc« «bj.

Bizonyára kalocsai püspök volt már Asrik a Szent Pál-
baziliku élén, ki 1007 eltt Sebestyén érneket három évl^-

iiely<'tii'hít«>tte vaksj'iga idején, ennek >ry<t»r> ubisa után pe<liir

érseki pallium kitüntetíWvel, tehát címzetes érsekséggel
tért vissza Kalocsára, megmaradva továbbra ia as e«zter
gomi érsek sufTraganensai, alárendelt püspökei között Az
e8Bl4>rgomi érseket líK)7 l»en Ana.sztáz pannonhalmi apát
mint „az ungarok éj-seke" képviselte a német püspökök
frankfurti /.ninután, s lOl^ben Asrik ..érsek" van jelen a
bajor baml>ergi románstllü szép baxilika fölszentelésén n
vendégek köz<itt. SzíMit Mihály tiszteletére épült az rrdMi
Fejérvdr püspöki bazilikája is a római Apulum romjain,
liol szlávok építették föl a fény»>«í Belgrádot a mag>-an>k
bejövetele eltt, nem tudva, hogy ott mi volt a régi római
név. A római korból tehát senki sem tartotta ott fönn a
régi nevet. Nem tartót" < _ \ vrt

som. ahol Sz. István : sat,

Sz. Péter <-« Sz. .Mária tiszteletire. Sz. Mária volt aa e«aiM^
gomi bazilika védje is. valamint a rdcié és biharié. A péoni-
nek els ismert püspöki* Boniiiert. ki Ililduln nev papjác
''"'' irtnvii püspökhöz küldte, bizonyára niinl jó
•'" " ^ hogy megsserexze Prlsrianns latin gr.iinmaU-
kaja máfiolatát Caak Ajtony niarosvári úr legynzMie ntán
keletkí^'tt a maroavári r '• püspökaéff Si* • f -ir>-

»)iizilikájávul. At. r*jr{ |. - bazilikáját < .tt

Si. János
-^ P '-». salaTáH királyi
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apátságokon kivül fölépült még a bakojiybéli és csanádi,

inagáukegyúriak pedig a tatai és oroszlánosi. Egyes családok

azért építettek monostorokat, hogy valamiat a keresztények

mindnyájan az egyházak udvarán, szent földben teraetk:eztek,

lígy a gazdagabbak a saját monostoruk szentélye alatt

nyugodhassanak, s a fölöttük naponta hétszer énekelt zsol-

tárok és misék jótéteményeiben annál inkább részesüljenek.

Görög apácák voltak a veszprémi völgyben, mélyen a vár

alatt, kik Gizla királyné pártfogása alatt segítettek neki a

szép miseruhák, koronázó fehérvári palást stb. elkészítésé-

ben, hímzésében. István király legfényesebb építménye volt

a fehérvári Nagyboldogasszony-bazilika, melyet gazdagon
javadalmazott, mert temetkezhelyül választott. Görög és

olasz mesterekkel építtette bazilikáit. „Csodás mvészettel"

diszíttette a fehérvári bazili-

kát, ívezetekkel a kórust, a

szentélyt, márvánnyal a pa-

dozatot is. Oltárképeit arany-

nyal, drágaköves foglalattal

lékesíttette s kristály, ónix,

arany, ezüst edényekkel gaz-

dagon fölszerelte legkedvesebb

egyházai A gazdag egyházak
jövedelmébl tovább is díszí-

tették Isten házait, s nagyobb
számú diákokat nevelteik közös kánoni életet élö pa-

pokká, vagyis kanonokokká, kik Szent Chrodegang
metzi püspöknek (t766) Sz. Ágoston és Sz. Benedek nyomán
készít^itt regulája szerint csaknem szerzetesniódra mint
szegény kanonoktestvérek éltek monostorban, claustrumban,
közös asztalnál, kórusi imádságban, oblatusokat tanítva és

codexeket másolva. Abban különböztek a szerzetesektl,

hogy végrendeletet is tehettek. Elöljárójuk a prépost, e fölött

a püspök, kinek egész egyházmegyéjie tizerlrószt adott az évi

termésbl és állatiizapoiiilatból, még a király is megadtii az

illet egyházmegye területérl nyert évi jövedelmeibl,
l)énzokbl, állatokból, vámokból. A püspök tehát nem Igen

szorult székesegyháza jövedelmeire, legfölcbb egy asztalnál

étkezett kanonokjaival. Hasonló volt az élet még a falusi

nagyobb egyházak diákjai, papjai közt, kik szintén nyitottak

iskolát énekeseik, ministráusaik, papjelöltjeik kitíinítására.

Ezt már Nagy Károly elrendelte Pannoninban is.

Püspökségek.
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l^e}ín'ícil)b iiM^íyar i.skoinltjitt iwt t auai u/., ín'j: Mau-
ru8 „puer schülastieus", ihkulú^fiú volt Sz^-nt M;tr .;. •im-

iK>Btorábun, u puiiiKnihalini beucés<?kii(*I. 1015 tújuii, s ae

i.skola oly jó voll, ho(fy az itt tanult fiúból apát, lU.'M}-tól

I>éc8i püspök lett KevÓKKel olöbb, 1030-ban tette a király

iiiaroHvári püspökké Gy»*rárd()t ÍGerarduK, Gyerált, Gyiról,

vaífy Gerérd, (j»'Ilért), a volt v««I»mici'Í apátot 8 a királyfi

neveljét, ki a nevelt-K után hét éviíp ^^ Giinther béli apát-

ságában remetÓKkod P-t t. A niarosvári püspökhöz királyi ren-

deletre öt bencés monostorból tizenkét tanult pap csatlako-

zott, kik közül hét tudott niaíO'jii'ul prédikálni. Ezek lettek

az uj püspöksésr espen'sei: a i)annonlialnii Fülöp vh Henrik,

a zalavári Albert én Konrád, a zobori Krató és Taszló s a
vaíiasheg-yi István. Xein tudtak níéjjr ennyire nmiTyaruI. ám-
bár iskolázottak a vasashi'foi Anzelm, a béli Ulrik és Valter
N a puiuioiihulnii Lénárt és Konc. A nia^ryar oblatuüokat'

kiket szüleik Isten szol{?álatára ajánlottak föl. megtanítot-

ták a musica és fn'ummatica tudományára. Allitólaf? mái'

akkor híres iskolák voltak a dunántúli Fehérvárott s onnan
is kaiKitt a csanádi püspök ejo" Henrik nev német vice-

maíristert. A ^rammaticu taniti'u^ához Bonii)ert pécsi püspök
Krauciaorszátrból kért I*riseianus-t.'inkön>"vet,

A korona, mellyel Istvjint föhiiszítütték, nyilt korona

volt, vagyis di:uiéni. f««!ül ziiró ív iívlkül, mely az orbis terra-

rumot jolképí*zte a emiswiri kon>nttn az eRWz földkerotetéK-

királyai fölött álló tokintély jeléül. A Sz. István-féle korona

esry nflíO'obb és tizenkét kisebb néfryszöKií zománcos képpel

volt diiízítv<*, melyek a homlokon a MegA'áltót ábn'izolták

trón(>n ülvc' (nmieMtus Domini a nairyobb néjo'szöjrben). a

fej körül p«*<liír az apostolokat, önszesen 45 cm. kerülettel,

tehát a közbe<»*4Ö iryönfiryö**, drájraköves .Hzeir»'»lyzettel együtt

a r(«mU'M fejbíW'^rni'k m<*írfelel(Vn, E k»' ' luánc-

lian készüJt<*k az öt h/oki'u<(is szinívd. 1
í"*!©!-

tel. mit az apofitolok ken"sztlHMi álló KiuMnei mutatnak. A
koronán kívül királyi jelvény már az cIh pecséteken ax
orgzánnlmn a trónon ül király balken'>ben a földi uralom

>. kerí»»ztény jeléül, jobbjában pi^l % <ís Idndta
\ i'plrum. \ kort>ná7-4» palást cüak i ké«aült,

eredetileff mis<«ruha. nátonilaku ..rasula". mely István képét
lániku'ival tünteti fr»l. .\ kon>iwi7Íii« nf*rtnrttisn hasonló volt

a pÜNpökNzent4^l«''sb(>7, a ruhák is basoidók (tunico, öv. casula
eiry«*zö, kort>na lias<t(iló n süvt>iflu«, soeptrum vairy lámlim a
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pásztorbothoz). Az áidozat felajánlásakor a felavatandó fel-

ajánlja, felolvasó után mondja esküvel ersített forradalmát,

hogy védeni fog-ja az eg-yházat, hitet, az igazságot, az özve-

gyeket, árvákat. Ez kezdetben csak egyházi eskü, „iuramen-

tum de justdcia et pace". A világi eökii, alkotmányos eskü

kétszáz évvel késbb kezddik. A kii-ályi tiszteik viszont

hséget esküdtek a kiráHynak.

Az els koronázás helye Esztergom, a késbbieké Fe-

hérvár, melynek bazilikáját István temetkezhelyül válasz-

totta s ott aztán felállították a királyavató széket az els
szent király sírjánál, épp úgy, mint a pápákét és a német
császárokét Rómában és Aachenben. A magyar király ud-

vara Esztergomban volt s fpapja az érsek, udvari ftisztje

a palotadspán (comes palatii) vagy szlávosan nadvoTni-span,

nádorispán, szintén frank eredet (pfalz-graf), közvetlen f-
tisztje a királyi udvar (curia) és udvarházak (curtis) szaba-

dos szolgáinak, az udvartmk osztályniak. Ezek falusi csalá-

dos emberek, kik minden házukból évenkint egy hónapra,

küldenek egy embert hónapos szolgálatra, hog>' seperjék az;

udvart, fát és vizet hordjanak a konyhára, gondozzák a ker-

tet stb. Másrészt ftisztje a paEotaispájn a királyi várak és

curtisok ispánjainak. A várak száma Szent István idejében

valami harmincra ntt. Néhány uj várat valószínleg István
építtetett,^ de a várispáni intézmény és a várörök szabados
osztálya frank eredet és szláv. E falusi fegyveres családos

vitézek közé osztották be már a honfoglaláskor a székely

hadifoglyokat, s ersítették, sziaporították ket a kalando-
záskor ejtett vitéz hadifoglyokkal. Csak ezekkel tudta Gyésza
fejedelem és István megtömi a magyar törzsfruökök, pogá-
nyok lázadásait. A várröket mileseknek, cíviseknek mond-
tak, a várat civitasniak. A várrök eredetileg frank mánis-
terialisok. Tisztjeik a .jobbágyok vagy nagyok (maiores mi-
nistri), a száznagyok és tíznagyok (centurio, decurio), kik
többnyire a várr falvak élén állottak; késbb eltnnek a

hadnagy, .vámagy, udvarispánt mint a vár központi tisztjei,

s a börtönnagy (maior preconum) és a kémosztály tisztje az
rnagy (maior speculatonim).

A közbiztonság megteremtése, törvények. Miután Gyila

^ Pl. fiontvárt. Magyar ncuíick Bars, Borsod, Szabolcs, a vas-
rnkffirrfil liiros Vasví'ir. Ispánjáról kaphatta nov6l Gyr, Sopron.
Pozsony, mini Csanád, Kolozs, Toida. Dobokn vára. Kpve v. Kvi^
Tára, Bckösvár, Újvár szintén a Xí. század els felében keletkezhettek.
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vagy (ijjulu, tollal a ivífi törzsek föbirája, István király

nagybátyja, kit Thietniár rex Jalusnak és Prokuj-nak em-
lít, füUáxadt az nj thcokrutikus királj'Háír ellen, s nejévol,

két fiúval fogságba került, majd elmenk iUt Boloezió leng>-el

herceghez (1002-ben, krónikáink szerint), István király hozzá-

foghatott az alapvet törvényhozáshoz, melynek célja a köz-

biztonnág mcgteromtét>e, t i. a vagyon-, személy- és valláí<-

biztosítás. E törvény theokratikus jelszóval kezddik (Reg-
nanto divina olementia) s azzal a megokolással, hogy min-
den népet a saját törvényeivel kormányoznak és a király

régi s uj auguütusokat követ monarchiája kormányzáfiában,
azért az isteni törvények mejlé világi törvényeket is rendel
a bnösök megfékezésére. Biztosítja az egyházi vagyont é«

külön egyházi biráskodáfit a 847. évi frank mairaii zsinat 8

1. Adrián pápa 785. évi levele alapján íl—5); biztxwítja a
telje« dominiumot. szabad vagyoni rendelkeztwt a király én

más birtokíísok részére, de nem a ti.szti javadalmak hbéri
öröklését; biztosítja a szolgaszabadítiLs jogát, szabados vité-

zek tartását és szabad vendégek befoga(lá«át (6., 7., 18., 21.,

23—25). Biztasítja a szabadok szeméhiét szolgáik vádja, kir.

ispánok (Ví vitézek szolgává tev hatalmaskfxhisa ellen s

védi a nket: az özvegyet árváival, a htlenül elhagyottat*
elraboltat (20., 22., 26., 27.. 30.). Bünteti a szolganövel vissza-

él vagy házasuló szjibadot s a feleséggyilkost (29., 31.1. mir.r

den gyilkossj'arots különösen a kanlránt;'wt, a nu'w hibsára
tör hatalmaskodást w a gyújtogatást' (14—16., 32., 35.). Védi
a keresztéui/ hitéletet s bünteti a vasárnapi munkaszünet és

mi*o zavará.sát, a böjtök és véigs gyónás <il mulasztását, a
hamis esküt, boszorkán ys/igot, n>iitá8t, mérgezést, hamujós-
lást' (8-13., 17., 19., 33.. 34.). Itt és összes XI. századi törve-

• Az özurffif, míf» új li:'i7.a>sAf»rB nem lóp, nio(<marn(lhat pycrmekM
inollelt. Hn j;yt»rniL'k(> ninrs. UiúMa után ii birtok n ííTJ rdkt nnira síáll;

l>a özek <»incs(ni<»k, a királyra s/áll. A htlfiiúl rlhayijolt íoI«'m-j; is mcj;-
marndliat firjf birlokAn. vai;y firhfz mcliel, íirje pedig csak püspöki
engedéllyel kötlu-t új liá/asságol.

' A gyjrofi'itó leljen kArlérítíst fliet 6% húntrtó«OI -10 snlidusl trii

16 linót. Másutt n tinó r-. I nranv \H^ur.n = .ÍO dénár; te^iát 16X30 d.

r= 480 d. —. 40 soli.lus; 72 (/. / soliduí (II. 30).
' lln stritjn akad. adjuk át a pnpnnk. e/ Ix'ijtöltessc é% lanÜaa a

hitre, nután engetlje liawi. Másodl/ln'n s/lntén IWíjIüljAn n síriba, artán
nr. egyház kulesávríl süssenek rá keresztel oda. .nlml krre%zleK^«kor me|{-

Kent«'«k szent ol.ijja!; a liondokára, mellére, \álla kö/é, aitán IxK-sássák

liHzn. Ilarniadí/lien ndják át a világi bíráknak. II. 91. A mrijrontól é'S

ménji'zfíf átndj:ik a károsultnak vagy rukonaimk. .\ jósi a pü^pAk
korltArsnMassn meg.
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nyeinkben csak öt cikkely idegen eredet (1—4., 30. az egry-

házi vagyon, egj'házi biráskodás, tanuk és gyújtogatás: I.

Adrián, a mainzi zsinat s a bajor törvény cikkelyeibl). A
XII. századi Adnionti-codex I. libere rizte meg e törvénye-

ket 35 cikkelyben s a Corpus Juris Hungarici II. 33 cikkely-

bea, kihagyva az admonti 16., 21. cikkelyt a kardrántásról

és jogtalan szolgaszabadításról, mert ezek módosított alak-

ban megismétldnek az admonti II. liberben. A Corpus Juris

másoláshibáit legjobban kijavíthatjuk a XV. száziadi Thu-
róczy-codex alapján. Ezután legi-égibb az Ilosvay-codex a
XVI. századból, mely már kevésbbé jó.

Az Admontí-codex II. libere 15 cikkelyben pótló, kiegé-

szít, tehát késbbi években hozott törvényeket tartalmaz. De
itt a másoló kifelejtett hat capitulumot (Corp. Jur. II. 48

—

53.) s egyet a tolvaj szolgáról a Corp. Juris ketté osztott (39.,

40.); ily módon a Corp. Juris itt hét cikkellyel többet tüntet

föl (II. 34—55.). Itt rendeli el vagyoni tekintetben Szt, István

a dézsmát, a falusi egyházépítést, tíz faluban legalább egyet*

B a teiljes doaniniumot az egyház érdekében kiterjeszti a kir.

adományokra is, hogy ezekbl szintén lehessen adni az egy-
háznak; de a híítlenekre kimondja a fej- és jószágvesztést,

az ispánok rágalmazóira a nyelvváltságot (Corp. Jur. II. 34..

35., 52—54.). A személyjogi téren a szolgából lett vár- és cur-

tis-ispánt, mint tanút is egyenlvé teszi a többi ispánnal;

viszont a seniorját vagy ispánját megöl szolgát, >'itézt épp
úgy kiközösítés alá veti, mint a királya ellen összeesküvt
íO., 51.). Enyhíti az illetéktelen szolgaszabadító büntetését
50—12 tinóról egyszer kártérítésre s büntetést szab a tol-

vajokra, csaló ispánra és vitézre (38—45., 55.). Pótlólag bün-
tetést szab a szolgára, ki szabadot öl s négy esetet külön-
böztet meg a kardrántás korábbi rettent büntetésében (36.,

37., 46—49.). A keresztény hitéletre itt már ninesenelí rendel-

kezések, mert meg^-annak elegendöképen az els törvény-

hozásban.

Szent István nem akarta, Jiogy a kiráy legj'eui az

egyedüli törvényhozó, ámbár egyes cikkelyei azt han^rozt^it-

ják. hogy „királyi hnfnlmánál fogva rond't^li", „királyi hat;'i-

)ozattal rendelik" cL, hogy vagyonáról mindenki szabadon
rendelkezzék s hogy mi történjék azzal, ki meggylölt fele-

' Á fnUtsi ('(piház jaiHiiialmn 1 \\i\7 1 ral)sz()lK'Avnl. 1 lóvnl •'•s

igiival, fi ök«jr. 2 tehí'n ós 34 apró ninrhn. h'iihnktit i\ kin'ilv :i(l. pnpol
^. könytxrket a pöspíik.
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Héga «lol r. ilt. Fwlvettí* S/ regu-

lája 8 a fr.. fiáhnz in*<'Z<»tt i t'iná-

ctot (conüilium), az ido k, kiválóbb;: •>'it

(senatus), noha a fiati
— 'a kizár '•

tanáx»át iii imiifi: az o: tí>ttf.

laoiulja törv'tniyeiben, \u>tí\ ^ tí-

ejfj'exctt** a kir. adomány<>k <h _. >'<>•

fásába 8 hogy az ösfize«Kkiivökön ós külföldre raokötteken

kívül más ne veszítse el javait A conKÍlinni nevei vxíg

retralÍH scnatns, rcR-ale coiioiliunj, priniutuin conventun. Tag-
jai a fpapok, apátok én kir. ftisztek. i>ipnnok. Mikor »
király fia, Henrik valami tizenötí-veH ví^t, líW tíiján íratta

Tiltván talán Gj'erárd apáttal Pippinida mintára' fiához Intó-

/-«tt Intrlmrif, erkölcsi taiiitjWit íTr ), tiz

parancsát vajo' tanácsát az nralko<lús • ir! s

díüzeirül. Ezen állanitani irat szerint az uraik ^'ei

óa díszei a kath. apostoli hit, az ' • rvuU
(1—3.), a principea, oamit4«, milit* li s a
külföldrl jött vendéfrek (4.. 6.). a tnri*lnu»i i;. a tör-

vén yhozi) tanács h az eldök követése í.'».. 7.. s int az
iTnádság és mái* kilenc en'ny (9., 10.).

A vétségek büntctéstri fokozatosan a Kovt-tki-zk: Eltá-
volitamlók a király nieJll rossz tanácsosai s az cfryházi

vafir>''>" ellensí-írei. A tenij)lomból ki kell zni az ott beszél-

sret módosabbakat, A hívek közösséíréból zárassanak ki a
király ellen (>sszeeHküvk s az Isten házának én vniryonának
támadói. Felényi kártérités jár a irazdánt' szoliráért

és szolifáloíTt. kinek halálát mádnak a azoL ózta. Err*
szer viíiszat«rítést kap a irazda oly szoUájaert, kit szaba4l
ember \-életl»'niJl me»rí>lt \94ry joirtalanúl fölszabadított.

Kilencszeresen fiz<»tt«' nuv a démnát az. aki a dézKrnábóI
vaJajnit elrejti-tt. K - 'aMfrel lehet mc<náltnnt a vasár-
napi munkjuTt ,1, szeniáanokat. EíO' i>enxa értékei

íuarhávnl váltja mmit vfikét. ki vasárnap marhával y*^
lÓN-al dolíTozik. öt tin.ival lehet mer^'áltani a toh-aj nolffa
orrát, másodszor a füUt. rioancmnylt flzt^tett a feleséffvytl-
kos és a leány rabló közcmtx'r. a leány vissxssdésán kivfil %

kétannyit, tíz tinót fizetett n leányrabló és s felsaécrrUkos
vitéz s Uz arany ptWizát fizet az ispánja i^M^t rácalmaaó

' Fnnrk n !
1 t< í^rtlHí irrnnb Jn nominr

fioinini noifri Jcmi , mHv r\3. >i k.'.r* .«..k ,»,., g

Frippinicia frank kirtlyok iralaihan
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módon királyhoz fölebbezö vitéz, ha nincs igaza. Tizenkét,

tinót ad. ki véletlenül ölt meg szabad embert, vagy esküszeg

kezét kénytelen megrv^áltani, mint közember. Tizenhat tinót

tizet teljes kártérit-csen felül a gyújtogató, ötven tinó a vér-

dija a feleséggyilkos ispánnak*, az esküszegö vagy más szol-

gáját fölszabadító gazdagnak. Száztiz arany pénzát fizet a

szándékos gyilkos.^ Teljes vagyon- és fejveszté^ sújtja a

felség- és hazaárulót. Hét napi böjtöt és elzárást mond ki

Szt István azokra, kik pénteken és kántomapokon húst ettek.

Szolgaias hajnyírással szégyeníti meg azt a közembert, ki

templomban beszélget, az istentiszteletet elmulasztja, ki más
szolgálójával visszaél. Az ünneprontókat, templomkerülöket
megvesszzik. Aki kardot rántott, ugyanazon sebzéssel,

halállal bnhdik, mint amelyet haragjában másnak okozott;

de aztán e törvény úgy módosult, hogy a kardrántás, ha

sebet nem ejt, félvérdíjat, ha gyógyuló sebet ejt, egész vér-

díjat fizet (110 arany pénzát vagy tinót), a tagcsonki tásért

ugyanoly csonkítás, halálért halál jár. Nyelvével vagy ketts
nyelwáltsággal bnhdik az, ki egyenek vagy kettnek hízel-

gett, hogy \á8zályt szítson, A szabad embert már az els
lopásért eladják, aztán mint a tolvaj szolga bnhdik, el-
ször orrát, másodszor füleit vágják le, ha gazdája 5—5 tinó-

val meg nem váltja, harmadszor halállal lakol. Férjes

asszonyt az ura kéts2M^r megválthat a lopás következményé-
tl, de harmadszor el kell adni.

Társadalmi osztályok. Szent István teljesen nem sztin-

tethette meg a rabszolgaságot, mert ez gazdasági romlást
jelentett volna mindaddig, míg a szerzetesek és szabad tele-

pesek sok példát nem adnak a „szolgai" nehéz nninkára. Sza-
bad ember és rabszolga veg^'es házasságát is kellett akadá-
lyozni, mert ez gazdasági zavart okozott és az egyiknek szol-

gai lekötöttsége, társadalmi különbsége veszélyeztette a há-

zasság állandóságát, szentségét, melybl a szabad fél hamar
kiábrándulhatott. Nehezíteni, tiltani kellett az ily házassá-
got azért is, amiért tiltotta az egyház a sógorságban levk
házasságát: az ilyenek gyakori együttléte gyakori kísértés a
titkos bnre házassági ígérettel. A rabszolganvel n szabad
ember még könnyebben visszaélhetett: azért szigorú Sz. Ist-

' A feleséfjfjyilknfok vírdijái n nipg(f>ilk iHnnk rnkonni kapják.
Iiogy v/rhosszút no í^lljnnnk.

' A nrrrlíjhM .Sí) pí-n/n a kir. fi-scusi'. .')0 a mrgf^-ilkoU rokonait',
10 a békftftké ós hír.-ík^.



vuii Ujrv«Miy«' u ^ínhini .ihimt .t, bzolifunö viazouyával nem-

b.'n: 8W>ltrává t.lU- a hzahu.l .miiUtI ily házu«»á«a vuícy har

luadnaorl parúznasáífa miatt (ki''tH2*T kopaszra nyírták). Dr

vallja Sz. István, hoiry lutennek tettzö $ emberhez legméltóbb

,1 szabad állapot. Uúiát m-nkit wm »»bad Ispánnak, vltéxm4í

,«,^talanul hz«.lk'áv» t<-nni.' Míui Hzolifáját ufO'an sonkl •€•«.

szabadithatja f..l. hacsak uwk noni váltja, sót még bünti«t^l

IS fizet; do a saját szoljráját mindenki joíft>«an nzabadithatja

liil Umuk eltt, fölejr a király é« femlwrel eltt, 8Öt érvé

nye«4 az özvefO' «'« Ky'rmekeinek a tanuskodáHa U. ha a férj

rH apa elttük fejí-xte ki szabadit.'. í'-h torlót rendel gzándé-

kát, Sz. Utván iiry nieifkönnyíti a H/.<d»^aíizabaílítáíit. A roko

nok az Ily Biabadítá«t nom támadhatják meir. P'.trylk tür\*é-

nyében Sz. Iwtván föltételezi azt a lehetHéiret, hogy a szol-

gát ura. iMMiiorja 110 tinóval va>fy arany pénxával is kí««

mofTN-álUni, ami mutatja, ho»ry olykor min kedves a hiaAkh

ura BZíMuében. A Bzoljfák le»rkedvezbb helyw-téi prdijf az

mutatja, hojry kir. vár vajo' curtlH élére kerülhet « mint

tanú i» Cfjyenl a többi ispánokkal (II. TK). te).

A rabHZolKa én ivadékainak trljes munkaerjével az

ura szabadon rendelkezik, azért ez ad engedélyt Rzolífájn

liázaBsáiráhí)Z is. I>e nzi'rt endn^r a szoljra b meRÖléHeért n

IfyilkoB nemcsak kártérítést ad a szoUa urának (vairy mint

a szolira ura anyairi kárt sz^Mivedí. hanem ejry- •

••

zekel az eiryház eltt. Knyhébb a helyz*'te a rév •»-

dított Hzolífának. a liliertusnak, kinek ivadéka a likn^runu*.

majo'arul szabados. Kz is nemzedékrl- neii ' ' -^ ura föld-

jéhez van kiitve n ennyil»en iwolira, de sz. a íftl«»M-

badító csak bizonyos fojrlnlkozásra szorította. rir>'^'lx*khcn

családja számára swibaddá tette és o szerint az illet szaba-

dos vairy fetryven's vit*'^' st tiszt, vairy udvarnok.' tár-

nok, pohárnok, lovász, vnjry szántó, szfilfiraüv-s. pásztor.

•
II. '.'0 Ir. Hnb • ' • ' ' IrM • uabad cml»cr mini ÍMtiifogotg

% mini nagy hnói rl . Ke vs|cy mini fl/Hnl nrm lii.íA adót.

mlK sdAv^AKAt \r netn i \ ralviioIgB%An Icháf órfikAt fo^aág.

vaifv jrlrtilogi fmjntg. J.»v't;'Io.iil i% IHlrk ctyttrkri tmhxtolgár*

fb\á»\m\. crÖMakksI. haml^ • '
......

» A kir. nvux .1. Íii»«i a miirtrk it t:o1gák

A roilrtrkrt m „ciMtns %ár..™. í^ n.-..»ik » r»rkról •«'•!;*«

«ondo«koHik. A ^rninrnak /i /- «•'» «»** n*-
T*"'^'

rl. A mA^hn/ *:fikAii mí/rif ét ...... " k«*»«t«<l • • k»f«^'

neoi »nil.ail búnlnni. (S* iMv II. ft. 7. 21. 2^.1. .......
• A/ uiti-trnok núm tanú nem t<Amtlhaló • ualMdok kori^. d<«

mini tol»«j a **aba«I<»kliof ha»onlAan hflnhWIk. (U. o. t^^
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vagTi' szakács, süt, ümár, szcs, ötvös, esztergályos, ács, ko-

vács stb. iparos. Az egrjházak részére adtak szabados torló-

kat és haranpTOzókat, ho^' családjuknak élve, uruktól nyert

földjükön s marhákkal gazdálkodva, megszabott ajándékokai

adjanak vagy harangozzanak az illet egj-háznak fölszaba-

dító unik lelkéért évrl-évre, még ivadékaik is. Az udvar-

nokok hónapot szolgáltak uruk udvarában és részt adtak

termésükbl, a szántók az uraság külön földjeit szántották

néhány hétig, az iparosok szintén hetekig vagy egy hónapig
szolgáltak az uraság mhelyében, aztán maguknak gazdál-

kodtak falujokban. A vitézek rizték az urat fegyveresen

utain 8 a hadjáratokon, évente néhány hétig a saját költsr-

gükön, azután a földesúr költségén, akinek földjét használták,

A szolgát, szabadost olykor teljesen szabadon bocsáj-

tottak. A szabad emhor abban különbözött a szolgáktól, hogy
szabadon elköltözhetett, ahova akart s ahova befogadták.

És befogadták szívesen a szabad telepest Ez is másnak a

földjét használta és bért fizetett, csekély néhány dénárt az
irtani való erdföldért. Az irtásföldrl nem lehetett a szíi-

dot elzni, ha teljesítette a köteles bérfizetést vagy a helyette

megállapított munkát- Az irtásbért elnevezték .-szabad déná-

rok"-nak, az irtástizedet pedig „szabad tizedek"-nek. A sza

bad telepes a bért fegyverrel is leszolgálhatta, vagyis a föl-

det akkor katonai szolgálatért használta mint hbert 'fen-

dum). Az ily szabad ember hbéres. Az ilyen tiszt is lehet s

mint tiszt javadalmat (beneficium) kapott urától, vagyis
birtokokat és jövedelmeket, de nem tulajdoniil, hanem csak

haszonélvezetre, míg hséges, vagy míg az umak tetszik.

Ilyen jamdnhunsok voltak a király ftisztjei s várispánjai

is, kik fölemelkedhettek közemberekbl, st szolgákból, de
beállhattak közéjük régi elkel családok t.agjai is. Az iiy

fembereket és gazdagokat „nobilis^-nak nevezték, vagyis ki-

váló, neves Jiemhelinek. röviden wrwrv-nek. A külföldrl jóM

vmdrfjel' fhospites) többnyire szintén másnak a földjeit

használták mint bérlk vagyis készpénzfizetk, r'-szben hbé-
resek vagy jnvadalmas tisztek és ftisztek, tehát nemesek.

Voltak végül oly szabndok. akik n sajúl s/ahadon örök-

lött vag>- szerzeit, vásárolt fíüdjükön éllek, a maguk urai

volt/ik, birtokosok. kif<- vagy nagybirtokosok. Ez utóbbiak a

Sz. Tstvánkori smiorok, kik szabados vitézeket is tarthatnak

'•n szabarl telepeseket a szolgákon kívül. Mint kiválóbbakat,
mint volt. ftisztek ivadékait s mint gazdagokat, nevezték <



Hcniorokat íh nobilÍM>knnk. ncuioftekiiek. ámbár Sz, IslTán
öHtizeH törvényeiben hiányzik c cím, csak I- •'•.» '

.ju|
el eio'Hzor a Róma ulapítá«akor o méned ,li
kiváló idegtnek cíineki-nf.

Ezek uUin beniufíiiliatjuk a Szent Iwlván kor«l.;ii. n.-.r

uiefTvolt tárHudahnl rendHZ4T vázlatát:

•tiik I príBclprs \ Tirla^s^ <«(>*'••
nobile*

I

< fAUtMrak. »cDlort«. cM4^r^k.

(h4i).nb«4okl "•Wrtoko«>k

»y|*»rf« I
^MioMíwidk | kAb«r«Mk ^lUamk. lovMgr^k <m«1Im)

l koapH«)

(titrttk *• i*><1-;aik a JMAcjrok <alaiair1 itnr—

)

«tUMk n'in'tr! Táróra (ctvtMk.Mákalr«k.k*a«k, Mk ):

llbcrl

ütwniai Máy^fokoh. uraokok. pokiraokok. loHaak;
•<>*'•• «lMMk. «Mkáe«k. «i«Ak. ttiüái^. ámtk. ktfUmktmc

T«^%WTi í kim »»>irák \ - ,^^^ , ^ .

A vendégek- (>» jövevényekre nézvo Sz. Ifitván azt ax el-
vet han»r«)ztjitt«, ho»ry a niaioarlól különböz nyelveket,
lokálokat, fejnTven-kot. tapaHztalatokat hoznak maiakkal,
tehát a maioar kultúrát iraz<latrítják. h ezért szívesen kell
ket f(.r • ' frk' én vitézi krr n. /.v^ azt ajánlja
^^^i^ ' y ne mondja ókét szolk'áinak. hanem
testvéreinek, mert mln<|en ember eio' állapotú ; ha i)edi£ •érti
ket dölyfÖMHéirirel. akkor ornzáirát másnak foirják adni.
A fpapokat úgy l>eoi4Ülje. nünt szenie fényét h ne feddje
ókét nyilvánoHan. hanem elóhb négy sz4.m közt intse me».
mert ók a király felavatól és náluk van a lelki kötéa és oldíui
hatalma. A király cnak a fbb iig^yekben iti^kezték, esküdf>-
zés és harair nélkül.

"

i,lg.,,,f, j^^i-k-
ben a rnules blrak r^ \ király
okuljon a t«irténelmi ••s fuldrajxi j ,. « r^bb és
HzomHZíMi királyok iH'ldáján. Az öni?. k .s ' ,' ' • ' ^<imck
meirhalltratáHáltan is nacA- bnlruesi^n^t. alk< -ék***
fejezett ki. ú „y piik„r „„.« ,

a törvényh.. rályt neui k' ,....
rwik tanáoíioi adnak és kérik a királyt mint l il e«
tí'fHzésétól fúifk'ó. kiinny. " '-* •, Usatjet. j r
adatok vannak, mlnó a "Cvédéae a
külsó ellennéirekkel niiinbm. de nJiami rttköiók. állami k..



tonaBág és tisztek, állami vagyou és jövedelem nincsenek

St a király a saját családi váraiban s falvaiban szerz

Zll kölcsönzi az államnak. Állami a^ó még -"-;
-^"j^^^

a szabad birtokosok is résztvennének a kozterliekbem Ezek

iec^l^lebb a közös veszély, Mlsö támadás visszaverésében se^

l'ük a királyt vagyonuknak és buzgalmuknak megfelel

s^mú vitézefkkel. A tisztségek vállalásában a .»«.^- --

bad birtokosok kezdetben tartózkodók, mert neon akarnak

eszközül szolgálni az si hit és törzsszervezet elnyomásában.

S^nt István tehát, hog>^ vallásos és politikai meggyzdé-

se érvényesíthesse, rá volt utalva, hog.' s^olgaallapotu s

hadifogoly eredet, frank, bajor, -met, szláv stb^keresz^

ténv vároreire és ftisztjeire támaszkodjék, kik közt kevés

a szabad ember, a bajor, sváb, olasz lovag.

Szent István külügyi viszonyai es harcai. A baoi

colonusok észrevétlenül egész a Lajta folyóig terjeszkedtek

Melktöl keletre s II. Szent Henrik, Sz. István sog;ora ura ma

végen a Lajtáiü osztogat adományokat. Ekkor kezd kulon^X Karinthiától örgrófsága, a késbbi Stei.nuarl.^o^

császár öccse Bruno Sz. Istvánhoz menekül, ki az an k bt-

kíulket A bajor Szent Günther Altaich vidékérl jolt el

9 Itt a királlyal megalapíttatta ^bakonybeli apátságot^

Messzebb nyugat felé érintkezésben al ott Sz Ist^an

a híres clunyi apáttal, Sz. Odilóval. Dél fele -^^^^-^^
magvar zarándokok megszálló helyéül a rayennai es roinai

a konstantinápolyi és jer^izsálemi hospitalet.
^^-'f^^-;;;^^^;^

ajándékokat küldött. A Jeriizsálembe zarándokló A ilmos

angoulomei grófot kíséretével vendégül lat a 10-fiV

Miután Gyula 1002-ben legyzve es foglyul ejtve a ,,bá-

tor" Chrobry Boleszláv lenpyel herceghez "ff^..^^^^^3"

1-illa egv idre Csehországot és állandó székhelyéül n hor-

vá ;kTsi lakóhelyén Krakót: megtörté,.hetett^
''IZ^t.l

Magvarországba is a Mátra és Duna vi^ek"^ de aztán eg

békült, mert 1018-ban ötszáz magyar volt hadában. miUoi

""'"^aZJ^^L Alban-monostor iörtónoto említi ho^

mikor ír Basiliosz Bulgaroktonosz. a bolgárölo .--'- -'^

rohn cnszár véres harcot vívott a
'^^^^l^'^^^'^^f^.

végre 1010-Wn ismét megtörte uralma ala. '';>
"^^^^'/^f^f^

frot «, Sirmiumot is meghódította, „a császár Istvánt hív a

Hgít^égül a barbársAg leg>-zé8ére és segítségével ^^"^'If^
.75 ellenség fvíirosnt". OchridAt. Viszont n hcscnjjk n bol



ifárokat Bearí tették s etrysaer betörtek Sz. István kU legen-
dája Hzcrint ennek orszátí-ába, <le „u liilnó nép Iribunusa". as
Tflöeli vezér »ozött »« U-Henyó foíflyükat ejtíítL Bejött ai-

t;.íi iiu-íf liuluTiria felöl Imtvan bciM>ny. kiket a siont király
NXíjljfái kifosztottak. Kz<^rt a király íölaJca«ztatta a rablókat

A göröff én bolifár hatáa körébe állt Ajtony ÍOhluui.
Achtani) niarosvári luitcy úr, A it a bundvni
íilúd ivadéka, ki a Sz. Gellért Budin (\'id-
'iiiD várban keresztelkedett mejr iröröjr módra s hét feleaé-
cet tjirtolL Elbizakodva vit^»zeinek h ip H'k BokMÁgá-
l>an. Hok inéneKében, ífulyájában. urad:.

. nieffvánioljj
Nt\.iri kinily sóját a Maroson, mert váiiiHZPíloket és röket
!.ir:..;i r- v.ihen a Tiszíiijf. ö alapította Marogváron Keresz-
tel Sz. János iröröfiT apátsájrát Uralmának határai a Kö-
r.>H. Erdély Budin. Szörény.' Kövitéz<' Csonád. .\noii s/^rint
Sunad, Doboka lia, Sz. iKtván rokona, .\jU)ny ezt uiejj akarja
"Ini. (Voiiád a királyhoz menekül, ki kerwízt^'nnyé testi n
iiie^udja tóle ura ter\-eit. A király elhatározza a hAhorut,

i föeniberek Ctonádot kívánják vezérül. Sereirök álJcel a
An. me^lközik, me- -lik r a Ki.kényér i>erkril»en.
.".'írben, az e|fé«z K.. ri húzódik meír a Tl8záiir.

TMinád ejry heio'en tálwroz, a késbbi OroBzlánoson. Ajtony
I^'diir a naioószi mezn. Csonád monostorépíté«t f ' <^
í'.vörionek. Almában oroszlán Kürjreti a pR;ifát. ^^

san össz.s7.«>di ('mmád a csapatokat, Kyr !

támad. Ajtonyt meir«>li. seregét megfutamítja. 1 . j. . . ,ku,.1í
a királynak. Sok a zsákmány. Az elesett kereszténrek^t a
inarosv.'iri iföröír

*

SZ4»rzetesekTt«'k •.
,

^

,tJ^">; ' .1 Csonádvár le«^
íSunad). < .; .....^ ..,..;.. j..r..k N '' ' •;

ai oroszlános! monostort s odatelepiti n
•zenii V •

mnrosvári
^y*'^ "• s a hoztui ... ;.....„..
nek. miir folepuli Sz. Ciyörio- marosvárJ monostora. Ai jv ,

nok sokat hoznak keronzfelénre Sz. Ján«-
\ sokaság n Plnterpini»nn AU nr njtónál

van Holjnik. míg a :>uk
'

í - . A maryanil r- ' ' '

het benn* lett as ^grházmeirye hét esperme. A r

^»iry«rom*n hstérm Trsjáa
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harminc diákot adnaJc Valter mester iskolájába s ezek ^et-

tek az els kanonokok Sz. György új monostorában, a püs-

pök kedvencei, mert benszülöttek. Százan is kérnek szentelt

helyet egyházak építésére. A püspök megvendégeli ket,
azok pedig lovakat, marhákat, juhokat, sznyegeket, az

asszonyok aranygyrket és gyöngyöket adnak s a püspök
hiába szabadkozik. Aztán fölszenteli a püspök az egyház-

építk cintermeit. A Dunántúlról gyjt diákokat s fölszen-

teli ket papokká. Német, cseh, lengyel, frank papok is ér-

keznek. A német Henrik vicemagistert Fehérvár híres isko-

láiból hívják el könyveivel s átadják neki a lectorságot,

Valter pedig az énektanítást tartja meg. A püspök Sz.

György monostorában lakott, melyet a szent király bkezen
megajándékozott Itt még a szombatot is úgy ülték meg az

Istenanyja tiszteletére, mint Nagyboldogasszony ünnepet.

E nevet a magyarok „Asszonynak" mondják s mikor hall-

ják e nevet, térdet hajtanak földre szegzett szemmel. Mert
Pannoniát Sz. István a Boldogságos Szz családjának
mondta. Egyszer a püspök homokos vidéken, mely legel-
nek való, utazott és megszállt egy kanász faluban. Éjfél

tájban egy szolgáló kezével malmot hajtva búzát rölt vS

kemény munkáját énekléssel édesítette. A szent atya föl-

ébredve hivatta szolgáját s tudakolta, mi az. Mikor meg-
tudta, könnyek öntik el. Csodálkozva mondja Valternek:

„Hallod a magyarok symphoniáját, hogyan hangzik?'*

S mindketten mosolyogtak. A malom csak forgott s az érek
magasra emelkedett Annyira hatott a püspökre, hogy nem
tudott tle olvasni. Aztán boldognak mondta a nt és pénzt

küldött neki.

A velencei kútfk említik, hogy 1028-ban elztéik Velen-

cébl Urseolo Ottó dogét, ki 1009-ben nyerte el a hercegsé-

get, két év múlva nül vette Sz. István ntestvérét s aztán

bizánci segítséggel nagyravágyó terveket sztt. Elzve
Konstaníinápolyba menekült. Ez idben niagynr seregek

nyugtalnnították a dalmát városokat. Ottó fia Péter a ma-
gyar király udvarába kerüli

TI. Konrád német római császár fényes küldöttséget

indítóit Konstantinápolyba nz uiolsó mnoedon császár egyik
leányának megkérésére fia Henrik számára. Sz. István nem
eresztette át országán Vemer strassburgi püspök követsé-

gét, s ez kénytelen volt Velence felé kerülni. Mert Konrád
elsegítette az Urseolok bukjVsát. Hnfárvillongások után
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1030 juliu& elején nagry német seregr tört MagrS'arorszá^ba a
Duna jobbpartján, a balparton pedig Bretiszlúv morva her-

ceg serege. De István király eltakaríttatta ellük az eleséget

fi mikor éheztek, megtámadta. Konrád „visszatért katonaság

veikül", ezt jegyezték föl az altaiehi évkönyvbe. Bretiszlúv

a Garamtól Hzintén kénj't4'len visszavonulni. A csáíjzár fia

Henrik, kit három évo választottak bajor herceggé, atyja

tudta nélkül megkötött© a bekét „a jogtalanul sértett

királltjar, lemondva a Fischáig terjed területrl. A követ-

kez évben III. Henrik már mint német király a béke meg-

ersítésére eljött Magyarországba. Vadászaton István király

fiát Henriket (a késbb u. n. Sz. Imrét) vadkan meg-
ölte (1031).

Sz. Istvánnak ha volt is több fia — a ké«ei Pelbárt

„Ottót s a többit" említi 1499-ben több hjsííz adattal — de

ezek elbb elhaltak. Nagybátyjának Mihálynak fiai, a görög
nev Vászil és a lengjél nev „Szár" IaíszI (Vlaszláv)

a kereszU'ny hit védelmére nem látszottak elég ersnek.

Jndrás, Béla és Leventa — a szlávos Béla névbl ítélve s a

magyar krónikák szerint Szár László fiai. de más bir szerint

Vászdl fiai törv'énytelen viszonyból, egy Taton nembeli

leánytól — szintén nem ígértek ers erkölcsi alapot a keresz-

ténység számára. Szent István tehát fia halála után fiává,

örökösévé fogadta velencei nvére fiát, az udvarában él
Urseolo Péter herceget, palotája ftisztjét, s nradalmi
lisztjei, \i(lviiri t^ várispán jai termész<^tesen kötelesek voltak

földesuruk akaratát elfogadni, akár hségesküt is tenni

a trónörökösnek. Az Arpádházi hercegek azonban nem
nyugodtak bele, s négy udvari fember összeesküdött a

beteges, valami hatvanév»»8 király ellen. -\ merényletkor

l(M>8ett a fegyver, a bnös megrettenve h»l)()rult, a király

neki megkeg>' el mezét t, a ti'bbit törvény szerint megbüntotte.

az összeesküvk trónörökösjelöltjét az „ifjú ledér" Vdszili

Nyitrán riztetU* s ott njeg\-akították és fülébe ólmot

öntött<»k, a 'krónika «z«'rint (lizla kln'üyné rendeletére.

Az altjiiehi évkötiyv sz«»riMt maga István király „testvére

fiát, kinek több joga volt a királysághoz, mivel neni eirye-

7.ett bolo (Péter adoptálásába), niegvakittatta én kiskonii

fiait számzte". A Sz. (Jí'llért-li'geutla szintén Váíizil fíninnk

mondja .\n<lrj'ist. Bélát én Levrntát. de krónik/nk e hirl

ismorik. közim sforrásuk írója nem fogadja el, nwrt
különbs«'g«'t \rs/. \'w7.\\ «<* Szár László közt s annyit a
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királyi család tudata luepörizhetelt, hoíry se Szi'ir Lá^lt>
volt A herceg^ek rokonságát tehát e családfán tüntethet-

jük föl:

T»r Srerind
t ÍI72 cl-'.U.

LeventA

Ír»/.'»OT (97S 97

Sirfán

Henrik
(8z. Imre)

04
(. ünieolo Ottó 1

fííter

nA
Kopán-Mihily

Súr k4«zkS

Andráí Béla

r. ^(•'Bimnel

Szent István 1038-ban halt meg, miután Nagyasszony-
nak ajánlotta, föl nagy ünnepén Magj'arországot. Fehérvári
szép Nagyboldogasszony-bazilikájába temették el fehér n-ár-

vány koporsóba, Hire meg-van a francia, olasz krónikákban
is. Udvarába menekültek Edniund angol király számzött
árvái. F történeti érdeme a keresztény erkölcsi alap és-

kultúra megtexemtése Magyarországon, melynek a jótékony-
ság hsi gyakorlásában szent példát adott és csodás emléket
hagyott „Szent Jób"-jábau.

2, Magyarság kiizdeliiie a német lulbéruraság ellen.

103S-1077.

Áttekintés. A magyarok kalandozása tömörítette a
németeket s létrejött Nagy Ottó ers állama kulturális len-

dülettel, clunyi erkölcsiséggel. Viszont a német erk fenye-

cret növekedése hasonló politikai, kulturális és erkölcsi

ébredésre vezette a magyarság körültekint s elrelátó bölcs

fejedelmeit, Gyészát és Szent Istvánt. A magyar és német
s2omszrdsá(j versenye kölcsönösen hatott eflrjniásra: anyagi
károsításokkal kezckldött, a vége tökéletesedés lett.

Szent István közel nefjí/veyiéves uralmára uirynnannyl
idö alatt hét kis uralom következelt, melyben dönt tényez
az idegen Jdrálifi fölisztrk és a inngijnrsáp s uir>';>"<)ly leány-

.igi királyaik rllrntéte, mely ráhozza az orszúcrru a német
hübéruraságot (10.38—4.^); az Árpádok új féríiágan a testvtf

rek efryetértéee fölszabadítja az ortaáKot úgy n poffáiiysáK-

tól, ntint az ídr»rrn uraságtól (10.')3), de egy új idegen szokás,

n szlávos senioratits Ixhozatnla a testvérek halálát é« ural-

muk hukáwit okozza (lOG.!); fiaik kihékiiléso ismét fölein* 11

a in;u'\ ir királysági)! é'M diadnl<ik)in/ wittalji Dvu^Mt.tn
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keleten éa délen (1071); d.- ro«« tanácMonárn hallffotva «
vitet király ím elbukik én újra a néiuei húbérura«á«ui
akarja, imllyel a pápai tn u iföröíf ricfolyáa lépnek verscnvn-
<lü77-i»).

Ik'tör knls vllensrge a. iiiaíoarnaic és földjének nyu
iratról a néiuet-caeh. h«t hadjárattal (1(M2—1, 1051—2; 1063.
1074). keletrl a kun éw htH^-nyö (1060. 10o8): di» e táinadáí.o
kttt rí'

' i.ztii u niatryur taktika . -
,», új^y hoi:>

'^ kii. .dánból chak esryni-k vol ovi^f az idr
tfin tiiiAl«-k árulása miatt (1044-6). a többi uieddü volt va«y
Múb'ü* kudarteal. ven'«é»ncel véínwidött (fólf» 1051. 1065. 106K).
A niaifyar vlazont InniételiíMi betört Ausztriába. Kariuliába
e« fröröir-bolirár földn' Nisijf. A niaRyantáiT olött népai«rü
Bélának é« fiainak Mcüitcllck a leniryel es Uíurva só^or.

A hét trÓHvdifozái hat kirúhj uralmát jelenti, kik hórotn
páron küzdelmet vívnak: Péter (103H—46) és kóxbrn Aha
1041 4». a két b'ányáK-i örökös, az idevon m ma«^yur ellentét
képviurlöi; Andráa én Béla lejftovább uralkodnak (104^-40—
63). a két testvér, kiket a szláv senioratus elve tett szoronesét-
len eJlenfelekké: Salamont «•« Oyészát (1063-74—77). n ktt
'" ' rok uLán. a ftiszti Ijesuirájuik

Károm naio'halalom versenirését.

Ideiren tisztek s inac7arok vis/,al>a i / mms/. ,I,,i trs/i
úrrá. IVtrr' .-h a kir. fótiszti-k S/.oiit Istv.i- ... •..

1 ;tf>r
ték. hotry ö/.v.»r>ét (iista királynét tiszteletben tartják. De
uralma nuumclik évében Pétrr az özveir>' királynét i

'

tolta javaitól és kinrseitl s eio' várban riyt .,!

tutta. Hutárvllb.ti; í •

,. __^
I' tt.« Bn'tÍH7lav r- ,1 , .'ifr/im.
!)«• arra már nem tudta rAvenni n eM>h b«roe«. ho^y «
poirány láuidók ell mncyar klr. t ' -' ' • •- .„^
leniryel herceget letartóztasiia, V.
kir. fi-
uak. li<

•- a
dy-

saecni s k királyt, bánjon jtW az öivno' aU
P#ter n nzui • " f, idtgrn isn s,.l.

kedett, olasz ,\ ««rA«zak. ;,r

'"'*" '^
inniryjait ts. tissl-

>'*••'" ^ :.—idlak. Péter király

A Ulin /*rfntJt*ól maicysrul rredriilri; rrfárot %»<v Pri„r
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a megbántott Henrik királyhoz menekült. Az urak fölkon-

colták ftanácsosát Budot s két kis iiúnak kitolták a szemét.'

Aba, keresztény nevén Sámuel, Szent István sóg-ora és

palotaispún. vette át az uraliuíit, mert neje volt a szent

király legközelebbi örököse a királyi család javaiban, ö maga
honfoglaló magjar nemzetség kiváló tagja, Mátravidéki seniov

nagybirtokos, a sári bencés monostor alapítója, a kései ma-
gyar krónikák szerint a hunn Csaba fiának, Edöménnek iva-

déka.* Trónralépve eltörölte Péter rendeleteit s a pápára bízta

két püspök visszahelyezését^ kiket Péter megfosztott székök-

tl és másokat helyezett be. Követei 1041 karácsonyán Strass-

burgban megkérdezték Henrik királyt, békét akar-e vagy há-

borút- Bretiszláv cseh és Kázmér lengyel herceg akkor már
meghódoltak a német királynak. Ezt tehát sértette a magyar
bitorló kérdése s azt felelte, hogy nem kezd háborút, do

ha Aba kezdi, majd megérzi hatalmát. Péter és sógora,

Adalbert ausztriai rgróf a hábonit sürgették- Aba mep
íikarta ket elzni, azért Henrik követeit visszatartva, 1042

febnu'ir közepén hirtelen megjelent seregével a Treisam
folyónál, TitUn vidékén. Egj* napig tartott a fosztogatás.

Ugyanakkor a Morvánál is megjelent egy magyar sereg, de

ezt az osztrák rgróf megverte. A magyar sereg tíz csapat-

ból állt 8 egy részök cselvet volt, a hátulsó rész pedig
a podgyászt rizte. Aba megvakíttatta az ügyetlen vezért.

Egry harmadik sereget Karhitiáhan Gottfried rgróf vert

szét, Henrik király serege nyáron a Gnramirj nyomult, de

mivel Pétert a magyarok nem akarták, Bretiszláv közben-

járására Szent István egyik Csehorszilgban tartózkodó roko-

nát (Andrást?) tette a Garamig elfoglalt föld hercegévé.

A német sereg hazatért és Aba elzte a herceget.

Pünkösdkor (1043) a magj'ar követség sok aranyat

icrért s a foglyok elbocsájtását vagy vérdíjuknt. De a regens-

burgi g>iilés háborút határozott. Ostromgépeket is hozott

a német sereg a rábeai gátak áttörésére. Mosonyon innen

a Rábcánál létrejött a békchötés: a foglyokon vag>' vérdíju-

' Az allnirhi l>ajor évkönyvek t-s n mngyar krónikák ellérö clö-

ndá&ál így egyeztetjük.

' Anonymus Aiinnnk nmndjn, <le n kunok r«ik fóU/íi/.TddnI Al>n

lilán, .S/rnt \/\s7\(^ nliilt kcriillfk n róluk rlnevr/oll |>íil('ir-f«'íldre.

Kabar vt>ll.''innk föllpv^s^re ninri nljjp. A knbnrok Hilinr viiii^kín telo-

podlck Ir ti lioiifdglnliWkor. Anonymus itt tuilln 1201 köriil n kn/ilr

kabnri ni-y murndrkntt.
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kon kívül 400 Lalciilwii armny' és 400 prémes ruha, a Lajtán
< H Morván túli rénwk (Iiitván foglaUsa). Gizla kieléffitéae

• s hót kezes volt a klkötén.

Al>a fllen in f»'lir> ril«'n>|ptt a királyi ftisztek eléirület-

' »c«'. A kÓMí'i okot piulit, amely aa arany-
a korának h/ laira einlékeziet: ^(Aba) úgy

\«'lekodett. hoiry legyen minden között az urak ét Mzolgák

l.izt... mindlu a parafi/'" '
*' -"

• kdsöaködve.*-

'I il.-iti u7, (>K«*tt roHKzul u . a náluk ne-
' ' mapyornLüi i-, mi. Osaieea

. .'..k, Abu iiu'írtuci'..- .- „ i a háiat, hol

"--/«-iryrilt4>k és g>-ónás n/'lkiil megölette ket, állítólag ötve-
'' '' " tio'hj'i ^/«•Ilt IdübeiL Húsvét ünnepén

• k iiriii iiM iit el a király lakására, hogy
1 a koronát h a liazilikába vpz£«se. Klvége«te a

, . , k. a Hzt'nt püspök p«'<lig a szószékrl ni«»gbélyc-

i?<-zte a király nag}* bnét s in«*gj<'Miolta bukását: ..Harmad-

ftzor kol föl ellened a boHszú kar '
I veszi tled a király-

Hágót.** A tolniársra, mikor iii' rászcjlt: ..Féld a*.

! ••.ii'. ' -.'••Id a királyt!* és lefordittattu szavalt. Aha ••lói

M. Ím'.v H«*iirikhez nn-nfkült, A béke föl tételek som vol-

ik III',.' •• ' j'-Mve. Henrik elrendelt** a bajor és cseh mozaó-
i<i''. I' 'fa Abának.

'

-t

I. iM"' '. • ta, st nM'K '«

s/okovényok kiadá>at. Henrik király viitHzatartotta a má-
zsár kövrtségi-t, iiu'ly InkA" ' -tkodni ;i'- -• ^'-i - •• -
csak egy napi júrúftiM vá! . i»l nz •

indult a ri'.

itidet lii" . r a

tek Jieros**-a a kijelölt helyre érkesett, a magyart nent találta

ott s a RjibíanlVn ' ' • - r szokás szerint kláran-
tritt vizrkkel éft im:i \ n látta nz utnt. A
I -v ningynrok k/i' igolTa

{•urtuu'ntéu fölfrlf. > — j. .. : .. ...aiet

' *O0 talentum «'>o • •> ^^i? - 101 »«''•""•'»••'• n< i.ir«.*«-

>/rkfr Irrhr ruy *«m ' nirly •

wr^yr-f L.-tw«( rvakncmi .' uImi 111 - - ^<m
r ! >lmtumo< tiriii v«k SS

I-:; ,.• . . iiii.r.l.sM- In.:- Jfnai.

.M\ kU. S • U*) rn-irii -n

. r ry> I..II fi-ii. '. •
! . ! • <r

iktii^tM rt4 MagiM^'
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A mapyar inachinnk rei miudfnt otthag^'va elinenpkültek.

Sok élelem maradt ott, A harmadik napon mepszíimlálhatlan

niagr>'ar hadak tntek föl a széles mezötiéíren köröskörül.

A német sereg kiesi volt a magyarhoz képest. Egj'szerre kis

felh jelent meg, majd forgószél támadt, mely a port a ma-
gyarok szemébe hajtott<a. A németek Istent hívták segítségül.

a mag>'arok is csatakiáltást hallattak s megkezddött az üt-

közet, Aba seregében az elégületlenek, kik már inkább Péteri

kívánták vissza, eldobálták zászlaikat s ott h.igyták hely<>-

ket. így sokan eet^k el a magj'^arok közül a ménfi csatába)t.

A német<»k hat mérföldön üldözték a futókat, kevés halott-

jukat eltemették, sebesültjeiket hazakiildték. Aba aranyos
lándzsája, a királyság jelvénye is zsákmányul esett. Henrik
mezítláb, szörruhában járult a szent kereszt elé s hálát adott

Istennek (1044 jul. 5). Gyr Aba nejével és gyermekeivel, sok

kinccsel a gj'özök kezébe esett. Fehérvárott a bazilikában

a német király visszaültette királyi székébe Pétert, megbé-
kítette népével s kérévSÖkre megadta nekik a német, bajor

jogszokások kedvezményeit (scita Teutonica, legem Baioarl-

cam), melyok szigoriíbban vették a vagyon- és személy-

biztonságot. Péter király védelmére német rséget hagyva
hátra, Henrik hazasietett. Aba a Tisza felé menekült s egy
faluban, régi veremben elfogták olyanok, kiknek korábban
ártott és magyar, német bírák halálra Ítélték, kivégezték.

Néhány év múlva kiásták, sebhelyeit állítólag beg>-ógyulv;i

találták és a saját sári monostorában temették el. A csodns

monda mutatja, hog>- a magyarság barátja volt. néipszer volt.

Péter hívására Henrik német király pünkösdkor (KM.*))

ismét megjelent Fehérvárott és mise végén Péter átadta neki

az aranyos lándzsát annak jeléül, hogy n mapijar kirl íjságnt

kász hühériil fnpndni tle. Henrik visszaadta a lándzsái hu-

béresének, aztán a zsj'ikmánynl ejtett Aba^-lándzsát elküldte

Rómába Szent Pét^r sírjához hálából a nagy diadalért, majd
sietett maga is Rómába, hogy fölveg>o a esászíiri koronát,

a következ évben. A német fennhatóság elismertbe éppiti

elég ok volt Péter végleges bukására. Akik Abát fölemelték.

Visk és társai szövetkeztek Gyula fiaival íiun- /< nuhná\n\.
Péter akasztással, vakitással sújtotta az ivíszí^^skü vüket. I)o

hiába. Más itsszeesküvk Csanádon össz<»jöttek s követoki^f

küldtf-k Kijevbe An<lr>'iM hercegher. ki ott nül vette .Tart»

fcrláv nagyfejedelem leájjyát, Anasztj'ur.iát. K/4ilatt a b^i>sl

Vdta, talán a késbbi Csolt-nembelipk •'gyik el<le. pogánji-
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láiodÓMt nutott. Mint ütnzáz éve uz avarok, úgy 6 i« hiTHv*!
hunn nióiira mcirnyirva feji'L, három hajcsomút inf^harrutt,

üntököt vairy í' * '>»t k«*7.'i i,

tehát áldoini ih. tw papo.. u.

holtak az eir>'h<i/-J>kui. Kg^* <<jj4*l harotn lovaa jelent inec

Pótvr királynál u (iaruni «^ Nyitru közt, a klhlnlctt^k: Jstrn.

Andrán <'*• L(*vt>nta purauci»a, hogy ineg krll ölni lulnHon

pÜNpkftt, papot t-H <i«^.Hrná«t, vianza k - **•

iit«t(H7.ituik minden knlrdáláa, vi>«ui£cn 1 >•

NZAMtul. emlékévpl mindiirökn*!** PAtrr Ataiet«tt n

Zaitvatón^l óa pVh^rvnrrti liO'(*k(*z<*tL, do a kapukai iM-umnk
elótto. Moaony fi>ln váirttitott. Kzalatt Andráa é* Lerenta
Moldoaokkal metrérkrati'k A lm rjvárára* aztán Pett ff4é.

Eléjo utaxott F(4i(*rvár fell (iyeráJt caanádl pQapAk t5bb

ptiai>ökkel 4m naffy kin^rettel. Sz«*nt Sralilna ryióryl' haaiH>

kájál>an meggyóntak. mÍH/'n megáldoztak n elkéasAltek a
haláiriu A peati rt^vhez «rkoznek. Uycrált puMimk kistermet,
fáradt, szekéren ül. V'áta otíídmngávnl iiirgrohanja, kóiápor-

ral áraaztja el. a Duna-parton kifordítják aiekeréb61 a kel-

kerekfl taligán letaazftják Kreenfeld heg^ér&l. láiidzaával

átazúrják n " *

k fejét. Jvendöléae Beneta püa-

pAkön ia !>• piiapok közül raak egy marndt
íUethen, Amiriui hi-rreir iiient(>tt4> meg (líMíí azept. J4). Petrrl

MfMioiiynuI utolérte AndrÓH követe » békét, tiazteaa^grt ígérve

viaazahivta. A határ különben ia zárva volt már elótte. Prtrr

tehát vlmouilndiilt " '
" focul

Pétert. V.r. n«'j«'\«'l 4zJ»rtU

három napig vi <lelv</4!t. vfttre ««lf«»iftnk. ik r«

Fehérvámi vittek. .Viidrna aztán «,í'gy b- ••. hol

fájdalmában hamar meghalt, Levrnta is mtnrhalt a pogány
módra temették el '" falóban II' -ja melle.

Teátvérek rg> lerána a Andrú^
' (Jnclnon ilánr%) dimuien* úbi prr Irr* parié* rua |>«i;«noft:ro

Képe irón. 47.

' K.liliri liawinki i- pes^r S<icaitf>. NfiU(T,

Már«Agv. ffcfrv'x. rfi/'-w> >'t*M£v ma DiAwt. T^W*;*
lAI é\tml

At Anjfi^ -
v«l«in> ^ •
at AB)«i«iki>r li

Itmefli-hh \U »,

Jtíndi* tww liuitt *M«* Áiuitf^ iXYlU. l'a»B4^«U i. áll. '•
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aztán halálbüntetés terhe alatt visszaparancsolt mindenkit

a krisztusi hitre s Fehérváxott meg-koronáztatta magát a

három megmaradt püspökkel. jNIajd követeket küldött a

Kómából visszatért császárhoz (1047). Mentette magát, hog>'

csak kénytelenségbl fogadta el a koronát és kész kiszol-

gáltatni a Péter ellen pártütket, kiket még ki nem végez-

tetett; kész a hbéri adót és hadi szolgálatot is vállalni.

De Henrik nem hallgatott reá, csak a németországi zavarok

késleltették három éven át András elleni terveiben.

Ekkor jött haza Béla herceg Lengyelországból. Monda
szerint párbajban levágta a pomeran herceget s igy hódo-

lásra kényszerítette népét a lengyel herceg iránt, ezért nül
nyerte az 1034-ben elhalt Mieciszláv herceg leányát a pome-
rúnok adójával. így sógora lett az akkor uralkodó Kázmér
lengyel hercegnek és Jaroszláv kijevi nagyfejedelemnek,

András ipának, s L Henrik francia királynak. Béla mint
ers párbajhs „Pugil" és ,,Bénin" „Belin" (bölény) mellék-

nevet nyert.* András király hívta haza, igér\'e neki a trón-

öröklést, cseh, lengyel, orosz senioratus mintájára, s odaadta
neki a királyság egy harmadai, mint ahogy a várispánok
is egy-eg>' vármegye harmadát kapták tiszti javadalmul a

jövedelmek harmadával. Késbb látjuk, hogy Béla fiai

45 várispánságból 15-öt birtak. Biharvár központtal, Bihar
és Nyitra vonalától északkeletre.

A császár nagybátyja, Gebhard regensburgi püspök
már 1050 elején betört Magyarországba és zsákmányolt,

A magA-arok megtorolták e támadást és fölégették Hain-
burgot. Uj fölépítését már nem sikerült megakadályozni.
Passanba gj'ült a német sereg és 1051 augusztusában meg-
indult hajókon és a két parton. A Fert és Rába mocsarai
niiatít Henrik a Zala forrásai felöl tört be, a régi római had-

i'iton eljutott V^eíízprémen át Fehérvár vidékére. Minden
élelmet elvittek ello a magyarok. Még a császár is éhezett.

A'isszaindulf a legi-övidebb iiton Gyór felé. Nnpolooni futás

ltt o hadjáratból s minden folyónál, mocsárnál várták, vág-

ták a magjarok. A németek elhagyták clipeusaikat, s a

bársony úri l)elegágyakat. A monda szerint errl nevezték
el a magyarok íiarsnnijos hegyét és a Vértes-hvfryet. Gebhard
liajóit az eleséggel hiába keresték a menekülök. Gebliard

püspök levelét u. i. a magyarok elfogták, s írattak a kir.

' firlin Ichm n BtMa kicsinyltrtje is, kodveskcdf) alakja (Paulrr
I. 214. '}fgyr.\, mint Konriuliii, Cliniindin a/ Atijnu Korlinn.
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jt'Hy/Ar.il A I-..I- -ik p1 a haju-

kat, inriij.riii. h.i/,:. . .... mí-nni. F(rv'

vendég, vag^iK ina^ryarrú lelt külfulii

válaüzL GeMiunl vi'KTrhajUítta a/. .-^

I>aranc«ot Abda kiK várát a Rába hídjáuál fem'verrel ke4-

b'tt elfotrlalni, de a iK-iiM-f M-n-irripk c«ak eir>' r<*«z<* kelheU'it

át. mert közl>«u kitryiiladt a Ind k a fieroir luáüik ré«xe ott

víwzí'tt. Október xiisvn rt a f«áKzár Hainburirba.

IX. Leó pápa, u o8áííz<ir rokuna, ki uz pIiö évben etry

luaíO'ar órHckk»«I járta \w FranciaorHzáirot. Hujró cinnvi

apátot küldto ol követül. « «i n - •«Z4»nt férli i

ráví'tti' a „inaifyar ffjedelinrk' -H«'k mejf .»

(.^áKzárnak a rófri hübéradt. De Henrik cnáiizár ui had-

jtirntot Indított (1052). PozKonyt, n>lnt írták Prwilawa*-

piireliot. nyolc hétiff ofitToniolta. Kiry éjoel Zottmund a xiz

alatt niefrfúrta a cAaAzár hajóit i'n olsüJyesztette (sz/ept.).

A cKiuizár. kit a szeuiélyotien nn^irjeloiil pápa elbb hiába

kérlelt, motit már hajlott a békére, de András nem akart

tudni a hbéradóról. A pápa hiába f- ' köiö«ítéan««l.

A német Rereir élelem hiányában rls, hogy mnj<l

a jöv évben vÍM»wit4''r. De a cnnKzar i'lli'ii i

bajor herceif. aztán a ma^ryar u<lvarba n. . — ;.. ,.

akasztotta u tríburi békekötést (Wú\). in«'lyrt a inajn'ar

k<''
' •

-• ',
|j,.i évU :i

ni..
-

^ .1 .s W.lf
öMzee«kn(iv«> a bajor hereeiret akart^ak nenn>t királlyá tntr i

mamar ha<irrv«-I. de Konrád mecrhalt m bi'ktkntts nélkül

„elveHztetto a római re«publieA Masvarontzáír feb'tt föni.-

hatófláfrát". Aztán nn-irhalt T ' •- i« 39 év< a

korában (10r><i), Miiut;iti u/. •
'

. tte utó<iául

ötévw fiát

Senloratuii Nzláv oMztoutH. if->.i^rrhalal. Kftrhen * ~-'--.^

király me(ri'«rte az «»r<»mot, hojTv ti'ii sTulrtfrh- ^

(1(K>3) é<i Dávid. I/4>odvin bihari pümx'
királyi kinmtár ereklyéit h 1(l^.Vb<m e«AÍa

meflralapitotta a tihani/i nptititáo monostorát' a fmnria Sarnt

Anyon tiMztel.'tére. ki a ' ' - ' \ h<'>k^jének rW-
nzentjo volt. A ma«r>'"r \>.. atAroxták el Andráa
király heIyi«nl»W«vel. hoR^ StM-ut Fttíer Qnnep^t mlndir

• lOrif. hrn krll a ' í«»w4r. mrlv L«-í

hárlyAtx'il Alit prru<>lr^ I ^ Ibtmn M BUl#^»r

^rA mariidl ránk » primilU wúkt-ftfét é« tmg*ná* |*^kláhraL
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három napos vieriliaböjttel szentelik meg'. Eg^y hamis levél

^ze^int 1057-ben alapította, Kadó nádor a szentdenieteri apát-

ságot a Szávánál. Ekkor csakugyan járt magyar követség

Szófiában Konmeuosz Izsák görög^ császárnál békekötés

végett.^ Taláni ekkor jutott magyar kézre a Szerémseg,

melyet tizenegy év múlva már kétség-kívül magyar kézen
látunk.

Eduárd angol király 1054-ben kéri a pápát, hogy kül-

desse haza Magyarországból unokaöccsét Eduárdot Itt tar-

tózkodott Wratiszláv olmüci herceg is. ki nül vette András
király leányát Adleytát, mire a cseh herceg hazahívta öccsét.

András t/ckintélye ntt és megkérte az elhunyt császár tíz-

éves leányát Juditot az ötéves Salamonnak. Hogy meg-
kaphassa, Béla herceg beleegyezett Salamon megkoronázá-
sába (1057)/ s a következ évben eljegyezték Juditot a

Morvamezön és elhozták a magyar udvarba. Béla és fiai

nem voll^ ott az eljegyzésen. A koronázó misén azt éne-

kelték: „Esto domínus fratnim tuorum" ílzsák áldása Jákob
fölött) s a besúgók fölkeltették Bélában a féltékenységet.

András meghívta Bélát Várkonyba a Tiszához, országrészeik

határára. A börtönök ispánja Miklós, a királyhoz belép
Béla hercegmek csak annyit súgott: „Ha kedves az életed,

válaszd a kardot!" Odabenn piros takarón ott volt a korona
és a hercegi kard. András felszólítására Béla a kardot
választotta. Aztán Lengyelországba menekült fiaival. András
is elküldte fiait menyével, kincseivel az osztrák rgróf

í

várba, Melkbe s német urak jelentek meg segít«:égére. Béla
lengyel sereggel tért vissza, váríspánjai is természetesen

csatlakoztak. A Tiszánál ffj'zött és kiszorította Andrást a

niosonui határig, mely ol volt zárva. Ott kétségbeesett küz-

delmet kezdtek a németek. András lováról leesve, össze-

tiporva Zircrr konilt és hamarosan meghalt, tilianyi monos-
lorának alleinploniában temették el (10(»0).

Béla Miklós-napkor (dec. 6) Fehérvárott fejére tétette

a koronát- Aztán nagylelken elbocsajtotta külföldi foglyait

s meg'bocsájtott liazaí ellenfeleinek. Mnjd hozzálátott a bels

* ISfil-hon fi^U'ik ki a nyiirjii Ivánkiín nrl n lid nIHiilú nyill

koron/it. nii'lynrk fnlcmr/o folirnla szerint K<wstnnlinoxT .Wonnnmr /lo.*.-

k^p^l Innlrfi f")l, k^t olílnll i>o«lif» Zoé «'•«; TcoHnrn rsj'is/.irnAk vnnnnk
'+ 10r>3. in.'irO. F->rn (-vok kö/l krs7Üll nr r^ynllnmlkodók koronája
{•\ Cnrrnliirius NfiliAly palrinrkn 10.')! I>rn clsziikn*!! a |i:q>át6l.
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i...,.ir. <,rvo<4];isáhü/. A ktWn krónika a kereskedk c« pala-

váltók /.-^irohusait «^iiiiitL f bajként. Az^rt áilitóUir axiji-

«*/.iu»tbl vereti'tt üí'*núrokat. ii«*jov«'i!«-l h/j'iinílva eiT biaanci

iiranyra í= pónz^i). h im^rliatároAta a/. í'laílit It'roaéayék. árait.

A vasárnapokat s/Anuhnim helyezte át, ^oat la zienjieii

ilt-uúrt nevt>uiek <*(o- uranyouk... inert az életében Magjar-
itrszHKon nnn vúltozott u iW'nz**. A való tény az, haiC7 *'

1. Mela i(if. ik niuradt p/nr olj kis dioárok.

mint az ulu' ' - jiúnu uraikiMjó k •*, kiknek dénárai-

ból harruincat ssáinítottak egy bizánci vaffj merovlng^l

aranyHolidufira s n)ar>'ar p4'*nzára. A bizánci nrnnnyal eiryenl
pénzanak !» driiárban víi!<'» M7j'i!nitá'»M IV. IJila alatt keoui-

<lötL A krónikaíró a ' kl>ori iji ó*«rekeverle.

mikor pl. III. Iléla uji..- .. ^/, íráj»oí» kér\-ényexést

Htb.« mi Kzintén IV. Béla ujitóita volt A krónika ily anaohro-
ni'-ii • óvatoMin kell fo^nilnuiik <i fvhirvnr' ' ly

fifJ^i i*». mert hozzú val<''*^/irm!»"tr az ar ,a-

kori KervieiMi-m'lések flzocialixta : " moz^calmoi nol-

tráltatták a vonÁKokat .\zt olfofra.,. . ., .r.. hofo' Váta fla

• lánoM miirnjitotta a{)ja p(>frányN}'ur-vis»izaáIlitó kö%*ete)é90lt.

1 o^' nii'x a huranirokat is ol ak ^atnl. « \\o§[\

üiiMÜ varázMbmü 1ü a kíí»ér»»téhez i -^ry vé^ül Béla
a feli»'r\-íÍTl koronázásra metrjelent iiotranykodók ifyülí'kezé-

M't Hwtveri'tte a vár eltti mezÖHéíren m HaMdi a tömlöcben
élion hait. miután a Koját lábalt i.i nieirniartA kínjában. Aa
ÍH iflraz lehet. )i I Jánoa rokonHájráhól többé nem volt

KAabad nÜHiiliki. dethon bizonyára tiltották. De hoc7
Béla király minden faluból két seniort hívott volna Fehér-
várra tanácftknyiiNra, ez e^tontáiui annak, hory TV. Béla
joifot adott mimleii vári^pnn•AlH«ól két három »ervlenji no-

bilisnak, mint e kö/neiin"**.

'

rflainak arra, hogr a
kir. ftisztek rédUTÓl elki>\' . i«ek éa joglalanaárok
jovátt^telét ellenörízhrwM'k a fehér\'ári Sxent laÍTán-napI
lulvari torvényna^ken.'

.\nawztazia özveio' királyné etaln** Rn!nmo«in«! ét
.In<llttnl .VíriH'H caáazárné ut1vará}>an » st.

.\ mainzi iryüh'Mi vérre elhatároxta a hul ~ rl

inainzl érnek volt IV. Henrik rrámja « nordhelml < <>r

lierr«»ír A hadjárat veaére. V. '
' ' ' ,'k.

h>^trv uruk kén Salamont - ik* i • r
4-léffii7.lk a herreiri hannaddal. » tiat kxiidi kraeaül N

' I7A7 n. rikLHv Kndikber. Ml. I.



112

országba. De a néuictek niag>ar cselt, ravaszságot emle-
gettek 08 seregök két úton jelent meg Mosonynál. Ennek
rsége a kétfelöl közeled ellenség láttára ellenállás nélkül

átadta az ország határát és kapuját. Béla király kevéssel

elbb letört trónszékén megsérült Dömösön, s félholtan vit-

ték el „az ország szükségei miatt" a „Kinisna" vagy ,Jvi-

msna" patakhoz és ott meghalt, talán a Vas vármegye északi

szögletén Képéébe folyó Kris pataknál, hol az ellenséget

akarta föltartóztatni. Gyésza herceg rögtön üzent a ném--
teknek, hogy meghódol Salamonnak, ha születéséhez ill
tisztséget nyer, de a német udvar nem alkudozott. Erre Bélát
fiai eltemették atyjok alapította monostorukban. Szögszár-

don, s aztán kimenekültek lengyel rokonaikhoz.

Rokoni egyetértés sok gyzelem, beseny hadifoglyok.

Salamon tizéves gyermek, mikor másodszor avatták a koro-

nával királlyá s beleültették a fehérvári királyi székbe- H-
béri hódolat nem volt, de nordheimi Ottó herceg megkapta
az özvegy magyar királynétól „Attila hunn király kardját",

mely minden birtokosára nézve végzetes volt, mondja hers-

feldi Lambert, Salamon király nül vette a tizenötéves Judi-

tot. Október vége felé IV. Henrik már Regeusburgban volt,

de Salamon is Mosonyba menekült, mert Gyésza herceg
lengyel sereggel tért vissza. Desiderius kalocsai érsek Gy-
rött kibékítette a királyt a herceggel (1064 jan. 20), ki meg-
kapta az ország harmadát s Pécsett húsvétkor Salamon fe-

jére t«tte a koronát. Azon éjjel a pécsi bazilika leégett.

Egyelre nagy volt az egyetértés a rokonok közt és a
siker. Elször diadalmasan megsegítették Gyésza só'gorát,

Kreszimir horvát királyt a karantánok ellen.* Aztán betört«^k

Csehországba viszonzásul egy cseh betörésért. Ekkor történt,

hogy Wezelin dédunokája, „Bátor" Após párbajban levágott

egy óriás csehet, A besenyk helyét, kik még Szent István

halála körül betörlek a görög l)irodHlnmba. és levervo Nis

táján ka])tak új lakóhelyet, inr)r) körül n kunok foglalták •'!

Etelközben s 1065-ben már Hellászig kalandoztak és betörtek

' KnrAcsonyi János: Szúzadok. 1912. 28: 1915. 136; 1918. 347:

^tb. I. Gy<''S7a licrroR 1062-1)«mi vrtte nf»iil ///. Krrszimir (Pétrr) hurjnt

s ettl snilolrtt K.'ilmán í-s Almos. Gyí-szn nu'isodik f«di\sógól Szinndcnrt

l074/ri-l>rn vcUn nr»iil. ki 107H hnn vJHSznlrTl rs;is7jirrá IcH najjybályj i

hoz, noloniatósz Nik^íoroszhoz. K hnrntíTt'>bl is kvrlko/ik. h< :\

nem volt Srinndrurnck gyermeke GyésjftKSl.
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NyirHÓ^fbe, Hiliar\'ári|f. A király iryorMaii iní'ifj«-l«Mii

n hí'H'í'íf H»'ifit.m'(^»'n'- Mikor ofcy \u'Ütc várták már ^ . •

viHHzalérését JJobokuváruál, eg^' (uba)ujvári kém, Fa:i.->./^j,

Jelenti, boffy a kunok közelednek tömérdek foiroUyal é» mar
hával III •; '

' '

'
' gereirükkel éjszaka

ik kúiiok rradatkor niefráldur

tak. aztán tiuiiadlak. A kunok nicKlopctvc a leffmai^aaabii

)ii'(r>'r(* húzódtak föl. melyet az itt hanmu) kere«ztény csata

kiáltátin'il utóbb Kirielejs-nek, méfr k(>itbb A'er/^«-nek nevez
lik •I- Salamon király vlti'zei mind eiryformárfc gyolct zátz

iúcskiit horcltak. A poRÚnyok bátrabb nyilasai a meretiek

\u'Ky köwpérl nyilzáfMirt áranztottak a mairyarokra, de ez^k

r«*ttetithetleiiitl másztak, nyomultak fölfelé. Az ifjú király

a hirineredckebb oldalon szinte repkedett a harci hévtl, a

II
' :idt. Liiszló íi

N de az ötödi

ík iif . Végre a iKJtrányok ineirfutót tak. A mf^rsebzetl

l.iui/.l'> ...>/"i;" paripáján ejfy kunt vett üldözí'íhe, ki szép ma
»ryar leányt rairaílotl el lován. A váradi püspök lányának
látszott a leány. A kun lovaH íh (Tvors volt s I^üzIii -

birta a kunt lándzsájával elérni. Szólt tehát a leányn.ik.'

rántsa le. Aztán hosszasan vívott a kunnal s véirre

noha a leány könyörgött érte- E leány nem vol*

Csaknem az összew {Higanyok elestek a keresz

megszabadultak.

Három év inulva a besenyk Holgi'irfehérvárnál* ái-

ÚNztatták a Szávát én kifosztották Duziiiü- mezejét Valkóvár-
nál. Vid báojíi ím

' r • • - -,

gitríH? rség szeii.

wjfre vonni. Kzt iin 1

S/jilánkeménbe gyuj: « ,...,. .'i ^ ••-..• -v -

bajózva g^'pekkel ktnvn tüxei fújtak a mag-yar

Pauirr II. 23(V jrKyrHMirn brtengókrt vonalkortalja k

, .1,, ..I

I

I .

ini-n 1(1 vi

' hrrhrlrfti

CrdAyt:

Prnv
iirin
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Egy részöket -mef; is gr>iijtották, de a sok magyar hajó gy-
zött a a luagjar sereg átkelt a bolgár partra, Bolgdrfeh^rvnr

alá. A várbeliektl segítségül hívott Kazár beseny fejedé-

delem seregét Jáu soproni ispán hada leg>'zte és Kazár
kevesedmagával menekült meg; a többit a soproniak részint

levágták, részint foglyul ejtették.' A király parancsára aztán

a mag-yar ácsok nyolc fatomyot építettek, melyek kétszerte

magasabbak voltak az ostromlandó falaknál. A fatornyok

közé ugyanannyi faltör gépet állítottak és palánkokat a

tornyok védelmére. A várat vitézül védelmezték, kivált az
(izmaelita) szaracénok, kik közül három kitört a várból s
egyiket Salamon királyi balistarius. számszeríjjász leltte.

A holttest körül nagy harc támadt mindkét fell. Magyar
részrl Abos, György és Bors vitézek voltaik a legbátrajbbak.

Szórták rájuk a köveket és njnlakat, de a magyarok végül

mégis elragadták a holttestet és szemétbe dobták. Két hó-

napig folyt már az ostrom. A harmadik hónapban, egy fogx)lí/

magyar leány fölgyújtotta a várost s a heves szél elterjesz-

tette a tüzet. Nicota vezér vitézeivel fölszorult a fellege-árba.

Tömérdek kincset találtak a magyarok a város vermeiben s

mindegyik meggazdag-odott. Végre a görög vezér népe sza-

bad elvonulást kért s a király és hercegek kezet adtak rá.

Nicota a Boldogságos Szz ezüst képét tartva népe nagy
részével Gyésza hercegnek adta meg magát, ami Salamon
királj-t bántotta. Aztán átmentek Buziás faluba s föl akarta

a király osztaná a szabad elvonulás föltételével hódoló görö-

göket is, de Gyésza nem engedte. A kincset a király négy
részre osztotta s egyet adott a hercegnek, egj'et a vitézek

összességének, s eírj'ct-egyet Vidnek és vejének Hiúnak. Ez
nagyon bántotta Gyésza herceg-et (mert neki liannadrész

járt volna). A görög császár azt^jii követíiéggel tisztelte meg
Gyészáf, ki összes foglyait kiadtál. Salamon királyt ellenben

elkerülte a követ.ség, mi njal)b tj'iplálékot adott a féltékeny-

ségnek, amelyet Vid ispán szorgalmasan szított.

' F^ hrxeny/) hnrlifoglijnk ivndrkni a soproni varispönxaij ffnilrttti

nz árpóai í«i n pecseniirdi besonyTik. Ez ulóhbinkni vmifti Aunnymuk
..n mnsonyi Fertn túl." A Pray-codcT éi>jniyz''tri *zprint .,IO*y<-h;ni

Salnnif>n király HíoRlaljn Hnlrjúr-i jvhi r )vnrt, s n bol^iirok é% pörÖRk
c»Hlr| isnit-f \-ivH7avrszik; 1071 -l»rn Snliimon kirAly .WfTf/nuj Gycsra
lirrrrpK«>l fn holgiirok? gnröpök?) Horrp«'»t Irjjy/i/i (uiiffnrnruni oirrritnm)
s n n«^p fopsiiplKi konil s n hrsrnnftk vrropr vrros«^fírt s/onvrd. 1072-hrn

.Sninmon kiníly hr hatolt íiohjárors:ii<il'a. F/ nlajum n Kó|>«« kr«Snik:i

rllíO^z^-lrv/'t úpy vehetjük, tnint jimHv «/ KM^H. és tOTI. évi evményrkH
rgybcf(if{laltii.



\ 11. I)uka«2 Mihály c»áMár niakhaniT YlMBafadal-

taita Bolicárfehérvárt. Salamon király iryoraan lóra ültette

it'-t «'.»« I
' ort fförüff földre, behatolt vcévom

tij, i'/Á is :tu, de viaazatérte után íoffluláAait el-

v<*Hzt4'tte. A h('rr*>t;i'k e hadjáratban már nem vettek tvnzt.

KIrálybokáM roahz tanéeaoaért, reneaffaek a aaomaaé-

dok- Vi«l azt hajtoK'at'a a király eltt, hovy .valamint kit

knrd iwm fér cl cqu hüvelyben, i; "'in nralkodii

krttiMi (>iry orszáirhair*. Láhüó Ip Oréesa elk

iH'fptMí*£ért oTOéz földre. AztAn kibékült a király rokonaival

n: esztcrgtni' '
ilk határán, mindkét pé«tr6l

nyolc iiyoli- j«'Ionli''lében. KozoküI Emyej'
ÓK V'id iitpánukat k ly Cí yt-^záJiaz, de ez £yanna-

nak találta ax utül<l: -.küldt4> ket, c«upán feio'ver-

Kziinetí't kötve a t^ll fólóvro (treuira nov. 11— febr. 14.).

I.arr - 'intaéKet Vid éfc

Sal I '>rban hallotta aa

olaHZ \ tlnioa apát n atoltózvf vitézi ruhába, maca xitXe

iiM'íT a hírt Gy -• • "^ ^' az Isfan erdben vadáoott.

László nem km '«^t az orttiizoktól. elment tehát

! eseh

-sedte

ti^:óntúti négy nxáaa hadát v*< aa abádi
'• \ hl-.'. K •'••-; ^'•'

: '
' •- *-r—T^lf

--. !•. Ii.n:. '

, .o

l>'-f:ir i4 kemeji c*ata:

<.>.-.-/-i . . . i* BIkáa Tár6r-

áx/.lóaljaikkal paiznukat föltartották az ánilán jeléül, de

SnUimon harmine s(ÍMt!ó*tl}a ' félreértette n aa árulókat
l-%;i«i«. (íyónza nriry«'dik /^ i in elve^w^t «» n berreg

! iP atkrlvr a Tlizán. V«r írló - •.«

1 .^ ..u/. a „fekete" Oy«»rry káplánt :.g

Ivánka dli'ikot A kein«*jl etiatáhan érdeke* lovaih párbaj

' S<mi Krny gwt lrmru% pa»p6k. ouiryanal wnétMm Saart

Irmyrj. nrtán rrnivr], v«>v. rAla i»rrr#r<'

\rii&fiknrit«n Srj\a S/mt 1 ta4[yU a kr>

Mtlrovir inrllrtl. (CUnkI: Töri. fAldr. II. UH. I.»

• Coihoiil iTurAcsyoál T ke^^^wl ulóbb • v,

ki^nikáhan Thnrt>i,d. m Bodai f^ króaikábaii Cotkoéé T -^

' rni IrtiH |t*>nii'>lni, mrri mt^\w r%ik af Aooiiyniauiál ahé«lé rtnhrt

'•r\\ Krfnr)(dl 1 lua .4M(/ SaolnoknHV^r ^%jakltrl«4l t«íSi«lHcn ••
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lörtónt. A herceg: legbátrabb lovagja Pétör sötétpej lován,

ragyogó páncéljával, aranyozott sisakjával bajra bívta

a király lovagjait. Ezek közül elugratott Após, a Wecelin
nemébl való Marton fia sárga lovon, csuklyás páncélban

s ^•illámgyol•san áttérve lándzsájával Pétör páncélját,

keresztülszúrta szívét — Salamon Gyésza nyomában szintén

átkelt Kotajdiíiál és Pétör fiának kúriájában szállt mjeg.*

Itt tudta meg Salamon, hogy Gyésza Vácnál találkozott

László és Ottó hercegek hadával. Vid azt mondja: „Az imént
seregét elintéztük... most szolgákat gyjtött, aratókat...

Egyszeribe megesszük ket... én a bácsiakkal nag>-on hamar
ráziidítom a cseh csapatra a halál veszedelmeit." Emyej azt

felelte: ,vMegládd, amit ezer kaszás levág, tízezer villás sem
tudja összegj'üjteni." Egy héttel a kemeji csata után Salamon
serege a Rákoson, a hercegek a Cinkota udvarháznál, major-
nál (Zimgot.-i allodium) ütöttek tábort. Közbeesett a Monyo-
ród-hegij. Sürü köd miatt egy nappal elhalasztották az
ütközetet, de éjjel paripáikat zablájoknál fogva kézben taj-

tottáJc s péntekre virradóban a király elrendezve csapatait,

átlovagolt a Monyoród csúcsán s a podgyászcsapatot a hegy
oldalára állította, hogy az ellenség rségnek nézze. A her-

cegek is elrendeztek csapataikat: középen négy zászlóalj

állott föl, a két szárny mindegyikén ugyanannyi; a közép-

hadat Gyésza vezette a nyitraiak élén, a jobbszárnyat Ottó,

a balt László. A hegyrl áttekintve a hadállást, Ernyej oda-

szól Vidnek: „Csoda volna, ha e csapatok megfutamodnának
elölünk, mert a Dunát a hátuk mögött hacyták; hanem azt

hiszem, ezek föltették magukban, hogy vagy gyznek, vagy
meghalnak." Videt a bácsi zászlóaljjal mindjárt az össze-

csapáííkor leverték a csehek; a hercegek balszámyát. hol

(lyésza z/uszlaja állott, Salamon király támadta meg, mert
azt hitte, hogy a Kemejnél megvert csapat áll ott Gyészíívnl;

de László fogta föl a támadást, ki bátyja zászlajával föl-

cserélte a maga jelvényeit, A király fölismen-e Lászlót,

megrettent és meghagj'la a Zíiszlóvivöknrk. Iiogy fordulja-

nak Gyésza csapatai felé (a közi'pre, Kz többszörös hiba
volt, mert Salamon a saját hadrendje közepe elé került s ezt

akadályozta). László hátba kapta a király hadát, Oy<v4za

pedig erH arcél támadást kezdett ellene. ..A németek, olaszok

úgy hullottak, mint az ökrök a mész.'irsz«''ken", írja a króni-

kás. Salamon elmonckült, Szi(retf6nél, a Csei>ol-8rlirot déli

' Mogl^pfí n'^/.lrlf7é% n lUnlni. Krpc<i slb. krónikAkiNin.



CHÚcsáoál átkelt a Dunán s Bátor Apo» lovairf(al anyjá^" '

fele«égéhez BÍoU>tt MoMonvárba, melyet Poz«onyvArral •

iiieKer6«itett A herc4>i^>k hítí^í* entifr ttldözte a királ>

Láüzló megsiratta ele*»4-ti vitézeit, lueffiajnálta ele««-

felelt U, eltemettet t4>. de vit^hsel Vid Upán mellét k«^

-

fölhasították. Hzemébo ík port szórtak e szavakkal: ^^xeun <.

HolwuMMii tndntt betelni vufO'onnal. emelkedi^Mel: teljen b«*

Iliit nlo^• ' a szemed is. kebled is.** A saákmAnyból

L:L^^Ju í< . \o a monijorikii hencén monostort Szent

Márton tiszteletére, amint elro mecfogadta.'

A kenicji <•*» n •!» csaták élénJv

lepen közvetlen, eír> .< látszó elbeKZ«

juk. hogy a hern-iroknek tizenöt várispán! rzászloaljuk volt

a mor\'a csapaton kívül, Salamon kIrálynaJr • ' - »-•--

vúrispr'ini zászlóalju. CíHntA^nn tehát 45 r*;

akkor Nf njo'arorazáiri V a len>oatoaabb *i* «^ '/• araay
l)aii volt meiro*ztva a és a bereeir kfist.

Mnsonyban Anasztázia anyakirályné szemreluuiyáüt

i. • S.ilniiionnak s ez kezet emelt anyjára, csak Jk ' * *

tf.';,i %.>>.. i a uoicy W'tiiéirt). A herceirek raí'irer

Saliunoti ellen Habot falu v:\- t az orszáf kapuját, hol

!ia ím Kapuvár falu áll, m 1 .rU

Gyésza. keresztnevén Mneiiua. aa uffyanily nev hirea

- .i.s. I:. r. ' kivánaáirára elfoffadta

.1/. ops/.ik' '-nt, hogy a ferttSinellékl

brurni/ók mint li <>k Szultmi (Zultan) nev f6ti*sVÍAk-

kel kérték oz uj Mi.11%1. - - '

' - * rt a saa-

liruUáiTK'nl h ók inajil nii ki smi
mer niír/ - 1' ^ tnon

vité/séifi". iii K. nli.'l

n neirítííi'ipére hivott Kmö •

'

n*mült a InvAnyAk Itnrrajccto m

nt'tzte a hureot,' mrl\«-t a nair>

-

\ be«tenY«'ik «dszaladtak Salamon lektulrt« rluU mttti a vl

' A krónika Üt krd%r« ki« rftlcódol %»A kAftv. k..U*>i

..libnduája bokorhox ért h onnan lit«1a fthér htrmriín %««bMll v-^"*

lándna nyrl-^n ai Atébr." F mondai kU ht*H aat akarU >ó>oiaé.

lJk%si6 hrrmrlinr\ palA«(o| fnf n\rmi. «afTÍ% klrAly k>«#,

' Ma|rnti« \tA\s hrrrrf núAI «Htr t IWta Mavtt. ZtAfiif.

I dalrirh krajnii lialárgróf üi^r^xH 1070 ti'

• PrrÍMÍa1an.^l. n mai P.U..1 •'•
' «' . í *;



118

a tüz elöl." Sokan elestek, a Fertbe is fúltak, kevesen me-

nekültek meg SzultAnnal. Az ör^óf meg-szégyenülve, üres

kézzel távozott. A besenyk pedig megTuaradtak liadifog-oly.

szabados, lekötött állapotban, pedig szerettek volna szabadok

lenni és bizoniyára visszatérni hét éve elvesztett övéühez,

Nis vidékére.

Mintán IV. Henrik elnyomta Magnus szász herceg lá-

zadását 8 a rajnanielléki mozgalmat, Salamon követei

Wormsban fölajánlották neki Magyarország hbéradóját és

hat legersebb várát tizen»két kezessel, ha visszasegíti trón-

jára Sailamont. Henrik meg is jelent, de csak zsoldos haddal.

mert nagy hbéresei nem segítették. Hajói Pozsonyon Uú
nem követhették, mert Gyésza a Csallóköz szigetén rködött,
Sempténél kelt át a német király a Vágón. Nyitránál meg-
bámulta Bátor Após vitézségét s mikor kérdezte, van-e ellen-

fedeinek ily lovagja. Salamonból kitört a nemzeti büszkeség

és azt felelte, van bizony különb is. Henrik erre megjegyezte:

^o akkor nem is kapod vissza a királyságot." Vácnál az

aquUeiai patriarcha és a zsoldos vezérek megvesztegetve, a

sereg éhezve, betegségektl gyöngítve visszatérésre kény-

szerítették Henriketw ki aztán hajóit felégette. Néhány heti

hadjáratának (1074 aug.) annyi volt az eredménye, Jtogy

Henrik a freisingi egyháznak száz telket adomdnyo^tt a

Lajta és Fcrtö közt mint fhübérur az ottani várak, fleg
Miesenbnrc, Mosony erdítésére való kötelezettséggel.

VII. Gergely pápa szemrehányó levelet írt Salamonnak
a hbéri igéret miatt. I'gj' fogta föl a dolgot, hogy ha a

magyar királyság bbér, akkor több joga van erre a római
egj'báznak, mely a királyi koronát adta, s ezt TIT. Henrik
is elismerte, mikor legyzve Aba királyt, a királyság jelvé-

nyeit, lándzsáját, koronáját Szent Péter sírjához küldte.

Salamon azt a hibáját, hogj' királysjigát a néniét királytól

vette hübérbe. csak úg>' leheti jóvíu ba a királyi pálcát
apostoli brttrficiiimxMxk ismeri el — ezt írja neki 1074 október
2S-ikán,' Megjegyzend, hogy a római egybáz els hhére
Calabria és Apulia volt. melyet Ouiscard Kóbert normann
herceg elfoglalt és TT. Miklós pápának njánlolt föl. ki W^9^

' ..Mint l)37.;íd örrficill nic^liidlintod, n mnijijitr kiráUjuhj n

római *:rnt egyház tulajdona, melyei egykor lnliitn király min-

den jogával én hatnímöiHil felojánloll éí áhilüto^on ót is adott Szent

Vrternrk"



tM-a adtu neki hübériiL' Hzent Intván koroiiukiTvuekor •

I .i(*a nem g^oodolt hli^rrp. a magyar királyok hliérl «skü*

1)1 noha üinpí* ttrA Stx'ut iMtván a lórvényiilH^n hbér-
,' l«MM« \&g:< vallott. VII. Cí< ' ' a aaját ké-

hdidii kora j' trv»ii»''«he, ana« •
i vitt«, de em

M :uryaror8záirra asereucM'ii vnlt^ mert óvátt emelt a német
I f'i'r»éo ellen. A pdpn JSntxa'-nak azt írta. hojo' a rnam ar

ilvKi'urnak sz<ihittln/i/: L' II lennlr, nií»!y n»'ni lehet alávetve

- Kir,il\iiak, c-»ak a r<»mai <l' \\K n«Mii í»/ol-

u....!i.ii.. u.iiuiia fiainnk t* Liuti : . ... ."^ ;.:on a német
kinilyUSl bitorolja az uraliiiaL, azért Iiiten Ítélete akadályo^uut

I. „Mivel |MMÍi(c a hatjilorn IlK>^t a te kezedbea vaii.

I iseid natryttn pomlját n^ < pyháznak ég tanusUi r«-

*/' drlfm»$égct a rómni cfji/hti: Icfjalusni irtimt, ha bonád
jMnii' k" (1075 márc. 23). «A királyiMiif Sz«nl !Vt<«rD. A* Ür-. ..

i-<l« ;>-..>l reád ruhiizta a kirúbWur hatalmát. Rokonod...
.•*/.eii -ával elvíWitette** (ápr. 17).

Leo pápának I. .Xiuirúji királyra való

• N fenyoirot/><iét oz éppen eUznkndt ffOröff e^ház
;.!.... ,....i koronaküldéüre, úíO' tett nnmt húmi é^ miilva

izon alkalomból in. hojry VII, Gerirely píipa hbéri hódolatot
' 'vnr klnilytól. .\ ir"ri»(r numzári udvar énlrk-

í vonni a nálnk már két Hzázad óta turknak
ixtnert nemzetet, flec az eio'hári hzakndáa óta. Oyénza iránt

kiilönben íh rokonénutmel voltak a KÖrog udvarban a K^>r(ic

fotrlyok iránt vuló nemen vi>u>lkf(liViu< miatt. Miután az elúzA

»\.'klM-i (ín.-/. il fi'Ir.séírtf. k.l kin tla Kál-

mán fs AliiiM., .. 'ben fi'lr«*rjf»«t ftzen>itek neki

a giivüg udvar kón'*böl, StÜHtuienét. Nikeforoaa liotoneja-

ténz eörög hadvi*?! rtM*k. három év mtilva reá«sánuüc aa
nriiikaliuKi'it. Kiil<lt<k noki fr<>rofr koronát i«. nnftit koronát,

..íírovic d«wpi»t;i. a turkok liiv knilja** f '. Qjétmm
loriikönen li*hajl<i l).ij></.u zoiiiaucoa képévej. .i !ia máalk
történeti kéT>e Dukanz VII. Mlháljr csáMirt ábrázolja • alatU

' A mAMxlik |*áp«i hflh^rv* .^Urialoiér hóméi HHUf ii |07«4«n
M pápai Infatu^ r||| 1.'' kl trtf t 300 trj' f.

II l'^lrr tiragun kinily «Hlv hAMrtU f

I

' ' \ r\i adót tUr-'i (• in. "
.

f

r«k(ll r |'.i|«jiii.il, ' '• • :

I

liAti^rul II Jj;



Konstantinosz trónörököst, ki 1074-ben született; többi képei
a trónon ül Megrv'áltó s a görög: egryház f szentjei: Mihály
és Gábriel, György és Demeter, Kozma és Dámján. A zománc-
képek háromszög és félkörös oromdiszítévseiben a ritka

u'-jour átlátszó zománc érvényesül rekeszes technikával.

László herceg lett az úr az ország északkeleti harma-
dában. Gyésza fölépítette fogadalmához híven a váci püspök
bazilikájóf- Az 1076-ik év karácsonyát Szekszárdon ünnepel-

ték meg, atyjok sírjánál. Desiderius kalocsai érsek ünnepi
beszédében a békét hirdette Salamonnal is. Gyésza aztán ki-

küldette a világi híveket, s az érsek és papság eltt nyilvános

gyónással megbánta, hogy elvette az országot a törvéuye»
királytól és késznek nyilatkozott megelégedni a hercegséggel.

De már a következ év tavaszán meghalt (1077 ápr. 25). Váci
nj bazilikájában temették el. Salamon visszafogadását a f-
emberek többsége ellenezte, de ellenezte azt is, hogy hozzá
hasonlóan újra gyermek legyen a király, t i. Kálmán.

3. A magyar királyság terjeszked nagyhataloni.

1077—1116.

Áttekintés. Az idegen kir. ftisztek helyét igaz magyar
ftisztek foglalják el, az idegenek is már magyar érzelmek
8 nem akarják visszafogadni Salamont, hanem a hs és jám-
bor, lovagias, Lászlót erltetik a trónra. -A lemondó Gyésza
kis fiát sem akarják, okulva Salamon példáján. A ftisztek

buzgólkodnak legersebben a bels közbiztonság, a vapi/on-

hiztonsúg helyreállításán és erre szigorú törvényeket hoznak.

A bels megszilárdulás ert ad hatásos külpoli likára és ter-

jeszkedésre, Szlavónia és utóbb Horvátország nu^gbódításárn.

Magyar szentek avatása után a vallásos törvcnijhozást gya-

rapítják- A betör kunokat ismételten leverik és bellük,,

valamint az izmaelitákból hadifoglyokat telepítenek palóc

földre. Végül László kifejezésre juttatja függetlenségét a

pápai külpolitikától, noha igaz keresztény érzületét is tanú-

sítja püspökségek s apátság alapításnv.il. r.nri'm.ii f<^kinté-

lyét kifejezi a keresztes monda.
László és Kálmán uralma együtlvrvi> luf/rml közel

neg>-vpnéves nagybntalmi korszakot jclrnt (1077—9.'>—1116)^

ujiiit Szent Istváné, nag>-obbat, mint a közbees hat királyé.

Kálmán kiterjeszti az elbbi hódításokat Dalmáciám » kül-

politikáját a keresztoseken és Rómán túl Sziriliáig ós kr»z(-
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lebb Velencére; ciuik az oro*9 mögoT%ág tíhxí medd harcokba.

liolül fryönKÍU a testvérviMzdiy, 8 ersiti a bölc« törvényho-

zás, íru'lynek alapelve: inérHékolni a Sz<*nt László-féle Hziirorú

türvt'nyeket a Szi'iit ÍKtván adüi alap továljbépítésével, A tftit-

vérviHzály inéríf<*zi iiu-n vétrHo évrit.

StatáriálUi törvények a Ta^yonbiztonjuicért. A királyi

ftisztek nem akarják a hbéres Salamon viftszatérését, df«

azt h' 'ják, hogy az Kyer hna Gyéeza fiai'' .

iiit;ri- k. Lá.Hzló hf^rcefrei k: a trónra a h«

ratiiH j()(?an ón (iycsza lemondása niiati Í8. Aztán kiméi*

üzitrorral hozzálátnak az elz nejryveti év sok bels harcai...

n

ine^rrrridült lopások, szoltraszökések n a birúi visszaélések

irtái<ához.

„A jámborsáf^oH László király idejében íoüh^t (fon-

vcntus) tartottunk a Szenthelyen mi az óHSze« femberek
(optlmates)**, mondják a törvényhozók a pannonhalmi ^

nostorhan ..s mindenrki-ltt niojresküdtünk. hoio' ha l'

a f<-iiil>«*n>k (prinoiiM'8) rokonai k()ziil rajtakapnánk a l*tp>ií>

büm-n tyúk értékén felül, eiryikiik se rejthe«se el s ue véd-

hesso... a tolvajt pedifr, hacsak etoházba nem menekült,

akasszák fel s e^én vaio'ona (TC családja) vesszen el-** \z7
kezddik az a törvény, amelyet késbb tévi'si'n Szent László

IL íltKTí'tu mának címertek, holott ez kétséfrtpbMíül meirelzi

a többit, mert a IIL de<-retum hivatkozik a femberek eskü-

jével kezdd tr>'ényre s az L decretum 1092 bi való, Si.

László uralma végrl. Míj Sz. T- . szjibad ««ml>ert csak

uoiryi'dik, a tolvaj asszonyt csak . lop.-'Ki után akasz-

tatta föl, adtliíT Sz. I<ászló f»«mberei lUT- már az elsfl

kis lopásért, a tyúk. lúd vnjry alma ért* k. i.. . .^.ssé namrobb
lopásért fölakasztatták a szabad embert, méir ha diák vatry

fember volt íh. ^ évvrl kés' i

IL dí'oretum 14. < >..'erint az nV,

nyl vairy naír><»bb érték lopAsá(*rt kiivetkezik be, mikor egy
tinó ára 30 dénár. enn««k harmadánál i»odiir blr- • :^yrA

kisebb e»o' tyúk hriu Az v^vtuz IL di'rrotum ti

kelybl, capltulumból all s tt^'k n ' ".ih •> luivrui.irú

hatalmaakodáM i'íry-r»rv . iíAilyrt ki\ »1 a tolvajokról

s ax orgazdasáir m. iról Inti- • i v a Iecsziiror\ibb

rtrtönítél birii^k- .! I— ' •- ' .
i ^ tolvajt

Haját rokíiua. n - - '.-
i'

i (9. 10).

Fi'b'ls a tolvMJrrt :: foljrlontonl

(I '1 \ 'i.K !• i • \ í»*nr'«T'
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bíró, vámosok, t^nuk eltt lehetett eladni s a ló, ökör kivi-

telét a határörök esak kir. eng-edéllyel boosáthatták ki az

ország-ból (7, 15—18). A kardrántást és Jiázratörést Sz. László

femberei már enyhébben büntették (8, 11), mint Szent István,

nem kivégzéssel, hanem legalább 110 tinó árával, melyre rá-

megy vagyonának kétharmada, st ha szegényebb, a szabad-

sága is; vagyonának egyharmada megmarad családjának:

feleségének és gyermekeinek. De a lopást akasztással súj-

tották. Ez volt a föbün az elz negyvenéves korszak zava-

rainak végén.

A ///. törvény keletkezését 1085 tájára tehetjük. Itt

találjuk meg a tolvajok büntetésének harmadik fokát: a tíz

dénárnyi érték tolvaját már nem akasztják föl, hanem rab-

szolgául adják el, aki idvel szabaddá lehet. A toQvajnyomo-

zásról szóló 1. cikkely hivatkozik a femberek eskiljtre,

vagyis a II. decretum kezdetire. A 17. cikkely Szent István

törvényét említi, a 20 cikköly pedig Sz. István ünnepét, mely
csak ang. 20-ika lehet; tehát Sz. Lá.szló III. decretuma 10S3

után készült, az els magyar király szentté avatása után.

E törvénykönjrvnek három ftárgya a lopás, a szökött szol-

gák és kóbor marhák nyomozása, s a bíráskodás ellenrzé«se

(13, 7, 9 = 29 c). Intézkedik részletesen a /í^/r'ojnyomozilsról,

az egyházakba menekült tolvajokról, tolvajnkrl, tolvaj-

fogókról, a tolvaj illetékes birájáról (1, 4—10, 12, 17—19). El-

rendeli a szökevény szolgák és szabadosok (liberti ~ vchwg,
elrontva wzbeg), különiíjsen a várrök (cives = ewri) vissza-

adását I. András és Béla harcáig, visszamenleg 25 évre. A
jövben is kötelez a jogszedés vagyis a kóbor állatok és

szökött szolgák hivatalos összeszedése (2, 13, II, 20, 28, 2S).

Szabályozza a birf'iskodnst: a nádor, hercegi ispán s a járási

királybirák illetékességét; intézkedik a tíirvényszegkröl,

álbirákrúl, ít/'leMialogatásról, idézésrl, fölel)bez*'"srl, tiirói

felelsség idtartamáról stb. a biró belátására bízva a kard-
rántás és háxratörés megítélését, de csak ha följelentik (3.

15, 16, 22—27). Itt tollát továl)b enyhíti Sz. László lovagias-sága

Sz. István lotTii.'i^ryobh s/.igon'iságát.

Szlavónia meghódítása. V'II. (irergely pápa 1077-ben

Nehemiá« esztergomi érseket levéllel fölszólítja, hogy ö cx-
rnllrnriáját, a roxrt HÜrgosse, fejezze ki nyiltan akaratát és
kötrlrs tisztrlrtrt a nzentszék iriint alkalmai kö.rtek állal.

Mikor r>oílig látta, bogy L/iszló király Szent Péter szolgála-
tára k«'"8z, csak azt kiviinta, hogy vi.selje gomlját nz ozrr-
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fjfjtkni'k, orvuknak, zarándokoknak s védjv az egyháxakaí

(1079). Kbben nem volt Aomml hbérinéir. A KAoIirá)atkráxa^C

Swnt IV'tcr utóda Iránt fóloir alibnf* nyilvánult. Y - ' ' •

király MzUrrtxrrjrr I»'m»«»U nz elz i'vImmi a ninn***

lyal. rln'ii ' lU n púpa púrtfííifr,

leányát J^: - .
-' :- -. vulle. IV. Henrik . „. i ..

onztrák hatánrn'fot éfi betört MagyarorMMgba U, do nem
•ok »lkí«rrí'l. A ktivrtke7. rvhen Kudnif *. áv rle^wtl

(1088). Ilriirik király azltiii három »'vlir ' ^/átrban bA-

rumMauir kÍH«ri>lt«> meir Hiiia clfofrlalájtát 4 lUM

—

é). <*1 ík fn;;

ialtii v^iirul. (k* ritakhainar incückilnio kf*ilott (luiscanl K'
lK>rt normannjai elöl. kikkel VII. Uenrcly SaJeruoba vonult

i várta IV. Henrik wo^iXaétthi,

t S7/4-nt I^ú^/IóvnJ M átallta neki Moaoi^
*A l'w,- ,. i...i-<iift k.ípva királyi fltATtáiit. A nyar-
talan ember IüS'J-Immi --^ > • ><küvéat Hztt it^ fogságba kerüli

Viaegráilon \ i. llmn'^ volléte alknlmnl

adott arra. bi>, iraly «<li irHmkff a Dráva
éfl Syjíva kiizL, hol metralnpltotta Sxent iNtvan maio'ar király

tia»t4ileU'n\ trl • ""-
'

• TÚbi piifii>kjiéKet a láffráhi.

varandi t^H k<' al.' PimiMikk^ nJiv nyelv
embert, u c«.< A hitmm nIaTon vár-

iapánaájT tem \ biroilAlom karantén her-

cegwéfféhez tnrtoxotU A fofflaláa oka meirtorláii volt Henrik
nAinet király mnr zAcl betöréaíH'rt

Szlavónia i -.i 1083 tavaMitán tiirt*^iit ^s AtIimi

numt v«trb«' nz rl . tr Mzrntrk 1
'

iwpa ai>ot»t4»li l»\. 'lelte el Sz«:. i

etaeüémit, A király éa pUspükök omáiroii háromnapi böjtöt

hirdoticik ki. a a böjt eJvéffC' ' fi akarták emelni aa
rl«6 asent király feliArTárl > m'ijm nKl««lét, ile netn

bírták. Kiry bakonyMwiiiviii at»«e«. CnrituN. e«fMláii mi>don
meoludtii. hMiry elbb kt kell bocsájtanl forHáirnb<'>l a koráb-

ban fölkent királyi rokont, a eat tudtul adta I.áiaJo király-

it.
i'

1 klttxabitdult. l' "

k. t fíVlemelték. K l

N.

K -^ - - : ,

•

M M-srk tttWM'WOwa % alóM áeiiVWhM>«



124

s csodás gyógyulások történtek. A tolongásban eltnt a szent

király gyrs jobbkeze. Mercurius fehérvári kanonok rejtette

el a drága ereklyét, hogy kincse legyen a Szent Jób tiszte-

letére ezután alapított családi monostorának Biharban, az

Ér mellékén. Fölavatták azon évben szentekké Gjjerált v.

Gellért csanádi püspököt is tanítványával, Henrik királyfi-

val, a késbb u. n. Sz. Imrével és Zoerárd vagy András és

Benedek zobori lengyel bencéseket, kik mint remeték, vér-

1 amikként haltak meg a vágparti, trencséni Szkalánál, az

els szent király idejében.

Salamon kiszabadulása után fölkereste nejét Regens-
burgban, aztán a kunokhoz ment s Kütesk fejedelmet igye-

kezett megnyerni trónja visszafoglalására Erdély odaígé-

résével és leánya megkérésével. Be is törtek TJyig és Borsava
várak vidékére, de László kiverte ket. Majd betörtek görög
földre, Konstantinápolytói nyugatra, de itt Chariopolisz-

iiál Komnen Elek császár szétverte a rabló hadat (1087).

Salamon elesett és ,.extra muros Albe" (Belgrád?) temették
el. Aztán monda támadt, hog>- Salamon remete lett, egyszer
László király fölismerte t a fehérvári koldusok közt ala-

mizsnaosztás közben, de aztán hiába kerestette. Pólában,
a dubnici krónika szerint a varasdi Lepoglavában. temették
el, itt márványcmlékét is mutogatták.

Esztergomi zsinat Valamikor 1086 körül volt az els
esztergomi zsinat, melynek határozatai a Pray- és Turóczy-
codexben maradtak reánk. Egyházi személyekrl szól

36 cikkely, istenti-zteletröl 13, egyházi vagyonról 11. egy-

házi bíráskodásról, büntetésekrl 7, zsidókról egy cikkely.

A Pray-codex szerint e határozatokat Lrinc esztergomi

érsek hozt^ tíz suffragancusával, tehát a kalocsai érsek

csak címzetes, is mint a többi mag>'ar püspök, a zágrábi-

val együtt, az esztergomi mctropolitíi felüg>clet^^ alá tíirtx)-

zik, A nyifcrai püspökség még hiányzik. Hogj- ezen L eszter-

gomi zsinat az 1092. évi szabolcsi zsinnt eltt jött létre, ezt

joggal következtetjfük abból, hogj- valamint Sz. István tör-

vénye (II. 28), úg>- az I. esztergomi zsinat szi^rint is (r)2)

lehetjíéges a híuuisság fölbontása híillen í'lhagyás és hi'izas

ságtöréR ciraén, de már az 1092-ikl szabolcsi zsinat szerint

ez isteni, krisztusi tilalomba ütközik. Kz n katholikuK hit4^1v

Kálinúnnál (II. 7, 8) és tovább \a megnuiradt. .Az T. észter

gíMni z^iiinl határozatai (68 c) röviden ezek: Nagyobb ogy-

házaknál meglegyen n diákok (clprims) minden rendje.
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kiket az illet t^icy házak ciniúre ve«znek fol s eltar.

effyh&z. Diákká fölvenni azolffát és szervienst mer civUist

ura enjredélyp ni'lkül im-mi Hzaliad* de az eg^'háx •zoljrájából

könnyen lett iliúk h itinck fiai az illet «Mryház szabadjai

(lelepesei) lottt-k (4. 18. 19. 30. 65; 29). I 'ün nem lehet

l>ap. A diákok az illet naiD'obb eiryh:;— ... közösen élnek

41 kánonok nzorint. tudniok kell remilájokat, nit'lljal a
'. M az ily kano-

.al kötelesek tár-

^aloirni. Az experestuvi ietryon uieff az enrháxi törvények

(kánonok) breviáriuma, kivonata, s a diákok okolásért

I''iO'i*nck jelen a pÜKpökük zninatán f5. 6. 27. 5C, Q, <4).

rtazó. követségben járó diáknál ]• ki iirazolvány

M az ntan pap. pÜ8p<>k. apát, cH/ik . - cnjredélyével

misézhet ecyházában. úti iiátorkáp<»Inában pediff csak as,

iikinek erre kivállRájra van. Lakomákon, kalendákon a pap
](' Dfí rrázes^'djrk h n«> mnradjon ott. lm feJszólalása dacám
másokat ivásra er^ Diák no ijo'on kocsmában, no
'«'íO't*n kocsmáros. ..._..,..-. véjiT«-ndeleti va^y istenitéleti

tanú. lA)páfM*rt leteszik s vagyonát veszti vacy eladják
'^^

nr». 47. 48. 57—59' '. wun ém pap már nem
. de korábban r ^ hAfMagában mér-
élhet a feleséirévei. Pufip<)k csak az lehet, kinek

,.;w,. .,.
öpi^^'"' !'*mond a házoüMáirróI s nem él püspöki

birtokon. M áir>'aiitartó diákok és papok leteendk
ni. 81—33. :e/e«t, apár. • ry kóboroljs-

nak, csak n Hznhnd beol és benn kell

tartani: tudnia ki>II Szent 1 . regiiláját Az apát mo-
•-•'-•'•Hói csak piispoki «•;.••, 1 t.úv.i.'? iMV r. - • ' ''re,

jelvrjivi'k.'t (rii •-.. -.-.i?,!!.!!. l. . -,:. .!l

billor, káiK)lita - ' s •,.,ri..,-. <lMt unn
íf«'zhet. Minden > i t aj'^'jtiTA -m és tarii-ou

egy szerzetest s rokonát nem sejritbeti jobban, mint más
szegényeket (36-^). K ' tehet vécrend,! " Mi
deáksáira idejrn iizüli't< r.'»«iMtre. A píi*i- le

nrg-y H'ezro oszlik és cwak rt

s'^aliadon, fial részére. • íuil.v m
eto'házáröl. ?'ir>' lwir.uk -k',''.•.-'

.,,

-^t

. hn bi.' van a Javadalma
i^--i >• MK.^'ii a i>.ti<>< tii.n mi*c>«*< 'K^iiaS mellett a pap-
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lakás. Papot, diákot az ispán is csak püspök útján alkal-

mazzon. Az egyház szolg-ái tcrmésök negyedét vagy felét

tartják meg, ha az egyház ökrét vagy a magukét használjáJí

a szántásra. A dézsma negyede a parochusé a monostorok
és egyházak pincéibl, csürjeibl, juhaklaiból, noha innen

nem jár dézsma a püspöknek (16, 17, 61, 63, 68). Kötelez a

hitélet terén a vasárnapi hitoktatás, három fünnepen a

gyónás-áldozás, minden ünnep megülése. A püspökök szab-

ják meg az istentiszt^^let és böjtök rendjét, egyházi olvas-

7uányokat, énekeket (23, 8, 26, 46). Tilos a díjért való misézés,

keresztelés, temetés, egyház- és ünnepi adásvétel, de meg-
engedik a vasítéletet nagyböjtön is (41—45). Büntetést

szabnak a pogány szertartásra, a kiközösítve, gyónás nélkül

elhunytak ügyében, a részegekre, a rontásra, rágalmazásra,
híitlen elhagyásra, házasságiörésre, leány- és jegyesrablásra

»

gyilkosságra. A püspökök minden várban kötelesek két

vezekl házat építeni, külön a nknek és a férfiaknak

(7, 9, 10, 48—52). Zsidó nem tarthat keresztény szolgát, szol-

gálót, s kereszténynek nem adhat el hiíst (60). Egyházi szemé-
lyek és dolgok pereit csak egyházi hiróság tárgyalhatja kánoni
módon s fölebbezni lehet a püspöki zsinathoz. Világi biró

eíe vinni ily pert tilos. Kiközösítettrl a püspök értesítse a
püspököket és a királyt (1, 23—25, 34).

A szabolcsvári zsinat. Szt László I. törvénye 1092-böl,

csaknem teljesen egyházi ügyekkel foglalkozott: egyházi
személyekkel 13, egyh. vagyonnal 10, Ihitélettel 8, zsidók-,

izmaeliták-, pogányokkal 4, nkkel 4, bíráskodással 3 cik-

kely. Világi természet a két utolsó cikkely (41, 42) azokról,

kik a kir. kúriai vagy más bírói pecsétet megvetve, idézésre

nem jelennek meg vagy a kir. kúriából engedély nélkül, tár-

gyalás eltt távoznak. A többi negyven cikkely egyházi ér-

dek, köztük az elbbi, bírósági cikkelyekhez tartozik az,

hogy ví^ és vasitélet^k csak nagyobb ejí-yházakban lehet-

nek (28). Az egi/házi személiick dolgában: u pápát kérdezik

meg, tíírhetik-e még a diákkorukban nsült papok els tör-

vényes házasságát; de nem trik a másodnsöket és ágyas-

tartókat, 8 büntetik az elnéz esperesteket és püspököket is.

Vondégdiák csak igazolvánnyal jöhet be külföldrl s királyi

í'ngodéllyel mehet át egyik úrtól a másikhoz (1—4, 17, IS).

A szerzeteseket, apácákat monostorhoz kötik, az apátokat
püspöki felüíryelrt alá helyezik, szerénységre intik a szerze-

tcBeket II király és püspök látogatásakor s eltiltják a knlen-
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dák mululságaitól; dv u kalendáü társulat tiiífjujnak enge-
dély nélküli kilépéhét tíz tinó árával, kezi)k váll»ágával
büntetik (21, 35, 36, 39, 14). Az egyházi vagyonra nézvo ren-
delik, hoflry ennek már a meprifférí*e is visszavouhaüan;
a pap nem ideffenítJieti el e^^'báza javait b a nép : óz-

hat nu*Kz<; cR-y házától; a lázadáskor elpusztított . :^ ^al
a nép, a réífiséíftöl leromlottakat a püspök tartozik fölépí-

teni B a talált eR^yházi vagjont vissza kell adui (^—«, 19, 23.

24). Részletesen szahályózták a tizedfizetést, külön a szaba-
dok irtástizedét és biztosították a pii- ná
telcix'.sekct és szíibados torlok.it pediff i .yo-

niás ellen s a dézsmaneír>-edet a parochus papnak más egy-
házmegyei püspök állattizedeibl is (27, 30. 33, 40). Hitélet
dolsrában elrendelik a vasárnapok s az itt elsorolt ünnepek
megszen telesét, a misehailíraljist, temetést, böjtöket, melye-
ket az olaszok is niaío'ar módra kötelesek megtartani: eltilt-

ják a vasár- ünnepnapi vadászást, vásárt, zsidó munkát, a^
eiryházon kívüli misézést az utazás kivételével (11. 12, 15. 16.

25. 26, 29, 31. .17. 'AH). Kitiltják a pogány szertíirlásokat, keresi
t^ny izmaelit(lkunk a mohamedán szokásokat, zsidóknak a
keresztény feleséget és szolgát (9, 10, 22). Végül intézkednek
a házasságtör n megölése, elhag>-ása, nemi erszak, kéjnk
és boszorkányok doltrában (13, 20. .32, 34).

Horvátország eir4»glaln>ia. \ II. (íergely pápa 1085-ben
meghalt Salemoban. László nmg>'ar király még két el-

múlva is IV. Henrik ellenfeleinek a szövetségese é« a speierl
gylésen követeivel 20.fHfO lovast igárt a császár elleni hábo-
n'ira. De ez metrbetegedett és a háború elmaradt. 1090-ben
mighalt Adelhaid magjar királyné, kevéssel kis leájiya
Priska. Piroska születése uUn- II. Lipót osztrák rgróf éa
mások kibékültí'k a esászárral. A következ évben IV. Henrik
elfoglalta Kómát és kés/.iilt Toscana meghódítiisárji. csak
Mag>arors/.áí7 támadiisától kellett tartania. Viszont I^Skló
király is biztosítani akarUi magát Németország -fell. A ma-
gyar fpaiH)k mérsékelt állásp<uitot foglaltak el n klköiösi-
tett császárrul. elh'ni)ápáj ival és híveivel ^ mert sa
iílenuiH'kiilt (Jebhart pr.ic.ii pÜHi»ököt. a/ v:\ hívéi
befogadták h njikor Ksrt.rgomban meghalt, . k.

A császár és a magyar hiraly k.)lrsönös érdeki- eloi.l. . .. mÍ*-
küI«'>HÖket és találko/iisukat a S/ávn sslavoniiii vidékén n09t
í^lején). Valami sznrrlsrg j.»tl létn^ g
azúrt, hogy I>a^zló unukaiK-enei. TdaJn ..f
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és istriai gróf üai visszakapják tartományaikat, s hogry a
császár elismerje a szlavóniai foglalást. Ezentúl itt emle-

grették a magyar marchiát, végvidéket,^

Az elz 1091. évben foglalta el Sz. László Horvátorszá-
got, a dalmát városok mögötti hegyvidéket a Cetina folyóig,

délre a Kapella hegységtl. A Dinari Alpok e területét a

Velebit hegylánc két részre osztja: a régi Libumiában észa'^

kon három törzs lakott három zsupában (Gacsko, Krbava,
Lika), melyeknek közös fejedelme, mintegy határgróf a hán
(talán avar szó); dél felé még 11 zsupa volt mintegy 20.000

km- területen. A tengerparton maradtak elrómaiasodott

illir-dalmata városok: Diadora

—

Jadera—Zadorra—Zára, a
konstantinápolyi császár helytartójának székhelye, Aspa-
lathon

—

Spalato érseki székhely, a régi fvárosnak Saloná-

nak metropolitaságát követel egyházi központ, stb. A hor-

vátok már 700 körül fölvették a keresztségét dalmata katho-

likus papoktól; a keleti császárok engedélyével a dalmata
városok évi adóval váltották meg magukat 900-tól kezdve
a horvátok zaklatásaitól, kiknek élén már Szent Istvánunk
atyja idejében Drzsiszláv királynak címeztette magát s még
Velencétl is kapott adót, 11- Orseolo Péter velencei dogé
1000-ben lerázta e terhet, st foglalásokat tett a dalmát par-

tokon. A horvát királyok családfája I. Tirpimirrel kezddik
(845) s utána három fia következett, utoljára L Mutimir
(892—910), a magyar Árpád kortársa; ennek unokája L Kre-
szimir, kinek fia Drzsiszláv (950—80); ennek fia IL Kreszimir
Í1025) s ezé I. István (1040), kinek g>-ermekei: III. Kreszimir
Péter (1058—73) s egy másik fia, kinek fia III. István, az

utolsó horvát nemzeti király (1089—90), harmadik gyermeke
I. Istvánnak egy leány, kit Gyésza magyar herceg 1062-ben

vett nül s kitl Kálmán és Álmos született. E családon

kívüli származási! volt Szvinimir horvát bán, ki 1076-ba ii

korült a királyi trónra s hogy ezt biztosítsa, pápai híibéres-

nek vallotta magát ós pápai legátus kezébl fogadta a zász-

lót, kardot, kormánypálcát és koronát, esküvel Ígérve engo-

ílclmességet a pápa vagy követe iránt s hogy az igazságot

fogja g>^akorolni, védeni az egyliázakat, özvegyeket, árvákat,

szegényeket és évenkint húsvétra 200 bizánci aranyat küld
a pápának adóul, kötelezve erre utódait is. A szláv liturgiát

tíz éve tiltotta el a spalatói zsinat, Szvinimir Demeter
1088-ban halt meg s akkor került el kolostorból az utolsó

' Karácsonyi iil. nkadrniiai rrtrkcyésr 21. I.
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horvát király, ki egy évi uralom után meghalt. Logközclebbi
örökiise volt I. Gyésza inajoar király két lia- Szent László
az ifjabbik Almos ü/Aninrn fotclaita ol UorvátorgzáfiMt, mint
anyja örök8éu'''-t (Idíth, ni<rt Kálmánnak többet ért Mag-yar-
orHzág htTCfgi lianiiada.

E foglalás közben íratott László király levelet Oderisius
uionie-cassinoi apátnak. Címe „hiaiW ' !•.) Ungarorum
itom Mrssic Dei fjracia rcx". Ez annyi: : .igj- a magyar
király birja Moesiát vag> is íJolírárífhfrvár vidékét, fleg
Mácsvát a Drin torkolatánál. Kéri a casBÍnóiak imádságát,
mint ahogy kérte a francia Szent Egjüd (S. Egidii) eongre-
gacioja imádságát is, nu'I\ nok Ma;r' -uk
javadalmat adott (mcR-alapítva a som , / jilá

apátsáffot a francia clnnyi-fegyelmü S. Gilles congregatlo
íiókapálhágaként ]091-ben). Küldött volna ajándékokat Cas-
sinoba is, de nem akarta kockáztatni az ottani zavarok közt.

Várja a ca/winoi követet k kér valamit S, : ervk-

lyéiböl, legalább a pápai követ útján. A « . .. it már
szomszédként járhat el. mert csaknem egész Szlavóniát (^
Horvátország) megszerezte , a magyar király. Meg« rsfti
ndndazt, amit alattvalói Magyarországon, Messiában é«
S/.lavon iában a cassinoi monostor számára föl akarnak
ajánlani.*

Izmaelita én kn hadifniclyok. A ca«6lnoi levélben emlí-
tett ^frssitI '

"
),;in van

'

M-
fofrlyok n.. ;i. Az i. -n-

medán felekez<*t, másképpen siiták. Mohammed vallásala-
pító leánya Fatime Ali felesége lett és á" * ' -ng hitedizi
ivadékuk hniail: HW körül Alnlallah val • »»w'n Ix-

mailt hirdette igazi fr.papuak a bagdadi stb. kalif tt,

kikn.'k 1m\«'1 a lia'.r> ományosok, a szunniták. .\z : : . nk
föIeg a pcrzHák közt vertek g>'ökeret Az aleppoi stb. emirek'
biztatására 910 táján izma.! ' "•.• ' ' ' * .'vo

Cbvarizniból. az .\ral ti» ,(t

Jcvariz, /lOrír, knli: töri»k<ik. \ inohammedán vng>- numziim
(— Iszlám , lgazhit-köv«lük. muKzUman, muftznrm.tn. buftxur-

man, biiszürmen, Tuagy-nnil büi»zörnu'«ny) ba<Uereghen aok
volt a lörílk. EdoHSzát Szalnme««x török pnr ip.

vníizti'getve 10.TÍ bon göríig ki-rre játszotta. E iz-

maelita töröknek menekülnie kellett ('•« a gi>rög cnÁsiAr

' FrnknAi VilmcM Sr. ^.t^/^^ Irrvl* a monlafaithioi apAthoc
AL«d. ErÍpkc/^%. Tört. 10. köt. ft. *«,

Erd^lrt: Árpádkor. O
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Nikomédiatól északkeletre telepítette ket. Mikor Delján
bolgár fúr Bolgárfcbérvár környékén föllázadt, a görögök
legyzték 8 a bolgárok fékentartására kariz, kaliz törököket
telepítettek 1042-ben Ochrida és BoJrjúrfchcrvár vidékére,

így történt, hogy a magyarok Bolgárfehérvár 3068—71-iki

ostromakor nyilazásban kiválóan ügj-es szaracénokkal küz-
döttek. ]Mikor Szent László 1083—91 közt Mocsia királya lett,

vagyis elfoglalta Mácsvát a Drin torkolatánál, a túlsó Sze-

rémséget, akkor a Száva két partján sok izmaelita falu ke-

rült magyar uralom alá, Jakut földrajzíró szerint harminc
falu, melynek népe a magyar királyi seregben harcol, s

e vitézek leborotváltatják szakállukat, de a többiek nem.
Legelször az 1092. évi szabolcsvári zsinat határozataiban vau
róluk szó Magyarországon. Itt a bibliai izmaelita kereske-
dkkel azonosítják ket és azt rendelik, hogy akik megkeresz-

telkedtek és visszaesnek a mohammedánságba, gyermekei-
ket körülmetélik, azokat más falvakba kell telepíteni. Az iz-

maelita nyilasokat kell azonosítanunk a szabados várrök
lövér vagy löv osztagaival (sagittarii), mert a róluk szóló

els adatok, fleg Bolgárfehérvár és Milano ostromakor, ki-

váló nyilazóügyességüket hangoztatják. Hogy pedig szaba-

dos várörök voltak, ezt Anonymus adataiból látjuk. Szerinte

bul(g)ár földrl nagy izmaelita sokaság jött. melynek két-

harmada Pcsf várnak tartozott szolgálni, egyharmada ped:.ír

annak a ftisztnek szolgált, aki a királytól Pestvárat kapta.

Ezekben Anonymus nagyon becses adatot mondott, egyebek-

ben tévedett, fleg abban, hogy ez még Taksony idejében

történt volna. A szabados várr állapot mutatja hadifogoly

eredetüket. Izmaeliták (böszörmények, kalizok vag>- kálózok,

lövérek) laktak még a Szerémségben, Bodrog^ Kéve, Temes
vármegyékben, a Nyírségben (Ibrány) stb.*

lííusonlóan bec.ses adata Anonymusnnk. hogy nz kora

eltt régen, tehát a szabad kunok befogadás,-! c<\tt a komá-

romi várispánságbn telepített kunok k»''tbarmada a vár, egy-

harmada a várispán szolgáihoz tartozott E ki'inok csak

Szent László-kori hadifoglyok lehettek. hea«íztvn n komáromi
vár rfalvaiba, a szabados várrök közé. TT(re*» kún kém volt

Anonynins szerint Torral (Turzol), a róla flnevrzett hegy
vidékén birtokos nemzetíiég öfKS h a hegy tövrben vArn

fíimnsudvnr. a zemlömi ispánsAg területén. Északabb bir-

• KnrAr^onyi J.: Kik vnllnk * mikor jóHok hnfAnklta n tM^stAr*

menyek vagy ixmarlitúk. Akntl. f.rlck. Trt. 33. kút. 7. m.



tokcM Ketcl kún nemzt'tto'ico a ToIoiOTa folyótól Sátorbalmlff

tokoM K<: iitT iwii it a Mátra <»nió*^ir-

hvxu Pat. " \bu^ .......... A ».in BAn£7ér fia F^•'-

ncvébdl ' k Horwodvárt ^ BaravárL A bor-

iiu»iry»*l diUiiyui,M • ury f«»!

ncrnr^LMtSro • ciin* ira a k

A Hajta kún ncnizotHrc a ^

niÁik^M'l • aUótiNzai TiirroM. w. <..^. l<^ ^^.^

podlif baranyai blrtok«»M *'h ^

8z«nt Láiixló ópixMi <-ir

mikor a dalmát vároM»k iii< .

kunok bctiirónc. Kap<Acn kún f(*jod<*l(<ni R(>n>ep olpi

fi
' -• j'-t, tolhat meciiit a mcwzoAi kapán i«»«

'I i Tiiizán Ah •crcgt^t bároni r^asro o>-

ti líMza kö7>t. Azt mondták: «H jAttuuk.

III. .>• % .; ^ .1 mccyünk viaaza". L/mzIiS kir .ír© ntdl-

érta ket a rrfN4>« viaénél ón vörüH sáitzlöval lo^relól rontott n

knrí--- '-' - ' ' '*. egí« wenT ' ' "' '- '- -
kún lAnak. T*A*rl

< 1*1 • ba iu*

«•., ik novoitíV

irania, TemtMi m.). K

!r !!'. bo£7 a kunokat, kik ax oroasoknál .polove" => .al-

f '«««k. Sa«nt \Á»i\ü XfX*". " '

I ! Knmáromlr. niíc ix^

f 'k''«;\ •• mint erról Anf»Tivn5u«i

l.i'.i \ '.. Oljr Ti>9 volt <* a fo-

^'.il\ r. ;. ;.!• . \i.- , t^MMQ a bonfocUlAa
i<l<*j< Állapotai a ktunárum
T!'<-^' !tr. mart nabad niac)'«-

ti krv< t kunok lapáal tlaitaáaru la

* .^..Ultink.

Mivel LAasló klHUr óm' tudta, horr a konok as aro*

' ' ' ' aláaára " a majr

1. .ít Yeapt. . TTt»mÍ>

klerl nac7t>ladaiwi uo' RontiaaUrteaok allao. As



lol^

oroszok a magr>'ar király kegyelmiét kérték és hséget ígér-

tek mindenben (1092). — II. Boleszló vette föl a lengyel

királyi elmet s aztán, mert oltárnál megölte a krakói püspö-
köt^ kiközösítve Magyarországba menekült. László gyalog
üdvözölte öt, míg a lengyel lóháton maradt, mi bántotta a
magyarokat. László mégis gondoskodott ellátásáról, s mikor
két év múlva meghalt (1084), gondjaiba vette fiát Meskót.

Ezt aztán Boleszló öccse Vladiszláv visszahívta atyja örök-

ségébe. Nemsokára Meskó meghalt és utóda Vladiszláv lett,

ki 1088-ban nül vette Salamon özvegyét Juditot. — Vratisz-

láv cseh herceg híve lett IV. Henriknek, . ki 10S6-ban király

címet és koronát adott neki. öccse a prágai püspök, mikor
bátyja kihasította püspökségébl az uj olmüci püspöliséget,

panaszra Rómába indult s Esztergomban halt meg. Meghalt
László sógora Ottó morva herceg is (1087). Majd a cseh

király fia Bretiszláv herceg jött át atyja ell és László

király a trencséni Bán uradalmat adta át neki s 2000 vitézé-

nek, szolgáinak, marháinak. Egy év múlva a cseh király

meghalt (1093) és fia hazament.
Szent László legendája az Anjou-kor közepe táján ké-

szült. Amit ez és a magyar krónikák momlanak élete végé-

rl, hogy húsvétkor Bodrogvárban francia, spanyol, angol
követek fölkérték a keresztes hadjárat vezérségére, a német
fejedelmek pedig a császárság elfogadására, s amazt elfo-

gadta, ezt nem — csupán a kési kor gondolata volt. Egy-
korú források nem tudnak róla. A cseh határról László

betegen tért vissza s 1095 jun. 27-én Bodrogvárban megholt.

Egy hóntappal utóbb vitték át testét Váradra (jul. 29), hol a
bihari püspök számára szép bazilikát építtetett, magának is

temetkez helyül. Csak novemberben nyilt meg a clermonti

zsinat, mely elhatározta a keresztes hadjáratot. László kis

leányát, az alig öt-hat éves Pitvskát liagvti hátra.

A keresztoshadak megfékezése. A nyugateurópni kul-

tura-egynég, a római keresztény eszme, a középkor vallásos-

sága a keresztes mozgalmakkal emelkedett tetpontra. A
clermonti zsinaton egy nagy közös törekvés lelkesedése

ragadta meg a njnigat római kereszténységet: fegyverrel

akarták visszaszerezm azt a Szrulfüldrt, linl a világ ^^eg-

váltója született, tanított, csodákat müveit s kerwzt halálá-

val kibékíthette az emberiséfTBt Istennel. Jeruzsálemet és

c>rész Palesztinát már fi.'í.'^-ben elfoglalták "Mobnmnied arab
követi Omár kalifa vezt^rlete alatt, ahova a keresztények



addiir háromszáz éven át zarándokoltak, amióta Sagy Kon-
stantin cí»/i>

' ....
\'rijatua

keresztjét • i kákát
építettek uxhh hzcdi helyekre la. A moi. táa

után a keresztény zarándokok sok ak; •«. a
Szentföldön és sokan pusztultak el. sok zar edtek.*

A HZí'Hvedéwek, MTolníek, vesz<»d<'

tak nu'tr, uiiiii'>tu a Fatimidák '•

eiryiptomi kalifoMÍfrot, s kiterjesztették uralmakat Szíriára

is, uztán Szeldsuk törökjei ra«rudták majmukhoz a buirdadi

kalifák vilácri hutaimát (IO.m - lUi.'.t és lOMi-han elfnirlaiták

az eg:} ';tól JeniAsáliTiift. ípprn <•.• 'ób-

ban 8Z . 't a zarán(ií)k<iK Kzáina n i : köl-

joff borzalmai s a olunyi aszketiku/* szellem terjedése foly-

tán* másnV- * "^ itt. mert az olasz és délfraii' ' '
"

' Aro-

sok élénk . ' l''lmet kezdtek a Aziriai ]>.. 1 s

olcsón odaszáli i zarándokokat. Kzek (-^ak aranyért
végezhették a - . . lyeken újtatossáiruUat. -Már VII. Ger-

gely pápa fölsz/dította uralnia elején 10T4-bon a kereszti ny-

séffet, hoio' k«*szür '
' " atra a szenthelyek visszn-

vivása s a Kitróg < -^'yséjr visszaállítása véirett.

Az inve»ititiiro-harc m iyozta. A szorongatott keleti

csáizársáíi kéríiére 11. o, .,,.,* pápa összehívta a piacenzai.

majd a clennonti zsinatot, hol több mint 300 püspök és apát
jol. iin a S7. "

-lilt

hUi\ i.if: ..I.s:. i< «
plro« kereszt ' * jobb vállukra. A hazatért fpapok
ledkeson hirdeti, rv .. rv. ro(izt(*jt hadjáratot, T -• nbb hatást

ért el amieHKi Sí. Péter remetn a Szén tapasztalt

szenvetlésí'k 'iW-vel. Meirmo/.iluii ol.i.s/. . !• ran-

cla-. Angol' '.' i\z investitur.i hanval elfoglalt

Xémetorszúg h a szararénoktól szorongatott Spanyolor»záff.

Ma: " ~:r/iírnak esakliamar elment keílve. • * -\7. els6

SZ4": :i kere«7.t«'s li;u!;ik visszaélései ellen kény-

telen. Igeu termé»>7.iM<^s \i)|t, hogy a szegvnyeiiii ken*«i£t4Miek

tömegei néhány hét alatt kifogytak a hazuind hozott rlelam*

MU valóságos e.MipiLfUii lettt«k azon vidékeknek, nmerrw át-

•
• V iTvakorol-

hstUk > l.,ír.Hói ,

krrnrlrt. ni'

magukat « n

« umt liHvrkrr. Lúlmtuit nnn járhatlak t «aj lrtn|il«inokat nmi
rpilholtak.

ff



vonultak. A fosztogatásakat már Németországban elkezdték,

s még inkább folytatniok kellett Magyarországon.
Ily veszedelmes helyzetben tnt ki Magyarország ereje

és Kálmán király okos erélye. A magyar krónikák szerint,

melyeknek adatai a Kálmántól megvakított Álmos herceg
utódai idejében íródtak sok ellenszenvvel, Kálmán púpos,

kancsal, szrös volt és selypesen beszélt, azért László király

papnak neveltette, egi'i püspöknek szánta, Kálmán szeretett

könyvekbl olvasni, imádkozni, azért Könyves Kálmánnak
nevezték. De pap nem akart lenni és Lengyelországba me-
nekült. László halála eltt két fembert küldött utána és

haza hívta. Mikor megérkezett, László király már nem élt

Álmos átadta neki a koronát, Kálmán pedig Álmosnak adta

a hercegi harmadot, melyért Álmos lemondott a horvát ki-

rályságról. A Pray-codex szerint Álmos diadémot nyert,

amibl azt lehet következtetni, hogy a magyar szent korona
már zárt korona volt, vagyis megtörtént a Dukasz-fcle ko-

ronának zárt koronává alakítása a Szent István-féle korona
kilenc lemezével, mint keresztívvel, melynek tetején a Krisz-

tusképet keresztültörték a beillesztett kereszttel.

//. Orbán pápa mindjárt kezdetben levelet küldött az

új királynak. Cokimbanusnak, a magj^irok nagyságos kirá-

lyának, ki jártas az egyházi írásokban és kánonokban; kérdi,

küldhet-e követeket, mert országa már rég elszakadt az

apostoli szék iránt való engedelmességtl; buzdítja, kogy
térjen vissza az egyház egységéhez, mely tiszteletben és mél-

tóságban részesítette Istvánt. IV. Henrik császár meg Ál-

most kéri, hogy eszközölje ki Kálmántól, teljesítse a László-

val kötött szövetséget és támadja meg Velf bajor herceget.

í.Iert Álmos neje valószínleg a namuri belga grófok csa-

ládájából való ,,Sophia, ducissa de Ungaria; ista genuit... re-

gem de Hungária", igy mondja ezt egy soissonsi iiiispök.

Amulf életrajza. Álmos talán e réven állott közelebbi vi-

szonyban a császárral.

Négy hónappal a clermonti zsinat után eliiwlult az els
keresztes sereg Nnriiinndiából amiensi Péter remete veze-

tése alatt (10% febr.). Gyerekek, asszonyok is voltak r sereg-

ben. A remete Kölnben húsvétkor belemerült a szónoklásbn.

A türelmetlenebb tömeg tovább vonult n pénztelen Valter
lovag vezérlete nlatt. Magyarország déli részén oly vissza-

éléseket követett el o keresztes tömeg, hogy n magyarok
fegyverrel támnrltak ellenök és lizenlint keresztes fegyver-



zotét iutöjelül kitüzt/k u. ziinonyi várfalakra. A késbb érke-
zett remete Herii{f, 4U.000 einber, a keretizlcH ffg>'verek lát-

tára megostromolta Zimonyt és földúlta. Folkmar pap ba-
reíre a Rajna felöl jüvn Csehofh.

'

U flejf a zsid i»

üldözte, fosztogatta. Xyitránál n-. .'t a iiiagyar »»• r >;-

gel éH csak kevés hirinondó maradt /.tesokbol. GímIc-
schalk pap Mosony felöl jött erszak.,,. ..r./effes sváb-baj >r

sereggel, 15,000 emberrel s a „belegraver síkon tábort ii\.-

ke/.dett rabolni. A magyarok ezzel : i

vezér, „nem j pásztora, banem bér«
. :. l-cJ-

magával tudott csak kimenekülni Mosonyn-áj. Emicho leinin-

géni trrót garázda hadát, mely a Rajnát^íl kezdve a Majn
és Duna mentén fosztogatta a városok zsidalt és 200,000 em-
berre ntt, sok növel botr.'uiykoztatta az ignz keresztények
érzüleU^t, még bálványimádásra is vetemedett, ludat és kecs-
két tisztelt, mintha Szentlélektl megszállva í»zek veretnék a
Szentföldre, Kálmán Mosony nál föl 'ta s e várban
hat hétig állta a keresztes töiiicí; <

-
. E tömeg már

rést tört a falakon t's vezeti azon viszálykodtak, hogy me-
lyik leg>-en Magj-arország királya. A mag>ar rség már
nienekülni készül és fölgsiijtja a váralji községet, mikor
egyszerre megriad nz ostromló sereg és futásnak ered Kál-
mán egész éjjel üldözte a szétzüllött sereget A franciák
azzal a gtinyos szójátékkal örökítették meg e csúfos hadjá-
rat maradékalt: „Jeruzsálembe akartak menni 8 csak ara-
tásig jutottak" (Moisson - Mosony).

Külföldi írók elismerték, hogy Kálmán király helye-
Ben járt el. 10% szí'pt, elején ért a magyar határra liouiUon
Gotlfried alsó lothrlngenl herceg lovagsi-rege. Tulluból kül-

dött kö\'vteket K "
.

palotájába- (Jottfi

val s halálbüntetés terhe alatt eltiltott a -éknek min-
den erszjukoskodást. Kídmán vls- ...^ árakat ntír

bott meg, hogy néi>e megadja az -t; « ert'x soreff-

gel kisérte a kereszli-wla^t, a/ • l«»»

»«/aadta a kezeseket nag>' iij mmoI
gróf Szlavónián át ment Duraao felé a pápi követtel • •
f keresztes sereggi'l.

,

Dnlmnria elfoglainsn. AImo« horvát ktrAly l«»mnndAi*a

alkalmat adott Péter horvát furunk arra, b

Tenlnben (késbb Knln) a királyi trónt K ,.„

nem hagyta anyai örökségét, a Kapclln hegység bejárata-



nál Péter urat le^'zte a róla elnevezett „Pétör-gozdja"

erdben. Horvát királlyá nem koronáztatta meg mag-át,

hanem Mercuriiis urat tette kormányzóvá a magyar király-

sággal egyesített horvát királyság területén. Ezután a dal-

mát partvidéket kezdte birtokába venni, melyet a horvát
királyok elbb is birtak idnkint Már Szent László érezte

és kifejezte a cassinói levélben, hogy „Slavonia" teljes el-

foglalása öt közvetlen szomszédságba hozza a kereszténység

központi országával, s ennek vallási szempontból örült.

Kálmán a világkereskedelemmel akart összeköttetésbe jutni.

Legelször elfoglalta a tengerparti Belgrádot (1096). A többi

dalmát város erre Velencével szövetkezett. Kálmán szemben
találta magát mind Velencével, mind Dalmácia névleges

urával, a keletrómai császárral. Békét kötött tehát Vele7icé-

vel 1097-ben^ és segítette a normannok ellen Brindisi, Mono-
poli elfoglalásában. Csakhamar aztán a normannokkal szö-

vetkezett, megkérve Guiscard Róbert öccsének, Eogerius
szicíliai grófnak leányát, BuziUát, Arduin (Hartvik'?) gyri
püspök és Tamás ispán nev követei útján. A gróf szintén

küldött követeket, kik esküt kívántak a magyar femberek-
tl a királyi ígéretek biztosítására. Álmos is megesküdött
és 1097 májusában Buzilla megérkezett, 300 lovagtól kísérve,

a tengerparti Belgrádba, „mely már a magyar király bir-

toka". A belgrádi magyar ispán 5000 fnyi fegyveressel

kisérte a menyasszonyt a királyhoz. Sátrakban, zöld leveles

színekben folyt le a lakodalom. Néhány év múlva ikrei

születtek a királyi párnak: Láftzló és István.

Dalmácia teljes meghódítását kissé megszakította Kál-
mán orosz hadjárata. Szvatopolk kievi nagyfejedelem elkül-

dötte fiát Jaroszlávot, hogy Kálmán segítse meg t a prze-

myszli fejedelem ellen. Kálmán meg is jelent Przcwi/szlnél,

de egy kis csapat kán a Nesztor szerint 100.000 fnyi (1)

magyar sereget színlelt hátrálással, cselvetésokkol meg-
zavarta és futásra riasztotta. Sokan a vízbe fúltak s két

napig tartott az üldözés. Nagy pusztulás és szégyen ért« itt

a magyarságot (1090). min nem érte volna Angsburg óta, ha
hinni lehot az orosz krónikának. A magyar sereg létszáma és

vesztesége (40.000) túlzottnak látszik s Kálmán er» je éppen
nincs mogtörv'e. Nemsokára folytatja dalmáciai hódításait.

n04-bon szövetségre lép a görög udvarral, melybon Komne-
nosz" János trónörökös tizenhatéves korában nül veszi Szent

* Karácsonyi: Szúz.ndok, 1912. 29. !.
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Láflzló masry&T király árváját Prixkát, Kálmánnak pediflr

•Msok elf(Jíflalá»át. / "Vben
1 k (Trau, Sebenico, >. . Emr
1105. évi zárai oklevél azt mondja: ^teoKeren és szárazon

y ' Mlott a béke, mindnyájan vissza kezdtünk térni dol-

/.** Meffszünt a horvátok zaklató, zsaroló heavatko-

zúoa, mely ellen N'clfnc/" n.-m tinlott i>talm:it Mi/togítaul

úífy, mint a mugA-ar szürazíultli halálom. S metrnyiil a ma-
gyar hadi út a dalmát-olasz kereskedk számúra, de e^y-

szerHmind a ma Visz kereskedknek is a tí'njrer feló.

McfTvannak Tm - ito, Sebenico szabatisáiflevelei, melye-

ket Kálmán király és utódai udtak (1108, 1142. 1167). Tartal-

muk csaknem azonos: esküvel \k(t a király Itékét vagyla

közbiztonsáirot. vám- és adómentessétret, szabad püspök- éa

ispán-, ' Liüztást n klérusnak és népn«'k, réifl

törvény- . az idepenek vámjából ' i»-«'t a püs-

pöknek, a többibl H-ot az ispánnak (a királyi rész ')); ma-
gyarnak vagy ide^rennek a moírtelepedését s a mat(a királjrl

metrjelí-nési'kor a bescálláKolóst a civisektl teszi füsTKvé;

véirül h ózés jogát. Itt van meg el-

ször mn;
. :i az ifTozi városi autonómia.

Jaderaban a bencés bazilika mellé Kálmán szép harantrlor-

nvíit építtet4»tt, amelyre rá is van írva, hoír>' llO^ben, a béke
kivivásji után bevonulva Jaderáha épitti'tte er,t a tornyot

Sz. Máriának Kálmán, Ma^ryar-. Dalmát- és rsziifr

királya. A spalatuiak stb. mefresküdtek, ho^y i. 'löhon

hú alattvalói maradnak a matryar királynak és utódainak.

Arbe, Vi'írll i

''-
ifjetek meKhódoltatását l'KTa b<ÍH

éa Sersrius

A tarcali ew II. e«sterroini z»hiat. Kálmán 1. fó'rtVnv^

áll a lei?t4>hb (M) ('ikk«*lybl a XI. h/iizadi törvények közt ea

ersen viláoi jelleínl (ÍW c.). Bíráskodásról szól 2S. lf>páji. or-

irazdasAfT-, osen ~ d társadalmi

osstAlyokról 11. ' '. joffsxtHb'isról

2 cikkely; rgyhazi va»ryonrol -.11 S. eryhási

nomélyekról 3. izma<'lit * - ' Kr.u ... - > • • nJiróU

rontók ról 2. nk rój 'l - 12 clk .vából

mefftudjuk. ,
» . ,

f.

ffomi érsek _. , : a
tarcali concilium tanácskoui^alt kivül az ajtónál hallgatta.

Szarénjrkedve írja, 1
* ' ' macranU. méiria

az érsek 61 bízta u. 1 SswelréaéTaL A
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cikkelyek sorrendjében nincs gondolati sor, valaminti a többi

dekrétumok is az ötletszer felszólalások vagy fogalmazás

sorrendjét tüntetik föl. A gylés helye concilium Cursolli-

num, Vercellinum, Tiirsollinum a Turóczy-codexben, a nyom-
tatott Corpus JurisbaD s az Ilosvay-codexben. Ezek közül a

pestmegyei Kartal s a szabolcsi Vencsell kevésbbé való-

szinüek, mint a zemlöni Tarcal, melyet Anonymus is hason-

lóan írt Turzolnak. A 7., 9. cikkelyben említett bírói illeté-

kesség más, mint ugyanoly esetben a 11—13. cikkelyek ren-

delkezése.^ Tehát itt is két idbeli határozatok keveredtek

össze (mint Sz. László IL, III. törv.-ben).

Kálmán I. decretumának tartalma: az érsekhez írt

elszó hangsúlyozza, hogy Kálmán törvénye nem fölösleges,

mert Sz. István törvényeit már a változott körülményekhez
kell alkalmazni, hiszen a magyar vitézt már nem kell kény-

szeríteni a keresztény erkölcsökre, st kész vérét ontani

ezekért, A colombá-galamb-szelíd Columbanus király és

zsinata a biráskodósra nézve elrendelték, hogy ne vigyenek
minden apró ügyet a király kúriájába, hanem az egyes püs-

pökségek zsinata elé, hol a püspökök és ispánok pártatlanul

Ítéljenek; s ily zsinati konvent kett legyen évenkint min-
den püspökségben. Három zsinaton túl való halogatásért a
felperes veszítse el perét (2, 7—10, 23, 24, 64). Idéz pecsétet

csak az alperes illetékes bírája küldhet, egyházinak egyházi

bíró, az esperes, ispánnak vagy jóbágynak (= nagyobb mi-

nistemek) stb. a rangjukbeli világi biró: ispán vagy a já-

rási királybíró. Csak nagyobb egyházakban lehet tüzesvas-

és forróvízítélet, A tanúnak legyen szántóföldje és gyónjon
meg, ezek legyenek az anyagi és erkölcsi biztosítékok; ha-

mistanú többé ne lehessen tanú. Szigorúan bnhdjék, ki

igaztalanul vádol mást hamistanúsággal. A biró pristaldu-

sának a kelléke is olyan, mint más tanúé; bántani nem sza-

bad, de igazságtalanságáért bnhdik és kártérítést ad a

biróval. Az átutazó király a megyebeli birákkal Ítélkezik s

ezek felelsek (5, 6, 11—14, 22, 26—31, 37, 83). Boszorkány
nincs, tohát róla por no legyen; magzatölk, nrablók, házas-

ságtörk egyházi bírák elé tartoznak, a rontók ts g:^'ilkosok

egyházi és világi biró, az esperes é« ispán elé. Az apagyil-

' Ha kér ispán viszálykodik, akkor a 7. c. szerint zsinat ítéljen,

n 1.3, c. szerint a zsinat vapy a szomszé<! ispí'in ítéljen. — Narjijobb

ntinintrrck pcrrhcn a 9. c. szerint a zsinat ítélj?n, a 11. c. szerint a

niegyós ispAn és a hírAjiik döntsön.
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ko8t a püspük sújtja a kánonok szerint (57—61, ÜO). Tolva-

jokról szól az 51—Rf). cikkely, hol a tolvaj najr- .leiéte

a '2tí dénár érték lopiusanál kezddik h a íiúk -é(fo a

tizenötéves kornál (a királyi nagykorúsáir is már itt kezd-
dik Kálmán után). Lólopásért a falu nem folrlg a király

incfirszállásakor, do más utíisok lováért kártéri test ad. Ló-

lopások miatt tilos az or~ ron kívül mafo'ar lovat

venni, mert a vev nem tui « .willitani az eladót. A lopá»-

sal vádoltat ejo'^házba-mencküléso sem menti meir a csunki-

tástól. ha tafirad és azti'in hn"- •" "' ^1).

Vaoyon doltráhan Sz, István a id-

janak, a vilátriaké szabad tulajdonul. ilt

birtokok; utódainak az adí>niányai u inii>« í j. ile-

RTek, psak fiúra va^y féríitcstv* rr- . vasy vissza-

háraiiilanak a királyra: a Sz- István uián r. haláKZO-

helyekct a vilájdak mind, az eíO'háziak a . . . „'et vissza-

adják, hogy az udvar szorul t><á;rha ne jusson.* Idejcen földek

blto' :!o8 íl, 15—18, 20, 21, 32). A colonunok öri.kbérlók,

az < »'t viímrn kell foR-adni. kivé^'e. ha má-sutt van
földjük 1 pzoniltak ki. A várörök szabadja —
tolpiM'hf .. ... ;...; ...;.lbér (irtásbér) felét leszolgálhatja ka-

tonáskodással vaíry az átutazó királynak adott fuvarral, föl-

víil. A királyt. • átutau'isakor

a hadilóv.Tl. Isi \ ak szabadjai-

nak földberelnil 40 pénza után esry könny lovast, 100 pénza
után otry páncélost kell tartani a király rés/éro. A srabadok
dénárairól Sz. Mihálykor (8zepteml>er 29.) í^rfprLrMinbnn kell

lesziiinolnia az ispánunk századossáffok 87< . ÍW». 40, 40,

79—81). Vdrrt a király csak katonai szc „ .l adhat át

várispánnak é« ministernrk (vártisztnek, jóbá^rynak). Si5-

kevény szolfirál, várrt senki be n. ' *" " s*va a
jogszrd másnak ki ne ndja, n /Jiatja

el véirleíreKen. hntry l'i/iÍ.m.i \. .'.». 41—44\ Ke-
rtvkedctmi érdek cikk«l\ek: ...... ;.-,... maximálják
kepe árát öt nummus-(dénár)-ban: eltiltják a honi szület
BÜek külföldre való eladáná* •

" " "n, állatban, kivéve a

* KAImiin t-'' •••'<]« i-s x .....(. .-...V ... ).,r(n|iokal

\s iparkixlLik \i« pl. n c . mclTH
V> Iv'v ,>. ,,l,.lt ^ '..l.l. .1 1 ...i»tir-

ri.

i '. '
. . .; .. ^ 7-" •- -^ — "MfT

' k6$ót (c«y háx tiánW uilUlM>n •• «*••« •••*• noBOft-
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bikákat, A vámokból is jár tized a püspöknek, valamint
harmad a várispánnak. A nag7,'kereskedk kétszeres vámot
fizetnek, a termelk a Sz- István-féle vásárvámot. A határ-

vámosok a vámról pecsétes igazolványt adnak (20, 33, 34, 78,

82). Egyházi érdek határozatok: külföldi papot, diakónust

csak igazolvánnyal fogadnak be, világiaknak nincs hatal-

muk egyházon, egyháziak is termésök helyén fizetik a dézs-

mát, másodns diákokat nem trnek; csak szent helyen, uta-

záskor tiszta sátor oltárán szabad misézni és csak jó diák

viheti a szentek ereklyéit; diák nem járhat világias ruhá-
ban, min a prémes és hasított tunika, színes, selyem, gom-
bos ruhadíszítés, keztyíí, saru (3, 4, 65—70). Megszabják a
Szentháromság ünnep idejét s a kántorbjt, temetés helyét

(71—73). Az izmaelitákat áttelepítésekkel is óvják a moham-
medánságba való visszatéréstl. A zsidók szerezhetnek föl-

det, de nem keresztény szolgát, szolgálót s püspöki székhe-

lyen kell lakniok (46—49, 74, 75).

Kálmán II. törv&tiyéhen vannak zsidókról szóló cikke-

lyek és egyházi zsinat határozatai. Az elsk szerint zsidó

keresztény szolgát nem tarthat, pénzkölcsönét záloggal, ke-

resztény és zsidó tanúkkal, nagyobb kölcsönt pecsétes írás-

sal is kell igazolnia, s ugyanoly tanúkkal és írással minden
adásvevést (1—3). Kálmán II. decretumának további cikke-

lyei a Pray-codexben mint 77. esztergomi zsinat határozatai

maradtak meg: hogy ns pap és diakónus az oltárnak nem
szolgálhat, még kevésbbé az ágyastartó s a másodnós pap
(4, 9, 10, 12). A házasság fölbonthatatlan s htlen elhag>'ús,

keresett szolgaság és házasságtörés csak ideiglenes elválásra

jogosít; házasságot pap és taniík eltt kell kötni, s az elrab-

lott jegyest vissza kell adni (7, 8, 15, PC. C. 7). Minden egyház-

ban naponkint kell imádkozni a királyért, az összeesküvket
kiközösítik, világinak nincs hatalma eg^'házon (6, 11). A nép
tizedet ád a püspöknek, az egyház szolgái három dénárt a

papjoknak. A falu nem mehet messzebb egyházától. Ünnepi
cladíisért,. ünnepmulasztásért vezekelni kell (5, 13, 14).

Kálmán király is alapított püspökséget: a nj/ifraít

Szent Emmerám og>-]iázánál.

Testvérviszály, vakít ás. A hízelgk é« árniánykodók

sugdosására már Sz. István súlyos büntetést rótt ki (53, 54'>.

Sugdosó okozta Salamon romlását is. pedig vitéz, jó Urály-
nnk indnlt, A bölcs, tudós, szelíd Kálmán uralmát szintén

megrontotta, megmérgezte a sugdosás. Besúgták Almo.s hor-
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cegTiok: „í'^raui v}tr>ázz, a király <'S<'lt sz il 1 akar

fogni'*. A királynak uwg ezt súgták: «A here „• . .ed lör,

ha nem vigyázol, halál fia vairy". Várkont/ndl már c»ak a

Tí'^ 'ÍU4 i'l a kt'«t Ben'iTpt, Ekkor d»r
'

k íegy-

vti vetitek, nem találtak okot az < •* a ast

mondták: ha a király é« a herceg meg akarnak vivni, ám
vívjanak ketten, r aki gyz, az leg>en a király. A testvérek

meghrküllí'k, kevi'-Rsel a ken*«ztP8ek elvonulása után. — Al-

mon 1104 Immi, mikor a gíiröjr császár fia elv- -- t
,

'

ái^'áját, a kievi nagy fejedelem leányát Pf
nül és csakhamíu- IV. Henrikhez ment segitsegt*rt bátyja

ellen, do Henrik a fiával ktizködött ^ -" "' " os tijra

kibékült Kálmánnal ÍIIOG). — Majd i fntott

sógorához lloleszlávlioz. Kálmán t. 'el,

örök barátságot kötöttek, nmgj-ar tv-.,. „ .,. lók

Boleszlót törvénytelen bátyja Zbignev ellen. Almos talán

ettl njert lengyel csapalf»kat s oKotrlalta Aba-V)várát.

Kálmán ostrom alá vette. Almos kilovagol, bátyja lábához

borul <* Kálmán megbocsájtott neki s híveinek, csak i her-

ceigséget nem adta vissza. — Almos Németországba fut V.

Henrikhez. A németek nehezteltek Kiilmánra, mert szétszórta

a kereszteseiket s a ' I átlépte ' it. Megint
fleg a csehek, bajor" i .ikok buzgiM .\fiig>aror-

Bzág ellen. l>e Kálmán egy hónapnál tovább föltartóztatta u
nagj' seregi't Poznnnynál íllftS sz«»pt,—okt ). eralntt a lengyel

Boleszló befrt a ejioh földre s a eseh sereg hazafiietett, aztán

kudarccal távor.oti a német sereir ínov. 1).

Almos szentföldi zarándoklattal vezekelt s bátyán meg-
bocsájtott, mikor visszatért. A herceg Dümfíniin monostort
alapított é^ '

'

'
' '»ok

besúgták I, -pó-

kok /•s derek urn' vád hamis é«

kil>ékítették a tesi.. ... , ^.,^,,. . ^ <. J»4^kére.- Knitán
Kálmán niásotlsror nö«<iilt. II 12 ben nóiil vette a srmniensxki
Vhuli.

nyál / -

vény szerint a no ;rl«^r^ae miatt M on>s« nt hau-

* A Képe* krónika Mvritil Kálmin hé/kén HmiMlv Alino«l
vadAhml • n '

» kOMAtt «Hc
Mmn lilko* << .-aiHH MtTJa
Irinl. A Iirri . / j' ír, j, luvf r%kjf( t
artán ujra a rv. it, hogy
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küldték, kinek fia lett Borics. Kálmán kedvetlenségét fo-

kozta fülbaja, melyet Draco olasz orvos tapasszal akart gyó-
gyítani. Eettcutö fájdalmai voltak s a tapasz sok gennyet
szívott ki, úgy vélték, hogy az agyvelejét támadta meg, tehát

közel van a halál, Kálmán megrémült, féltette fia István

örökségét Megvaldttatta tehát Álmost fiastul, Bélával és

Oros, Váta, Pál ispánokkal, hogy fiától el ne vehessék a
trónt. St elrendelte a kis Béla oly megsebzését, hogy soha
ne lehessen utóda. Ezt a megbízott ember kutyán végezte el

s az eredményt bemutatta a királynak. Kálmán még így
sem nyugodott meg és Álmost fogságba vitette, elhurcolva

a dömösi oltártól, melyhez vér tapadt, a lehorzsolódott kéz
vére, amiért az ajtót rz papok el akarták fogni a templom-
fertztet urat.

Kálmán nemsokára meghalt. Egyik utolsó szava az
volt, hogy fia és ftisztjei torolják meg az oroszokon az ott

szenvedett sérelmet. Fehérvárott temették el Szent István
sírjánál, kit igen tisztelt és követni akart. A krónikák 1114

febr. 3-ra teszik halálát, de a helyes évszám valószínleg
1116, mert II. István 3. és 9-ik éve okleveleiben 1118 és 1124,

9 Albericus krónikája szerint 15 évig uralkodott 1131-ig.

Kálmán a maga korának egyik legtanultabb uralkodója, az

akkori egyházias latin mveltséghez járatos, mert Sz. László

püspöknek szánta s ehhez képest taníttatta. E mveltség
birtokában mondta ki határozottan, hogy boszorkányok
nincsenek. Nemzeti s emberies érzületét mutatja az a tör-

vénye, hogy magyarországi születés embert külföldre el-

adni nem szabad. Az törvényének elszavj^ból tnik ki,

ami természetes, hogy a <leákul nem tudó vih'igi ftisztek

miatt a törvényhozás tárgyalásai magyarul folytak és csak

utólag foglalták a jegyzk a határozatokat a nyugateuró-

pai latin nyelven írásba. Egész törvényhozásának szelleme

és sokszoros kibéküléso nyugtalan öccsével mutatja, hogy
alapjában szclid volt és bölcs, de egyszersmind hnfnrozoff

és erélyes. A nyugateurópai hbéri eszmét 6 fogadta be Ma-
gyarországon elször, de ez nem tudott még itt gyökeret

vorni, mert fiu után a népszon'ibb, magyarabb Almos utódai

Kálmán újításait félretették.
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4. Fia(;il kir.il\nk >/Iáv-ííoröí; rolxnnok

lia(a>^a alatt.

1116-1196.

AttekintéH. MoíO'nrorszátr kerofiztény belgö ereje s a
- ' horvát állandó szt > ' i Sz. László mvo. Kál-

i A korát inotfclö/.ö !>• nnai ó« dalmát hóaitúsa

csnkhnniar mcíTszünti-k. Nt-ph/^-rubb öcc«énok nyaíftalansA-

pai már zavarták a belíiö K/.ilárdgáirot b kottojök orosz hó'

zassága, valamint Sz. László árvájának göröfj kihdzai,ítdsa^

h«r «•/. II i kiváló jfurójf dinasz-

tiánál, s -k el.

Az új korszak kétszor oly hosszú, mint az elzk. Csnpa

fiatal királyok uralkodnak.' Korábban csak Sz. István, Au-

Ar^dd. asAt. liSo k.. Br*lk. MO 907. 10-77 *rm.
ftal TtrksM. mái. 166 \ B kr«táT<^l«irM uipilláa kUadaldfMUa w.

J«lMk. « NO > iMffjr UUá mJ-g il Arpá4 •«TálM«IÍMlnr.
Jifoom. < Mft j 101 •-l''>>>, .tt '..InAlJák mt.

lU JW<r». tffll. WO. iralk. 9Tn ^-<•

flUte. tall. ^0. mik. 007 S7 ' <<;

fia /4r4n : .40, 0—0 4Toa.

I'4««r M)).! •« .1. -."«'.

fia /w«r. «•!. tOOO, vmlk. lOSS—M. M-M 4t««.

fi'r ! no. mn\' M-M 4t««.

Amdrát. »i >lk. 104«- ••.
fia Silaf >i ar.i k. tt

BOm, »tai. tuv;

fik (V**' "^ '' ^^**»

fia X4í«4j*. ; -.. ...... .- M-M -'-•

lámiA. tctl. 10I7. traiK. I(C7~»6, 80—M vrr*

oroszos senioratus, mely mindkét c'> . íole» •
görög roki>nnak nll •

' nd a bon* • -.... >--i as énuüc-

nyuRJitl kiH s7.«»imv Ih. El elhunyt király

törvény tidi'n íW'cko ak.uj.i '•»!

(1132—55), aztán az L'lhun> •

jogot, do csak egy évns Üt^ves kQxdelommel (1155—65), *-
fffll a király 5ccs<^nek örüks^go elmén megoaonkítják a ki-

• Trt',nml^i>^u)k' ••
> " " »• ^'—

' "
»•'"••»'- ••• ^S.

M, 2i. 47 rv^^rk. II. I 'k

III. I»l\itn ur lí
I

'
'

; > ,„. '

tnénd nmj'i • ' ' 't ^^ '"

Intl. r|{vrr Irii.u .1.1^ .*<• <v c%H«, %

kor, Zalta U Taktin Ik
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rályság területét (1165—80) a görög császár javára, a német

császár pedig hbéri adóra kap ígéretet (1164).

Nyolcvan év alatt öt király uralkodott e korszakban

Magyarországon: Kálmán fia //. István (1116—31) és Almos
fia Vak //. Béla, meg ennek a "fia //. Gyécsa (1131-41—62)/

végül ennek két fia ///. István és III, Béla (1162—72—96), de

az elején fél-fél évre két öccse is betolakodott görög segít-

séggel, II. László és IV. István Í1162—3), kiket Lnkács, a

ezentélet esztergomi érsek bitorlóknak nyilvánított A vak

király és három fia mellett a ráskai szerb vagyis rác Belus

mint sógor és nagybácsi nagy érdemeket szerzett s velk
együtt tnik le. Az befolyása szerezte meg a magyar kirá-

lyoknak a Ráma királyi címet (1135) s vele a boszniai her-

cegséget, két folyóvölgy szerbjeinek hódolatát. Itt tnik föl

elször Galicia egy évre a magyar király címei közt (1188—9).

A Szerémség mint korábbi görög birtok, Frankochorion,

többször elvész (1128—52—65), de csakhamar visszakerül

(1166); st ismételten kiterjed a magyar hódítás Bolgárfehér-

várra és Barancsra is, rövid ideig (1128—82); Dalmáciának
pedig két hatalmas foglalója vau, a velencei hajóhad (1116

—

24—70), s a király öccse öröksége címén a görög császár

(]165—70), mígnem III. Béla visszaveszi a velencei hódítással

együtt (1180). Egyik királyban sem hiányzott a vitéz harcias-

ság, de legjobban megvolt a gyerekkorban trónrajutott 11.

Gyécsában.
Némi invcstitiira-x'is7A\y és concordatum itt ig volt

(1161—71) 8 két király is megígérte, hogy kánoni eljárás nél-

kül nem tesz le és n«em helyez át püspököt, prépostot, apátot,

s pápai engedély, nagy szkség nélkül nem vesz igénybe

egyházi jövedelmeket világi célokra. Legfbb hatása volt

egyházi részrl a szentéletü Lukács egri püspöknek, majd
esztergomi érseknek, ki háromszor tagadta meg a koronázást,

noha börtíinbe is került rövid idre (1162). Ez esetekben Mikó
kalocsai érsek végezte a koronázást jiápai engedéllyel. A no-

bilis kir. ftisztek mint Kálmán és Almos harcában, úgy IT.

István ladoméri ostromában is megtagadták a közremfikö-
th'-st (Pázmán nh. Kozma ispán 1124), st mint kiráb'i sógo-

rok trónköv(>telk is akartak leJHii és pártütk, de lemó-

szároltAk ket a liü kir. tisztek Aradon és a Sójónál Borics

• ArHrttt Gryzn-nnk Irtnk r bpví*!. mn^t mAr Gnffxa-nak vnpy
Gr/c/ia-nnk kr>7(lik írni; kirjlt'-NÖk loluit rlMi Gyf'Mn, n XII. srt^inrilHin

már Gyócso, k^>sdbb Gyócse, vógüI é* ma DtVse • fnIunc\cklHii.
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trónkövetel miatt (1132). A C<tákok forradalma baktatta

UK%! IV. iHtvárk l'itr>rl<tt é» »e«r i az Icazi drdbflÉt

(1163). rei Uiliat a/ >púnuk'a . „ aak la.

E kontzAkbun tnnek föl leffelMzör a ttékelyck a b«ae>

n>-6kkel mint v\öhaú (1116-46). a kunok miot kir. tostörAk

(1131). ü a vlachok mint Krilélybo U>tó ifuröir had éa Kla vi-

W«*kérl FofcuHLs rti (iyul vidékére telepitett badlfoffljok.

iiiLnt huIiTÚr k<n<znkk(*I iii(>(rj«'len5 t4«niMii nzabad telepeaek

(1166-^). KuzlxMi ni«K'j< l<->iM.-k II. (iyt^^.i hivúaára a moaeli

frav' n-- h velÖk "iJmTri
kir és be*. rórftk

kel a német telepeHok védelmére a bela rend fünntartáaára
(lllio k.). .lónnek \te mUanol ola»z telepesek ia a Saerémaéfbe
(Natn-olnitzl 1164 k.).>

A - pénzt dícW'rlk az 11-17. •'•vi kereaxteaek, Odo
de Dioi.' K'la apát. h iriiryrn írja lo Otlu freUlnd pQa-

pdk a mam'arföld gazdaoságát, királya nac^y hatalmát, fó-

tijátjrin' ' -' tanáriikoziuiait. 70 h uwg tötib iapáoaác^t.

ideiTi^n : .k szap<ir(Klii>>át, u rt'nri ^rrök hadi nál-
litáaaii ' lot hadert e-ui itenok

70ÍNM) f. líTyar neroffet 7.'{
. "tvBn

két várinpiiniiáirot, 60.000 márka újp«*nzjövedelmet.

Medd har '- ^- '" fi. Istráji uraik (xi/iAat.

Tiaenhat rv.«».
•

. »!.» már nacykorú a

elején te nti: .kel. a valeaealek*

keU az omI: . . ;....,: ;.„-. „ .11 a velenericttel

és az oro0Z4>kkuI. leirN'ófrül a röh>fn>kkel. S amit nyer, focl*l«

azt viMzamlja. .\z •

"
''uiAval U elárulja,

hoffy voltuk l>enn«> .Axt hitte maci-
ról — úirymonil hoKy buir« mint Salamon. cr6a mint
Hámaon. bátor mint Dávid. v"'^<" 'wmu volt az.*" Ha nrm volt

la eaakben tökiMetivi. de vol k valami lra>- Iiecnem«>
Mi4>h vonájia, hoiry > '

' VI*

tott unukaöccfiét n • tt.

I)e volt benno ke«ryi*ti<vi ••rily i» azoÉc ellen, kik mecvrrtet-

ték; a a n*ndetl(*n «W*>t okolhatta, hory nrr *
-'' f\a.

Mindjárt uralma rl< j«'n talAlkoiáat r . az urak
ais Ifjti ni.ik'yiir király •* a ork hrrcrg k • ;it4roil, az
OUnv.i \ i7.j>iMÍ ' Am a MZiiiiiü/.iitt majrva'^ n.> '

I

'
!

' <r)tr(g«rti ««#rt ki • Vlara-ifnrT>t

Rrdélyi ArpA4kar 10
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hercegnek megrúgta, Istvánnak is megüzente, hogj- a máfiik

el akarja fogni. A cseh Cosmas szerint „a magyarok rop-

pant erej, gazdag, fegyverben h^italmas, a világ minden
királyával megküzdeni képes nemzet . . . velk született gg-
gel" válaszoljak a c«eh hercegnek a magyar urak. A magyar
krónika szerint beseny és székely csapatok jelentek meg az

Olsaván túl. Láttukra a c«ehek megriadtak, fegyverhez kap-

tak, mire a besenyk, székelyek gyorsan visszavonultak s a

cseh támadás ell István király is futni kénytelen kíséreté-

vel. A csehek kifosztják táborát, de hirtelen megjelenik

János nádor egy csapattal és szétszórja ket. A cseh krónikás

cseheknek tulajdonítja a gyzelmet, melyet a lechmezei né-

met diadalhoz hasonlít s töméntelen arany-ezüst edény, kincá

volt szerinte a csehek zsákmánya (1116), ajni kétségkívül eré
túlzás. Egy barátságos találkozás díszcsapatai közt hirtele-

nében nem támadhat lechmezei csata. Valajni rtagy kincstái-t

sem vihettek a magyarok arra a kirándulásra, idegen ha-

lárra, éppen a csehek markába.
A következ évben a magj'arok megverik, megölik

Dalmáciában Ordölafo velencei dogét, ki Kálmán halálakor

elfoglalta a magyar tengerpartot. A magyar gj^zelem medd
maradt, mert a velencei diplomácia öt évi fegyverszünetet

tudott kieszközölni. — Mindjárt ezután (1118) a magyarok
betörnek Ausztriába. Szent Lipót rgróf csehekkel visszaadja

a kölcsönt és elfoglalja a magyar határ kapuvárát, Castruni

Ferreumot (Eisenstadt = Kismarton?). A jámbor salzburgi

érsek, Konrád kiadatta a magyar királlyal a foglyokat és a
zsákmányt, békét eszközölt^ mert állítólag „híre járt Ma-
gyarországon, hogy az érsek nagy sereggel... mcfí sem á'li

Esztergomig, az ország fvárosáig ... A szerzdés ótalnia

alatt kezdett az a föld ismét mveldni... már iijem igen

különbözik Ausztriától. A férfiaJí é« nk eladása most igen

ritkává vált," István király sok aranyat, ezüstöt, ruhát kül-

dött a leégett salzburgi székesegyház helyrcallítiíííára.

Hat évvel utóbb István királyhoz menekült Jaroezláv

vladimiri fejedelem azon Vladimír kievi nagA-fojedolom elöl.

kinek leánya elzött mostohája volt Istvánnak. Ez szívcíkmi

fülhaíizTWilta az alkalmat, hogy atyja przniyszli v('ros*''go<''rt is

boKzút állhasson az oroszokon. Hadat vezetett teluit Ladomtr
alá. Miután azonban nz ostromlottak megölték Jaroszlávot.

a majTvar kir. ftisztek tanácskoztak és n Pnznán nonibeli

KozMíH ispán eladta a királynak, hi>gy k céltalannak lát-
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ják az otitromot, inert ha elfoiclalDák u a várat, «4rrikök

;i.llalkuaiék a U-j(^vU>mhéfg kormáiiyzátára. A király bizo-

i.yúra uem akarja inadra konnányoKni. Erre a király haza-

vrzíitte nereirét Í1124). — Kz évben a szárazföldi Dalmáciát u

muífyarok a '*
• de a velen

c«-i hajóha<l ! ontotta • la

kit áttí'lepítetle S<ardonaba.

A XÜTÜK Koiiiuenoítz udvar szi\. i i j^.ulta a Kálmán-
tól meirv'akítoit AlnuMit, kitki-k (foii ;/ •« ,• r.i . :_'\ Tunreiloniai

várotit K' nának nevezti'k <l '^ '*k nul-f:

t(>bbfiz«>r f- Mji a luairyar k«r'> TináiK>lyi

u íjukon. ..Plrisk^-nok férje Jánon csáiizár eiryBzer alattvaló

jának (honiineni fiutini) mondta a niatryar királyt. Ez bán-
totta Sxer>t Láüzló leányát h niairyar rrzíW' kifakadt. Intván-

nak Í8 fiilébe jutóit. Hadat indit Tíni „fr.ink" luiiir.'lníwal' é«

owtrímííO'IH'kkel a elfoiclalja Jíolfjár/ehtri árt s a kermkedö-
ket foHztoirató marancsof*, mely már szintén mafO'ar nevet

nyert, m \ijilir« Szofiáijr k ' " ~ ''mo« C5«á-

Mzár könny szerrel vi«>- izzel fel-

tryújtva. elzve a raaifyar hajókat atk«l Haranivar közelé-

b«»n a Dunán, mem'orl a StefeJ vezérlete alatt lev iemeai

niaio'ar hadat a Karaa vizéi, mífr István király beteiren

f«'k»zik, aztán elfoglalja a Szcr^msf^fft't ?> - ..n'

iMtván fölépülve nietriiit lóra ül í*ereir«\ • ~- ->

veAzi a wzerénii földet, hanem Harancnot íh elfotrialja, n .'í:

A7^1aAztva .íánoH cKáMzárt. \ baranesi Hzict'ten aztán talál

koznak, kibékiilnek (1128). AhnoK már nem élt, tehtét utóbb
flíi Felurvnritf t t<Miii •

István koj-.iii I. ^. 1 élt « mikor vécfti

mefrházaaitották egy apulial herccgleánnyal. már nem lelt

(Tvermeke. Kezdett ut<>dot kerMmi. Rl«%zör nöt«stvén> Zsófia

fiára Saulra gondolt. Iván ém Bar» ispán, bizonyára királyi

MÓgorok. Hzinién vá40't"k a trónra; de István király aaiAit 1^
f<>jextette. ezt göri^ föUlri* zte. Végy urnót meff^c«M444>lt,

iiuiokat csoi>effö forró viawtzal kinoztat4>tt. M«>{r<>riilt, mikor
« lánil' ' k\ vak imoka(>cc«4\ Béla rej»

'" '

(. P»r>iváni-

dut 1 >!ta, nu^clcérle nzámára n - »XiH) nagy
Mupánnak CrcMinak leányát Itrmát - \i\ rtMuierWt b<«

Dokik udvart. Még jobban orult. : . :.iik i» i^uletrit.

' K(>iislan(inút><>I\|>iin /rnriinal nr\«>ilrk o/ rv'>L"'> Kar>>nrc
birtMlalom nr|>r{( n tikokai i«



Gyécsa. Aztán vérhasba esett. Kn testrein a magyarok
boszút állta.k. Tatár testrparancsnok elpanaszolta a király-

nak a rajtuk esett sérelmet. István király felindult, minden
kunért tíz magyart akart levág'atni. A kúnök hozzátódultak,

hogy megcsókolják kezét. A toilongás, felindulás megölte a

királyt. Szerzetes ruhában halt meg és Szent László sírjánál

temették el Váradon. Tizenöt évig uralkodott.

Bosszú a vakításért, pártütésért, új királycím. II. Béla

csak tíz évig ült a trónon s természetes, hogy A'^akságában

neje a rác Ilona nagy befolyást gyakorolt az uralomra. Mi-
kor már két fiuk volt, Gyécsa és László, 1132-ben a kir. f-
tiszteket gylésbe hívták Arad mellé. A királyné kezdi a

szót: „Tudni akarom, kinek a tanácsával történt, hogy ura-

tok, királytok meg van fosztva szemétl. Toroljátok meg
ezt itt nyomban! Mert íme két szem helyett az Isten négyet

adott királytoknak". A nép erre megrohanta a bnösöket és

68 embert öltek meg. Természetesen az urak körül ott vol

tak csatlósaik is a tömegben, kik bizonyosan uraik mel-

lett fogtak fegyvert s a megöltek nagy száma rájuk is vo-

natkozik, mert különben a 72 ispánból csak négy maradt
volna. A krónikában egykorú adatok is vannak, mert azt

mondja, hogy „Vak-Bélának az Ür megadta ellenségei meg-
csúfolását a jelen napig"; de mikor a krónika „bárók"-nak

nevezi a kir. tanács tagjait és „congregatio generálist" em-
lít, a székesegyházak ,,condicionalis" falvait az Aradon meg-
öltek vagyonából származtatja: e kifejezésekkel elárulja,

hogy az egykorú adatokat aranybulla utáni kéz alakítottíi.

Aradon nem holmi kis eldugott falut, hanem a közismert

\iagy egyházas és váras helyet kell értenünk.

A véres gylésrl megmenekedett elégületlenek hív-

ták be a boszúálló király helyébe Kálmán király igaz véré-

nek hitt., de fattyú fiát Boricsot. Ez most jelenik meg el-
ször magyar földön, hogy aztán 23 évig nyugtalanítsa Béla

és fia Gyécsa törvényes uralmát (1132—55). Orosz és lengyel

hadakká] jött a Sjó folyóhoz. A másik parton Béla tábora

állott s ftisztjei közül néhány vakmeren ura ellen fordult.

Ilyen volt különösen Sámson, Tamás és Torda ispánok

atyja, ki a vak királyt saját sátrában „hitvány kutyá"-nak
merte szidni és monostorba valónak mondta. A somogyi pré-

T)08t, kir. kancellár fölhívására Bud ispán „sorviense" nyer-

íTolotlen lóra kapott és úgy üldözte a Sójóig, hol n iiáncélt<")\

úszni nem tudó urat lándzsájával átszúrta. Nevezetes párt-
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üt volt még Lampert ispán, kinek fejét a saját testvére

hasította szét székkel, a fiát Miklós ispánt pedig lefejezték,

H megtjlték az Ákos nembeli Majnaltot is. Föáruló volt a Si-

mád nembeli Tivadar, ki csónakkal akarta megmenteni
Sámsont, do nem sikerült. Borics orosz é« lengyel vezérei-

nek elment a kedve a harctól, mikor a magyar femberek
megüzenték nekik, hogy nem illik a fattyút támogatni igaz-

ság ellen, mert a királyság joga Bélát illeti az egész ország

megegj'ezése szerint. Akik mégis megütköztek a Sójónál Bo-

rics részén, azokat összetíirték Béla hadai (jul. 22). F hsei
voltak Mikcsa, Gáb, Bátor és Vasas, kik nevezetes foglyokat

ejtettek, Tivadart a fárulót, a lengj'el krakói gróf öccsét

stb. Béla királyt segítette osztják sógora Albert, Li-

pót rgróf fia, s a cseh sógor Szobjeszláv betört Lengj'el-

országba.

Gyzelme és a rác sógorság emelte a vak magyar ki-

rály tekintélyét: llS-ben Béla már fíáma kiráJíjúnnk címezi

magát, öt éves fiát Lászlót pedig Bosznia hercegének 1137-

ben. E hangzatos címek azonban nem jelentettek többet két

kis folyóvölgy szerb falvainak véduraságánál. Többet je-

lentett az, hogy közl)eii Spalafo is meghódolt Bélának, IIL
Konrád német király pedig n39-ben eljegj-ezto Béla leányát

Zsófikat kétéves fiának Henriknek s mindjárt el is vitte né-

met ndvari nevelésbe. Ugyanakkor 30.000 fnyi magyar sereg

segítette Kievhcn Borics nagybátyját, hogy elvonják a

fattyú trónköveteltl.

A dömösi krónikaíró lelkesedik Almos ivadékaiért, Bélá-

ért is, de nem hallgatja ol gj'öngéjét, hogy sok bort ivott 8

ittas állai)otban t/'kozló adományokat tett udvari embereinek,

vagy ártatlan embereket végeztetett ki. Az ital is bizonyára

rövidítette életét. Nem egész tíz évig uralkodott s Sj éve*

korában már meghalt, nég>' kis fiút s egy leánykát hagyva
hátrju Az temetés<'v<»l kezddik a fehérvári kirdlijtcnteté-

^ek hosszú sora Sz. István sírjánál.

Lovagsereg, hetvenkét várispánság. II. OyécíUi tizen-

kétéves korában jutott tr»'»ríra. Nagybátyját fíeliis bánt di-

cséri a dömösi krónika, .,dirss<'»geH**-npk mouílja. ki meg-
fordította az ols nag>' mag>'ar lo- • sorát. F ráe

gyámnak jótékony volt a hatása a ki- - ..rnlyrn. Gyéoíui

három év múlva érte el a iinpt/knrúsáfjnt Í1144V Két évvel

utóbb Ttnrirsnf éppen nz a CM'h herceg, ki Vak Bélát sejdí-

tette, beajánlotta Konrád német király támogatásíiba. ng^*
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hogy a német fejedelmek g^'ülése is megíg-érte segrítségét.

Jahsomirgott Heiii-ik osztrák rgróf, a kis Oroszlán Henrik
bajor-szász herceg gyámja, valóban támogatta területein Bo-
rics sereg-toborzását és betörését, mire az áruló Julián ispán
átadta Pozsonyvárat, s a visszaváltása 3000 márka ezüstbe

került. Ennek megtorlására az ifjú magyar király mint-
egy 70.000 fnyi magyar sereget mozgósított a Lajtához.

A németek ereje is óriásinak tnt fel, ,,mint óriások toporzé-

koltak magas, derék lovaikon". A magyar papok, diákok
buzgón kérték Jézus, Mária, az ország véd asszonya s az

angyalok segítségét és felövezték a királyt lovagi karddal.

Megjött a két nyelven beszél s megbízható Göncei kém —
kirl Anonymus szerint hidat neveztek el a Lajtánál — s je-

lentette, hogj itt az alkalmas id a támadásra, mert a né-

metek még nem gyltek mind össze. A kürtök szavára el-
rohannak a lovagok szemében hitvány, mert könnylovas
besenyk és székelyek, „kik szokás szeriit a magyar hadak
eltt járnak". A nehéz német lovak rohama, a „németek
dühe" ell gyorsan kitérnek az elcsapatok s könny ma-
gyar zászlóaljak. A németek a csaták kezdetén mindig forr-

nak, aztán ellangyulnak. Mikor gyzni látszanak, eltör Be-

lus bán 12000 fnyi lovaghadával, s az ifjú király is a páncé-

los derékhaddal, mely addig „mozdulatlanul állott, mint oz

erd'% 8 7000 németet vágnak le, a többit megszalasztják.

A l.atárszéli magyar p<irasztokdt sem merték aztán bántani

a németek. Oros ispán elfogta a csatában Pozsony olfoglalójál,

Rápolt grófot (1140). A nagy örömet csak az rontotta, hogy
éhség és döghalál következett.

A magyar g'yzelmet érthetvé teszi a magyar király

hatalmának az a leírása, melyet Ott^ frcisingí püspök ad.

ki a II. keresztes hadjárattal keresztül utazott Magyarorszji-

gon (1147), Leírása Barbarossa Frigyes császár életrajzába

van beleillesztve, de mindenképpen II. Gyécsa korára vonat-

kozik, mert a szerz négy évvel e király eltt halt meg. Sze-

linte régtl Pannon-iánnk nevezik az országot, melyet erdk,
hegyek határolnak, bolül széles síkságon folyók öntöznek,

sokféle vadállatok is laknak, földjeinek termékenysége pedig

gazdaggá, a paradicsomhoz vagy Egyiptomhoz tesz ha«on-

lt')vjl. T)p ci-dítésok, épületek kevéssié diszíli'k, inkábl) a nagy
folyómedrek védik. Határa keletrl Bulgária a Száva torko-

lati'inúl. rivutratról Ausztria és MoraviíU délfelé Ilorvát-Dal-

uiátor.szág, ístria vagy Karintia, észíik felé Cseh-, Lengj'el-,



Oroszorezáff, dél i-a kolot közt Kúrna, fhzak és kek-t köxt a

bí'senyk tn kunok (falones) na^y vudászterüleU, mely méfc

<>két nem igen. láU>tt. Sukat szenved a barbárok betöréseitfii.

8 n(iin ciioda, ha erkölcsökro, nyelvre nyerg marad. ElAzör
a hu unok foHztojratták, aztáik az avarok tiporták, végül a

iiiafryarok birtokában haíO'ták. Ezek az ungarok arcra caú-

nyák, Kzemök mély, termetük alacíiony. erkölcsük, nyelvük

barbár (x szilaj. De abban a i?ön>K'ök irondotiHátrát utánozzák,

bojfy wmmi naír>' dologba nem fognak bele (r>akori, hoaszfiH

fontolfjatds nélkül. Hitvi'my falvakban \agy városkákban

laknak núdhól. ritkán fából, ig-en ritkán kbl való házak-

ban, nyáron éw sszel pe<lÍK az egész idt sátrakban töltik.

A fbbek magukkal vi.^zik K7>köket (sella, nyereg ím) a ki-

rályi kúriába vh így taná<- Vig

odahaza teí<zik ugyanazt. 1 . ik,

hogy azerintök nemcsak nyilt ellenniondásokkal, de mvg el-

fojtott suttogásokkal sem Hzabad t b*>sí<z;intani. Az ornzág

hetven vagy több ispánságra van osztva r minden jövedelem

két résaét a királyi flscusnak adják át. csak a harmadik n*«u*

marad az i>«pánnak 8 a nag>' teriileten senki nem mer p«*nz-

vorési, vánu^zedést gyakorolni, cMik a király. Ha az ijtpánok

rendjébl (ex eonjitum ordine) valaki akár kis dologban

megbántotta a királyt, nt ha csak alaptalanul ü* elterjedt

valakirl ez a hír: akkor bármely legalsóbb állapotú xzaltados

o kúriából kiildvu eg>'maga letartóztatja a vádlottat, noha
csatlÓKai vo«zik körül, h biliiR*«ekbe veri 6« különféle kínsá-

soknak teKzi ki. .\ fejedelem neni kéri ki . 'ik

(l»aret») íU'leté't, nünt a iiéiníeteknél, k a váci etl

magát, hanom a fejedelom akarata a döntÁ ok mindenki

eltt Mikor a király st-reget akar vezetni. minderUti ellen-

mondás* nélkül egyesül. A fahihi jxíraxztok ((m>1(»iií> kilencen

fölszerelik a tiztnliket, vagy heten a nyolcadikat, vagy ha

kell, kuvcMebben. s elküldik a háborúba, míg a t^»l)biek otthon

mvelik a földet A toi^agi rendbl valók (de militom ordlne)

csak igen súlyos ok es<>tén m " 'wik oJnhaia. A csatá-

ban vendégek, kik itt sokan v. - princoi>s nevet riad-

nék, veszik kitrül a királyt v Csaknem mind caA*

nyák. csúnya feg>'vcn'kkel jeK— .. .aeg. hacsak vcndóg«k.

1. i. zsoldosok (solidarii) nem nevelték vagy nemirlt^
Í^Vot. Vité/jM«gök nem \

" " ' -m csak mlntegr
kivülrl ragadt riguk. vendégeket fs f6-

embcr(«iket harcmódban és di»x<'$ frgyrrrsetben.
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Kiérzik e leírásból, hogy a freisingi püspök nem szereti

a magyarokat, kik az elz évben oly keményen elbántak

bátyjával, az osztrák rgróffal. A magyar király hatalmát
túlozza a bíráskodásban, mintha a vádlott nem is menthetné
magát s a femberek még suttogni sem mernének, holott

keményen és szintén megmondták véleményöket Kálmán
királynak, II. Istvánnak és Vak Bélának. Mindazonáltal sok

érdekes megfigj^elést rzött meg az átutazó püspök, s ezek

közt legfontosabb annak a jelzése, miképpen alakul át éppen

ezen idben a régi magyar és elparasztosodó várr sereg u
kor követelése szerint páncélos serviens sereggé a német
telepesek és ftiszti családok hatása alatt. A freisingi püs-

pököt elidegenítette a magyaroktól ezeknek az ellenszenve

is, amellyel az országon zsarolva átvonuló német kereszte-

seket és III. Konrád királyt nézték, ki megsarcolta kérés

színe alatt a magyar egyházakat és monostorokat. Ellenben
megbecsülték a magyarok a lovagias VTL Lajos francia ki-

rályt, ki krisztusi zarándokhoz illen viselkedett, elre meg-
egyezve a magyar királlyal az átvonulás és szabad vásár
dolgában. Éppen akkor született a király els fia István a

kievi Izjaszláv ntestvérétöl Eufrozinától, Borics unokatest-

vérétl. A francia király lett a keresztapa s a magyar királyi

család nagyon megbecsülte t ajándékokkal is. Borics titkon

a francia sereghez csatlakozott s így jött be az országba, hogy
párthíveivel összeköttetésbe léphessen s trónra juthasson.

De fölismerte Györk magy. kir. lovag és jelentése zavarba

hozta a francia királyt. Borics a lábához borult, Gyécsa ki-

rály pedig kiadását kérte. A francia király arra hivatkozott,

hogy a király háza olyan menedékhely, mint az egyház; n

magyar követ pedig azt felelte, hogy mestereink szerint a

fattyiíval nem közösködik az egyház. Borics látva a vesze-

delmet," éjjel Lajos király egy paripáján mgs/ökott s az út-

jába álló lovászt derékig kettéhasította.

Orosz és görög háborúk, 1148—.56. A magyar királyné

bátyját Izjaszl.ávnt, mert idsebb rokonainak seniori joga
rllonére ragaszkodott atyj.i kievi nngyfejodelemségéhez, a
többiok szorongatták, kivált a szuzdnJi fejedelem. Izjaszláv

Gyécsáfól, a magyar sógortól kért srgítaéget és kajiott: öt

frv alatt. 1148—.'i2-ben holszór jelent meg magyar sereg orosz
földön, kétszer magának Gyécsnnak vezetése alntt (1150—.V2).

Az orosz évkönyvek érdekes részleteket mondnmk el. A hn-

licsi fejedelem pl. meg^Tsztegette állítólag a magyar érse-
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kftt, fpapokat, urakat, kik liaz^it/rt-ttn; hirlak a királyt ai-

aal, hogy küzeh'dik SAPiit Dciuftir napja és b«-all a fa^y

(1150). A köv. évben Izjaüzlávot a ina<ryarok diailalmaBan

vÍB«zavÍ8zik Kievbe s ott a nagy téren az oroszok nau'y bá-

mulatára nato' verwiiylovaffláat ('•« ujfratáwi rendeznek.

A BeluB bántól utánuk küldött bortól lorésiioKedtek s az oro-

H-M>k lemészárolták iiket. Az 1152. évben üyécea király het-

venhárom csapattal járt OroBZorszápban, ml megfelel a kir.

dandárnak és a brtvenkét IspánKáír várrz-'mzlóaljánük.

Koinnen JánoH srörötr csáKZíir 1143-ban a magyar Pi-

risknek ifjabb fiát Mdnuelt hagyUi hátra utódául, ki ax e^'-

kori római birodalon» visBzaszonuBeért lelkesedett, hs volt

H alkalmasabb a nafr>' feladatokra, mint bátyja Izsák- Mikor

Mánuel a szieilial Kofferrel harcolt, hallotta, hojry a rácok

jmsztítják a szomszéd íföróír tartotiíányokat. Kzért a köv.

évben metftámadta Rasciát é« az erdkbe, heiryekbo zte a

szerbeket Ejo' év múlva (1150) a Tara vizénél mejrverto a

szerbeket s u soíritséKÜl kiildólt magyar és bosonyó csapa-

tokat \H. A majTjarok közt említik a kaldmsokat t. l. í>z ix-

melita lövéreket. A szerb nafr>-zsupán a íföroír császár hbé-
resének vallotta mairát.

OvíVsa éppen 'V orosz hadjáratából hazatérbon

értesült iVffwt/r/ hvt' (Il.Vi), ki a szerbek sejrit«''»4.» núatt

lámád s ezt lovainnódra levélben elre bejelenti. A másik ok

HorlcR segítése, ki seredében volt. A iföröif serejf ejry rés2<»

ostromolta Zimonyt. maira a császár sereire más r»'»iével

lM»ljebb nyonujlt s föhhilta a maio'ar királtj /' ' -^ (Pé-

í-sett). Zimony rséire véirül nyakán kötéllel, ' . i fóvcl

meiradt^i mairát a császíirnak, ki nem bántotta ket, de a

várat kifosztotta Mn«>rével s a xzcrénti la' - ' " '-pi-

tette iröröir földre. A niatr>nr király kitz* 1 a

foglyokat, p<)<l>r>ászt átkülilt4' a Sz/'iván. s niiki>r li.til«>tta.

hogy Helus hercog' fíraniznvúhoz (Barnncs) eléj«» vásott,

Mánuel utána sietett, Horlcsot pe<llir a Temen-vidék poMti-

tájiára küblte. K» itt hán-ni es ' f' i'««

király sereire ell sietve, . • •
Dunán. Mánuel aztán feg^'venaunetet kötit. — Kz évben

lépett trónra ítarharnssa Krir- • 'uet király naon terv-

wl, hoir>' Mag^yarors7/iR'ot im De a német frjed*»I-

inek „titkiis ííkokbol" i 'ja

FreUlnirl Ottó. Ka az l: J. „ "*'.»•

iryarorsziiir viH»»e<leIn»ét mindkét siomsiéfi Cf • felól.
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Dg az ifjú inag7.'ar király és Belus fölényesen elhárították a
két nag^' veszedelmet

Mánuelnek i'ij alkalmat adott a beavatkozásra az, hogy
az itthon szinte társuralkodóként megbecsült (IV.) István, a

király öccse, kit Belus is kedvelt, gyanús viselkedés után
Mánuel császárhoz menekült Ez Szófiáig nyomult hadsere-

g-ével, de Gyécsa király levéllel megnyugtatta, hogy nem
akar háborút (1154). Máüiuelt unokabátyja Andronikosz sze-

rette volna megbuktatni és Barancsot, Nist a magy. király-

nak Ígérte. Gyécsa király seregével megjelent Barancs át-

vételére, Mánuel serege ell azonban visszahúzódott s az utó-

csapatát megtámadó görög vezért úgy megverte, hogy Má-
nuel megrendülve vonu\t\issza és tiagij vereségét följegyezték

a németek is. Kevéssel e^bb esett el Borics a görög földre be-

tört kunok ellen küzdve. A köv. évben Mánuel és Gyécsa
újra szemben állottak, aztán békét kötöttek öt évre (1156).

A görög rokon békéjére jellemz, hogy azon év jiiliu-

sában követséggel kérte Frigyes császárt, indítson szeptem-

berben hadat a magyarok ellen. Mánuelt a sziciliai és szclci-

suk háború foglalta, el. (IV.) István is átment FríflfT/cs-hez, ki

felszólította Gyécsa királyt, fogadja vissza öccsét. A magyar
követség a regensburgi gylésen azt felelte, hogy István

ármánykodott, st nyilván harcolt a király ellen, ezért min-
denki gylöli, visszafogadása lehetetlen (1158). Frigyes még
örült, hogy 600 szerecsen trért kaphatott a magy. királytól

Milano ostromához, mely 1162-ben tört meg a nag>' város

megadása után teljes elpusztításával.

Olasz, német, székely telepítés. Az öt évig tartó pusz-

tulás alatt a milanói olaszok egy része magyar földre tJele-

pedett, nevezetesen a kalocsaeg>házmeír5'ei Kabulba és

Francavillába (utóbb Nagyolaszi, szlávosan Mangyclosz a

Szerémségben).

Egy másik tolepítés is történt II. Gyrcsa békés éveiben.

A Mosel vidékérl, a közép Kajna mellékérl frank parasztok

jelentek meg, a késbbi Andreanum szerint Gyécsa király

hiváflára, h vállalkoztak, hogy í\7. Olt folyónál s a Cibin-

pataknál n)egkozdik a rengeteg erdségek irtását í^ lak-

hatóvá tételét. A mjigjnr király ispánja kísérte a német
lelepesoket új lakóholyökre és szckelij, brscnjj várrségtrel
turfotta köztük n rendot Cibinhurg ÍCibin-, Szehenvár)

mníO'éj<''bon akkor keletkezhetett Sebs, Orbó. Kezd. távolibb

Daróc sr/'krly falu, ahonnan utóbb új .szí'kely váror telepi-
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titek indulLak ki. u liuMCMiyük pedig iN'ulvadtak. így kerültek

ítz els Bzékely(;k Krdt^lybe Uihurbol. liaraii>úból Htb.

BarbaroH«a FrÍK^-t>N louibardiai (oózelrue idején Gyécsa
király \ <lulfa \' ^''irát. A csÚHrári oIltMiitápa

IV'. Vi' ' iai zsíhh -.íc a ina;ryar király követei

is klfejeftU^k hozju'ijáruhutukat. ValóháKgal azonban cftak a

zsinal iitÁn kiildöz^otU'k Hzét a határozatokat francia,

spanyol, dán, magyar földn* flfofradáN végt^ft ÜlfiOV Mivol

itt az iirazi római pápának. III. Sándornak ' rul

vult Hzó a CKopán két Hzavazat alapján orö«za.'. . ral.

Octavián biboniokkaJ HZá>nib«>u. azíért LukácK eteti püspök.

ki a hirtw pjlriKi fi>4kolán tanult toolog-iát és •xentélet volt.

bizonyára vifutzatartotta ily hozzájárulástól a magyar
király U Gyécna már 1161-ben I«*vrlet irt francia komájának.
\'1I. LajoHnuk éb 84'iríls<<fret ítcért noki Sándor pápa vedel-

luére. ..mert ki CMok hlentól félek, embertl nem, Sándori,

kit az ofrénz eiryhiiz »•« kir. f
"

rt,

h7Jnt«'*n eli»tnerefn én tle elszai -«J-

i>au (iyw'Ha ünnfpélycH iiféretet leli a pápa követe elolt, hoflry

fópa|K>kat, apátokat kánoni ítélol nélkül !e nem tetiz, át neni

helyez, h a nieirür(*tu>dett eio'h'i^-i tisztséuek jövedelmeit

vilájri < x'in haKzníilja. kivéve háburÚH KzükiiéK cAot^i.

í'iO'házi süic engwlélyével. Kz a német investitura-

viMuily mcMTtddiUiának e^y kéftei maioar hajtása roh
II. (iyérwi király alapította az eU mairynrorh/.'i^i

citxtercita apátijáéról Sx(«kudvaron (1142). nti|y>'t utóbb

Cihádorrii alakítottak a tx)lnai HátUiHz<k<Mi. I <.ik az
6 idejében koletkezntt az elhö premontrei kani ... ...unostor

a nógrádi (íarálton mint pri'postság a fehérvari pré{Kist adta

hasban. — A elsírt- '
'

rdo

criael colorls), a xM
Aarjadoziitt ki. Mikor a : feí>elenilH«n. íjr-

ban. mvi<MZifteklMMi, {Htlitik... ... .olyáitban \» v -

. .ím^-

keilt'tt clunyl conirn»ír«<'l«» élére nac^' íixent np « vilá-

(fias szeli*'-.

monostor I

Injához, melyben az íhukíniu: mellett a ke«imunka a f6

foirlalkoziui. Kzt a n - • vlnnzaxi! ' " • Ssenl Bernát
rlairvauxi apát egy i. mrrrv .%—nl tAk^lete-

Nit4*tU* 1119 iM-n nz en «^

bistosi táliára. hog>' ez ; ^. - :idl

káptalan-gyl^t tMte kötrlezóvé. melyben as összes rendi
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monostorok apáljfai és perjelségek priorjai választott

elnökök, vizitatorok elterjesztései alapján tanácskoznak,

határoznak fegrjelmi és gazdasági ügyeikben. Az új szerve-

zet, Sz. Bernát „szeretet levele" (carta caritatis) és misztikus,

jelképes szónoklatai nagy hatást tettek az egész korra és

gyorsan elterjesztették az új rendet. Az els magyar alapítás

az osztrák Heiligenkreuzból sarjadozott ki, hol Szent Lipót

osztxák rgróf alapított cistercita monostort fia Ott'ó szá-

mára, ki a párisi fiskolából hazajövet lépett be a morimnndi
monostorba s utóbb apát, majd freisingi püspök lett. Frigyes

császár életírója, érdekes magyar adatok szerzje. A cister-

citák egyszer, toronytalan stílusban építették félköríves

egyházaikat kereszthajóval, mely elbb szokatlan nálunk.

—

A 'premontrei kanonok-rend alapítója Szent Norbert kölni

kanonok, ki villámcsapástól megrettenve a francia Prómontré-
völgyben monostort alapított közös életet él kanonokok
számára és regulát írt Szent Ágoston szabályai alapján

1120-ban. Hat év múlva magdeburgi érsek lett s ezután nyolc
év múlva meghalt^ de rendje már több országban elterjedt.

Mindkét XII. századi rend fehér tunikát öltött s kiváló tisz-

telje a B. Szüzanyának.
Ugyancsak II. Gyécsa adott a johannita ifipotályos

keresztes lovagrendnek elször birtokokat Magj^arországon,

mert Jeruzsálemben Sz. Mária és Sz. István király tiszteletére

egyházat építtetett mag>'ar zarándokházzal s ennek gondo-
zását az ispotályosokra bízta, egyszersmind Abony novíi

helyét ajándékozott nekik Esztergomban, a kis Dunánál,
ispotály építésére, ahova a pilisi erdbl naponkint öt szekér

fát rendelt.

Seniorafus és legitim trónöröklés. A lázenötéves ITI.

Istvánt legszebb férfikoráhan elhunyt atyja utárt megkoro-
názták. De I. Béla óta. itt került legélesebb ellentétbe az

osi természetpü tnarjj/nr öröklés elve nz idegen, oroszos

senioratusi elvvel. A t^^rmészetes si elv. melyet Sz. István

törvénnyé tett, az, hogy minden birtokos, a király is hagy-
hatja birtokát fiának vag>' másnak* s a kir. javakkal, várakkal

' S/.itiPs úrn 1 1 tfi-bnn a kir. knnr»'lliíri'mnl iral vrgmidrlotct s

ol>brn monfijn, hoj{y nli/ni jószófinl ípnfrimoniiim^ nwclij rök jogon t
illeti. Innnrsknzva fiTJrvH s (ívtTsa király rnf,**' Irlyt't ki<"».7kÖ7r)Ivp ro-

konai, f/icniIxTck pártfogáiával, S/rnt Marion rpyliii7:'innk hngyjn. —
Fz is t\7 r>HÍ Irrini-H/rtrs im(»ynr örMklós l>i^ mysiign. nirlv nomr^nk n

núrn. Iinnrm rnnrk liinnyíthnn n loi'inyrn is kilrrjod Valósá^fos flúlfány-
nág ry, Ii.^'ironis/.'.í rvvol n s/rkrly llúlránysi'ifj rlsrt nyoma (II.M) cifilt.



U'riné«zeteAen a kir. halálom io ürökludik apuról a fiúra.

Az I. Andráü iír^nítévol kezdd oroszon nenioratus vzeriiit

pc'dlf? a föhutuloin én birtokai nmn a fiúra, haneui aa

idsí'bl) fiti-stviTrc Kzúllnak áU Kzeii i<i '-cX I, Béla

feg-y vorrol í*rvi*iiyi:sitctU», tlr fiai nxÜT I< i; . róla. o«ak

a joiTos önvédiolem juttatta trónra I. üyészút 8 . /.tok

kivánsáffa a viU'>z Sz. Láazlót. bátyjának gr>'erin<k -íiaval,

Kálmánnal h/xmiiIxmi. Aztj'in inctrint a fiúk öröklé«o ural-

kodott. Mánucl jföröjí vHiiaziir najfyatyja Sz. Láitzló oseU-n*

jfoudolva, a csaknem hetven év ota szünetel Houioratuüt

öröklétt ciméa avatkozik be 1162-ben a mamrar királyság

üiryébo, II. 0y/«c8a éjipeii najo'korúvá lett fiávnl f^/

Gyécea öccselnek javára, uxég iM'ditr elször a/

IV. István trónraeiiieléso ér<lekében, tehát nem eif«Rzen a

senioratuH elvéhez híven. E következetleniM'imek az volt az

oka, mert IV. iHtván nül vette Mánuel mellzött bátyjának.

Izsáknak leányát, mijf az idsebb II. Lás7.|t'» a n-

görüg fvlcHégv^i nem fogadta el. Mikor (íyreKu n

megludta, Mánuel seregével Szófiáig nyomult a IV. Istvánt

elro küldte, hogj' Hnramvárbl fenyegetéssel, Ígérettel,

ajándékkal Kzerezzí»n hiveket. Követeível Mánuel Istvánt

ajánlotta, niert hogy nmgjor törvény szerint az elhunyt

király testvéreit illeti meg az uralom. Titko« célja pedig az

volt, hogy hübvresfh'é tegye a magyar királyt \iifry legalább

visMzaszcrezze a rt^gi görög birtokot, Frankochoriont vagyis

a Szer»'íms4'*g»'t, lirlus hcrcetr K/.«n'tt«» fíyérKa király íM'eseit

s elssorban Li'iszlót, az idr>fi4>bbet ajánlotta. Mint sxláv

ember, könnyebben elfogiidta a senioratusi elvet. IV. István

kissé fiatahiid) is, meg görö^ hercegn férje s ig^' veiucedol-

meaebb a majoar királyság t JIJ. ív

ingadozások láttára .Ausztria' /'o:<íohi/

hozzá h.
A kir. ftif^r* ' " .-,., .iK 11. l.nsilcil. .1.' I.uin.y ,.:

fcrgomi ^rsek un . i kcírcítiárii«t miul/u) nmr volt na

onoágTiak korntiji/M.i' kir.il\.i. ^ .ki
ártatlant foszt nu';: apai nr>>k><i:' " jillm

fel fogán törhotlen re. Mikó katoctat érsek • 1 n koro-

názást, noha .jieüjinl j<>c
'* "

' "
i

az interdirtuunA \ajf\i). >

I^kI király ixMÜg k.'inlot raiitv.i. k>- tiínjnm víkiivi

vonását, nzti'in iMirtörilw kuMd- < rgomi érseket.

III. Sándor pápa kör.l>.|«|»»N. r<' k.ir.i<*s,.tn k<»r Lukács érnek



kiszabadult és egj'eneseii a bazilikába ment, megfosztotta

ékességeitl az oltárt, fönntartotta az interdictumot és a

király jelenlétében kérte az Ur Jézust, hogy térítse meg
Lászlót vagy büntetéssel éreztesse vele bnösségét negyven
iiap alatt. Húsz nap múlva, 1163 jan. 14-én, László király

meghalt, éppen félévi uralom után. A hercegi harmadot
^,uram" címmel vagyis trónöröklési joggal IV. István birta

ezen id alatt.^

IV. István is c«ak félévig uralkodott, miután Lukács
érsek neki is negyvennapi határidt adott, s a kalocsai érsek

megkoronázta. Nem Lukács szájjának lehellcte ölte meg a

határid letelte eltt, mint egykori iskolatársa, az angi.l

Gualterus Mapes írta, hanem csak két év múlva halt meg.
Elbb elvesztette a trónt. A legitimisták forradalma zte eL
Elször a Csák nemzetség lázadt föl ellene Csákvár vidékén.

Ezt IV. István elnyomta Belus bánnal, ki aztán eltnik.

A Csákok mozgalma mégis megszülte III. István diadalát

éppen ott, a fehérvári csatában (1163 jun.). Az öregebb István

a pesti rév felé menekült s Gyiógyon egy asszony fogta el,

Elek felesége, a harmincéves futó királyt és átadta ifjabb

Istvánnak, ki nagylelken elbocsátotta az2al, hogy soha

többé vissza ne térjen, mit ez bizonyára meg is igért.

Egy évi szünettel folytatódott III. István uralma
kilenc évig. Mánuel újra megjelent seregével Bolgárfehér-

várnál. Kreatúráit nem sikerült megszilárdítani a magyar
trónon s fenhatóságát reá kiterjeszteni, megelégedett tehát

a Szerémség és Horvát-Dalmátország visszaszerzésével. Az
utóbbi területet nem régi jogon kérte, hanem a magyar
király öccse jogán, végkielégítésül, mert Bélát össze akart

n

házasítani egyetlen leányával s reájuk hagyni a római görög
császárságot, ha nem lesz fia,

István király beleegyezett, mert a német császár, Mi-
lano leromibolója is fenyegette. IV. István ugyanis oda-

futott s Parmában 3000 márka ezüst évi adót igért a trónra

segítésért. „Sok magyar báró" is meg akarta magát adni a

német császárnak. III. István szorultságában 5000 márkát

' Az „uram -- líorcofí, Irónörökíis" adnlot Kiiin:ini(»sz fíröp oííy-

koni türtiTiftfró említi s azt '^^ hegy a in.ipyar király, mihciyl fia szüle-

lik, tcstocrcif mccivakitja. ItJ Kálmán lollól általánosítja, niin^ továbli
tí'-ny nrni volt. Az ,,úr =^ hcrccfj" jelcntésí-l igazolja az az a»lal, hogy a

Dávifl h'^rroglT)!, Salamon öccM'ldl 1092 táján 'lilianynak ajántljkozol!

l)ilisi Crkittn birtok neve ..pnteus Ducis" nlnkbnn is elfordul egy
Zsigmond kori hanii>flv.''nvl);!:).



i(?ért K a császár rlfoKudta uz alkut. Múuucl megkapva B«-

lát, kit Alexiüfiz deszpo lesznek nevezí-U ki, ineírjeU'nt hadá-

val a borvát-dalniát üröki»ófr elíof^lalására. Eufrouna anya-

királyné meghívta tjr*nt.st'írül nászát Ulászló cseh „királyt",

ki o címet cbak hat évi- kapta a császártól, s kinek etr>ik Ija

nül birta az anyakirályné leányát, a másodikat pediu a

cseh király másik íiának jeífyezto el. A csehek, morvák mint

rablók jelentek moK", do az így ersített maíO'ar serej? elöl

Mánuel a Dunán át visszaU-rt tförö^ földre s a cseh kir;.'

közbenjárását kérte. Ig-y meífkapta a horvát dalmái öro.

'get azon kikötéssel, hojo" IV. Istvánt ne hato'ja magyar
toldön. Meg is esküdtek a felek Í1164). A köv. évben a gör»»

^ök már ötvenhét diilniát város hódolását említik. IV. Int

ván mégis a Szerémsépbcn inaTaát. \ magyar ha<hik os'-

alá vették 116 elején Zimonyt, s noha a görög hajók vjí:s.u.

szorították a szélesebb, nehezebb magyar hajókat, IV. Ist-

ván halála után a görög rség s/.abad elvonulás fejében á

adta a várat A görögök szerint Istvánt mag>'aroktól n. .

esztegetett szolgái mérgezték meg érvágáskor. Temetetlen

i.'Stét utóbb Fehérvárra vitték. Mánuel csakhamar vissza-

foglalta Zimonyt és III. István eskü alatt lemondott a Ssí'

rémségrl és Dalmáciáról.

Akadtak elégületlen magj'arok, kik Bélái uknrták ki-

rályul s Mánuel pártolta ket. Erre 1166 elején Gyonis (Dio-

nysius) ispán hada meg\'erto Gabrasz Mihály frankocho-

rioni (luxot és í-lüzte. Most Réla jeh'ut meg görög sereírgo-l

a Dunánál és ogy fleg rlachokbór álló görög scn»g fCrd-

tört, A tíz év óta osztrák hercegi címet visel Jalisomi:,K

Henrik, kinek leányát Ágnest a mag>ar király épi>en nül
vette, rövid fegyverszünetet eszközölt. Ennek letelte után

' Az n ti Mnr/i(-iiak Irt i

Nagyblachin tn,, jililik n >;<'r«">-K' A

A .,t>/or/i" n««v a .Morvánál n ..^

UKilche, l»''*fll»l> m-rUch, u rxnmtt

fHkzÍKctrr lAduH N/hi\ok ni'

krtU GörAfjorsrá^'ha Irlrpllt-::

hiHott ar. nltMii, g«"irüp, s/l/n, M
nchriilni frs-k alá n*nil«*lti* ;* \\

urchonja. a Inriwr.ii Krl
kai nyáron Mulf;úria inn^

utóbb Konin*>noM Flfk r\.4s/ur ki/ih u slacluKal
\ Inrlifkk fofftúk rl l|fVI-l>rti llalir% hatiiránul M.>

l'.ilyjAt. An<lr..nik..vjrt n villák %i^vl«. Ni* vld^k

<• M kiinlé-n krlitk'-/(-tl Vhnhia i^ xlacliok a t:<

•'i»xr Ki\hlarhui *%

éi Thrts:ótMh<tn

llak ll« \,
«• .1 !(• ' ). '.-l ( ' V • H

k l\r\ f

.

V ( M » , . , , 1 ,

• . 11



III. István visszafog-lalta a szárazföldi Dalmáciát, csak

Trau, Spalato, Sebenico maradtak grörög kézen. A köv. év

elején Mánuel leoí^ett lováról, egy fvárosi diadalkapun Róma
szobra ledlt Mánuel babonás volt, de korrigálta az óment,

felállíttatta Roma szobrát s ledöntette Magyarország u-
ezobrát. Aztán unokabátyja Andronikosz vezérlete alatt ha-

dat indított, A Szcrcmségben Gyonis ispán állott 36 ispán-

n{il, 15.000 lovaggal és lovassal. Lovag módra megvárta, míg
a görög sereg átkel a Száván. Szent Prokopiosz napját a

fsillagjósok szerencsétlennek jelezték s Mánuel óvta levél-

ben a fvezért, bogy meg ne ütközzék jun. 18-án. A múlt
évben elesett görögök nagy sírhalmánál Andronikosz bosz-

szúra hevítette a görög sereget, Gyonis pedig borral tüzelte

vitézeit, hogy igyanak a görög egészségére. A magyar sereg

a görögök leírása szerint „toronnyá tömörült, sötét felh-
ként közeledett, a szem c^ak tettl talpig védett páncélos

vitézt, lándzsát látott lándzsa mellett-, még a lovak egész

sorát is homlokon, szügyön vas védte... fegryverzetük ra-

gyogott ... a görögök a csatatéren kétezer páncélinget, szám-
talan sisakot^ paizsot, kardot szedtek össze"- A görögök
gj'ztek a déltl estig folyt csatüban, mert a magyarok tar-

taléka gyöngébb volt, noha Gyonis ispán „mint rengeteg

torony" szórta szét lándzsájával a görög nyilasokat. Öt is-

pán, 800 vitéz, Gyonis csatalova a görögök kezébe esett a

négy ökrös szekéren magas árbocról leng fzászlóval, ami-

nt a milánóiak is használtak Frigyes császár elleni csatá-

jukban. De a görögök nem vették hasznát gyzelmüknek.
Magyar-osztrák had kíizeledése hírére átmenekültek a Szá-

ván, miután lerontották Zimony falait s köveit visszavitték

Belgrádra. III. Isf.ván még ez évben megjelent DnJnwciábnn
és Trau, Spalalo, Sebenico, még a velencei Zára is örömest
hódoltak (1167). Három év miílva Zára kénytelen volt meg-
adni magát a dogo hajóhadának, Trau és Spalato pedig a

görögöknek- A többi Dalmácia a szárazon magyar urahnn
alatt maradt Í1170).

Ouahenis Mapes szerint TII. István nagy hadi válla-

lataira hozzányúlt az rqiihnzi hírtoknkhnz. Lukacs érsek sok-

szor intette t sírva, végül kiközösítette. .\ király tnn»del-

mofien elment az esztergomi egyházba. Lukács a papsággal
oléje ment, feloldozta, aztán sírdogált A kirAly kérdésére

megniondfn a szomorú okot: „mához egy évre mindnyájunk
nagy fájdalmára e helyen holttestedet fogják fogadni". A ki-
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közÖBÍt^ii után Manfr«'<! '''" ''
: •^tI követ inté«^r.

^ án király oklrrtUtl \. , hojry atyja i/

h/<Tint
I

^iíM éft honájáruli>
; il !• ii> . 'Iáinak nokicátelhii..:.

; i-i M L..k halála után a püspöki javak ffondnokalul nem tcnx
•

' u'iakat, h , .
. . j-ii^ méret-keltebb

k, a tol<! -nk n pUMiHiki (>«

/.ak í'H I u H2<*g»*-

...... — i... - o« árvák ^ ... 1. ... íoclalnak

]o iiinirnknak ncnunit, kivéve ha ellenaések támadnák mec
:i/. nriizáir határait va^* ha niáa iff«*n tfirgiSs nttk>
;• IiM> n akkor sem teszik niotr a püspökök tanácsa a

kir. prépontokat vairy apátokat mmii teszik le kánoni itelet

\ aio' bolHiiH-réH nélkül; a kal<»rxal érsok és as össt*'- '>'«•"''-

kük ím küvoük a király natryh'Ikn |M-I<láját s Sk in

•« nzokáhiikntl a pn-iw- "•. kluc\>

I . javadalmuk olv<iná«iál>.i '.

A k«)V. éívben Oroszlán Henrik (Wclf) niÁgi hereec

Ik'cstl Henrik osztrák hprroirtr<^l n "^— .r i.i-..
;",!ult. Mo-

sonyhnn n ninir>*ar király követ** x/ • kisiál-

liísrn k< 'inn. Az4mi tjj«l III. Inlván wmq-
halt. áli -lyet ^t'^ntvi-re, kit as omáffbál
kizött" (Béla?) kevert volna italába. Iiren elbúsult as osz-

trák hcrreir, mert veje végr • • - 'i:iil haeyta hAtra leá-

nyát 3Óreményl»en (1172). C v«lt nr *»lhnnyt ki-

rály, ki a leirhatalmosabb ' .xThátyjá-

val ért ÍHiH.'vel Kzcmben vi- ... : uját é« a
Szer . •zárazfldl Dalmáeiát. Csupán három Tarost
vesziti-tT I j, ein'i*t az n*

'

'immal bsooh
ben. Belus miir nriu t.M lo annál erA-

sebb támasza érK«>ki> '-n (i> n.

OdrOffellenM párt. har.i . i ludaláa. sláMsIspftás. Ul.
IMa Mánuellrl niorJ«'l<'nt Srofliihan. hóra a ma^rar kÖTalak
érte mentek, ^í

•

ssörelaé*

rpse lesz. Lukdr^ '<*lrt» még
a pápa, III. Sántior htr.rntAsám sem akarta Ü -»
názni, mire a pápa kiv i-—" - v»i ^ ^.^

moff ez esetm a koninnzi'iM" >! leánja
lett.

'^ 4 tziUctclu Uansm nej^
nek wn-fn Anna. as antioehlal

berr' . rhatltlonl . A magyar nenutsil

párt ím'i.i .kvih^ ff'yrVxi ii' i' ,: K . .1 ' •M>portosult Emfrottmm
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anyakirálynövel cpr>'ütt. Az új király 1176-han elfogatta

öccsét, de rz Ausztriába szökött, melynek hercego két évv>

nül vétette íiával Ilona majryar „avar" királyleányt; anyjukat

pedig Barancsba küldte görög rizetbe, hol ez utóbb apáca

lett A niapy-ar és cseh egj'ütt égette, dúlta Ausztriát.

Gyécsa mégis a cseh herceghez, Szobieszlávhoz menekült, de

ez kiadta Bélának, ki aztán öccsét fogságban tartotta tizen-

két ér\'ig (1177—89). Mivel Gyécsa Frigyes császár pártfogását

kereste a cseh hercegnél s ez lovagiatlan volt, a császár el-

vette tle a cseh hercegséget. Aztán megbékült a magyar
királlyal s kis leányát eljegyezte a hétéves Uiagyar Henrik
kiráh/fival. kit atyja akkor Salanwn módjára 1182-ben megko-
ronáztatott. Két év múlva azonban a német jegyes meghalt.

Béla megtaiiotta Mánuelnek tett esküjét és magyar csa-

patot küldölt neki az ikoniumi szultán ellen is. De Mánuel
halála (1180) után visszafoglalta a Szercmséget, melyet kez-

detben átengedett, valamint a dalmát Traut és Sobcnicof.

Zára is elpártolt Velencétl, mely csak a dalmát szigeteket

tartotta meg. Andrmiikosz eltelte láb alól Mánuel leányát,

özvegyét, végre a fiát is (1184). Két évvel e gyilkosság eltt

Béla betört a görög birodalomba, elfoglalta Belgrádot, Bo-

rancsot, majd a szerbekkel együtt pusztította Nis, Szófia

városokat, hogy ott állítólag k kövön rem maradt. Ekkor,

1183-ban bízott magával Béla az ottani Vlachiából oláh

foglyokat a szebeni némt't telepesek szomszédságúba, a fo-

garasi Kerc vidékére az Olt folyóhoz, hol a székely és be-

seny várrök mellett ezen erdélyi oláhok hadifogolyként

helybrz kötve egyszer fegyverekkel, íjjal és nyíllal har-

coltak a szebenvári ispán zászlaja alatt. Anonymus való-

színleg ezután került haza a párisi fiskolából a kir. kan-

celláriába, mert mikor húsz év Muilva meffírta n niagynr

honfoglalás történetét, a kerci oláliokról •« "n neni

szólt, hanem csak az wzaknyugati Erdély -l. kik

szintén fejo'veresek. nyilasok ('"S Gyeló (késbb (tyaló. aztán

Gyalu) vára köri laktak régóta, valószínleg nz 1166, évi

botoréit óta. Akkor még Anonynuisunk legföb'bb kis sr>*orek

lehetett R mire megírta könyvét neg>ven év múlva, juár

úgy tndta, hogy az olábnk a nuigynr honfoglaláskor is

ott laktak. A Temen-vidóken srintén rujlit oláhokat három
bolgár kenézzel. Ez arra vall. hog>- ITT. István vagy Béln

korában már sznhnd nh'ihokat Is venMtek be bulgár kenézek

^n telepíU'ttek ott oláh falvakat, búsr. évvel asoltt, hogy
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«s oláhok, kunok é« bolgárok elsxakadtak a ?--•" "•'áaár-

sáirtói. B Am'U Ján(m «« Péter verérleU* alatt ák a

réiri bolgár cnr- -•'. -Ö6i.

A nairy \\ ruUul bnkntt «|.

A konatantiultiMilyi n ixadt a O'ilkos At; -&

^llen • AngeloKZ l:^nk" . líu - ' *-tkaücoaét kiunuu** ki

cHáJízárrá. Kz iiifirk.) r •• ii«*la kn ya, tiz ^v»« Marcit
uloi *^ liurant-^ ' •>. A lii»-

<ju(zár adut v<ti n páMlor
vlachok llM-ban a Fckot<-t<*nirprQ«J f<«! k. mert as iáj

bulgár •

íratták, l

fiailcU királya. nyucati hatáaok.

ittfuk m lÁiao-

iomaavlrfáken.

Jaroadáv halkat

'xirrta, tArrényoiL

urwrft. A bojárok
ammzt
tM.'rí f.

; í: U
1 ment i : (Oalicz). Do ott Inkább elforadták

Ufiai í.-;.-.!. kit évoa fl«' \ • . • -iiány-

zónfik. M II it aztán M ccy
toronyban onzi«*k nrj(*vr>l, gryprni<>kelvp|. iÍ4*la folvrttt* A
.... / ../íríc"* tlnu'l (UW). A kievl nain ri*j<'<lrlcin brl*.

. flf a klt*vl nwMruiMilltA valláitl Vf^z4>«if>lnM»t látc»tt.

-ro in/i. iianáff kö\i ' 'tlmlr

i •* K.i7i' • rreir vtftJiza-> 'Sl'n.

Andriúi ikhIíjt ;i ávosott (IIW).

kftt'. k

oDArakto
'. Margilnt. ki 11^6 ban a nia#yar királjr nejt* WtL —

Marvit najry •

K. Aa r\i\ ik k

lylte
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hasoulónevü niíisodik fiának Béla leányát és közbenjárására

Béla kibocsájtotla fogságából öccsét, Gyécsát a Szentföldre

2000 fnyi csapattal. Síikor a király vendége elé ment, lOOO

vit-éze kísérte. Esztergomban két búzaliszt-raktárt ajándéko-

zott a kereszteseknek s három keresztes a lisztbe fúlt. Adott
még egy zabraktArt is. sok t<?herhajót, kenyérrel, borral,

árpával rakott szekereket, gulyákat, három ievét is. Elvitte

vendégét vadászatra a Pilis erdbe és a római város romjain
épült Etzelburgba vagj'is Attilavárba (Óbudán), majd a
királyi Csepel szigetre. Éppen e helyeket Anonymus is rée^
letesen leírja, fleg a csepeli nyaralást, Barancsnál megint
sok lisztes szekér, négy teve és sok más ajándék várta a
kereszteseket, mintegy ötezer márka értékben. A császár azon
hitben, hogy a Dunát a szikli'ik közt elnyeli a föld, összes

hajóit a magyar királynak adta, A keresztesek átvonulása
négy hétig tíirtott. Görög földön Angelosz Izsák hübéresküt
követelt Frigyes császártól^ a visszahódítandó földre nézve.

Filippopoliszban kitört a viszály a németek és görögök közt,

Béla visszahívta a magyar kereszteseket, csak három ispán

ment tovább.

Bélával szeral>en a görög keleti vallás befolyásától fél-

tették Magyarországot, A tények ezen aggodalmat megcá-
folták. Pártolta a század új szerezetesrendjeinek betelepítését,

a cisztcrcilákét Zircen, Pilisen, Egresen, a premontreiekét
Várad után Jászon és Leleszen. valamint a johannita és

templarius lovagrendekét. A templomépítés román-stilje

ekkor élte utx)lsó századát, A ciszterciták ebben egyszer-
ségre törekedtek s a tornyot elhagyták, a fbajót pedi^
kereszthajóval bvítették. A pápákkal Béla jó viszonyban
volt, III. Colestin pápa rendelte el I. László kiráhi szcutté-

avatnsát (1192). A pápa közbenjárására kapta mog Béla fia

Henrik feleségül Knnsfanein aragon királyleányt, mtisik fia

András pedig Gertrudof, kinek atyja Bertold andechsi gróf

Frigyes császíirtól nyert/^ n uieránini liorregséget (— tenger-

mellék) rtz istriai rgrófsággal. Az arngon liáznssnggal függ-

het össze Iloinrik (késbb Imre) nuisodik k<»roná7.j'isa 1104-ben.

Újításai a kir. kancellária oklevélformáiban, pl. a
köszöntéfl végén az „in perpetuum" alknlmnzi'ísában nyugati,

pApni hatást mutíifnak. Fejlpsztetto a knnct jlária szervezí^tét

\ft. Tjításának vehetjük azt, amit egy llSliki oklevélben Így
fejez ki; „hogy az f>n jelenlétemben szellztetett én eldöntött

ügy meg ne hiúsuljon, szükségesnek véltem, hogy bármrly



az én fönsécetn kihalltratÓMán oP 1oir iráji tanúcáirATal

trHÍtteMiék iiieír''.* Kz után Cis ....a egyre g>-akoribk»á

\:il;aik a kir. uklovelek • a tubbi írások, itt tebát nem ue^an
' ••n, do e»ry király í-Ilt kötött adi*- vételi zerzódt'*-

I jou*Mre jut III. Hilúnak általánoa akarata. in<*llyi*l

niindfii királyi (l«»iit<hní vuiry jórábairTAara kötí-leróvé tctta

iiz irú»hri '....,, r Kriuel töblH't tulajdonit neki a ftiáz évvrl

k«NÚbb ^ • tt krónika: hom* é ketdto meir • k^rvéujrek

iráMlwi foulala-nai a k " római ét caátárt ndvar
v/>>káHa HZATlnt, val.i el a tolrajok és latruk

/tM't Anuii« KinfrrniM iml. kir.r.i!K..l )ia'/in>iottan tud-

juk, ln«iry ez a kt'-t újitáH IV. li* la iijitai..i •
'• ' ^—' "' bogy

a k»'"'v»-iiyi'/^ik olH7^»r a kancellár elé '.t»ni

^iirytiki't. H . fi, cAak m
MilvoHaMiak.-i V krónika ém

I!ok'*'riua raavaiban pontoH pfr>'<^<*^«4*k vannak, n vllágoa.

Jioio' a ké«6bbl V- ' fílríH rtrtte. IV, IV-láról III, Bélára

tolta vluMa, rvr az újitiutt, melyet IV. IW*la vr^l
kényttb- »-/^»vuunl a nzervleiw neiin>#MkTi6k adott

(•zabadiui^

III. Déla úJitAMiit R uralma ertHimé.iyeit klegfaxitik a
-

• • • • .... . . ^,

Haen a
- .^^... .. ; .,há«tA i:,.. ;...;...

\ u Mikor lI9S-ban meghalt, taránMnkbottal. arab Írású

-4 ozünt koniuávaJ t<MJiett/>k .

" " '

••!. ncy náJu Is mtMO'an a it-

• köt é« írót lO'anux

...;. .\!..iK.> K...... né elxar-'-'-i-'t a S« ,

maisban linlt nwg. ket évvil 'án.

ArpádhásI ^ 1. Déln i*.

ránk a iM-nr-ven-- k klniir

hullában Béla iln II. .Xiiilrhs
. b«>iry r4y jó

- t, mint Ht^ln király n r\ -^ , .». •'írVMier '

t. busvétkor. Akik rzt k. rmak III

' Y'ri^r r.'..| t>i|>l II l"*'
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dolhattflk, ki 26 évo halt meg', de nem gondolhattak a régibb

Béláikra, mert nem voltaik archeológusok, hogy az e^y-két

artsaddal korábbi pénzeket ismerjék. Száz évvel III. Béla
után Kézai már I. Bélának tulajdonította a péuzjavitást,

hog^- tiszt-a ezüstbl verette dénárjait s ezekbl 40-et számí-

tott egT.' bizánci aranyra vagyis a mag^'ar penzára. Ez peílig"

voltaképpen IV. Béla korára illik. Hogy ezt meg^rteük, te-

kintsük át a pénzverés fejldését az Arpádkirályok korában.*

Pénzverésnél els az ezüst és réz összeolvasztása, keve-

résié. A pénz finomsága attól függ, mennyi az ezüst a rézhez

képest. Ezt a középkorban az égetéssel járó ezüstveszteség'et

pótló réz hányadrészével fejezték ki: Ví«, Vio, V», Vi égetés

xíigry rézvepj'ítévS ísedecime, decimé, quinte, tereié combns-
tionis) azt jelenti, hogy a finomság vaff>'is ezüsttartalom '\'i«.

•/ks *A, »/i, mi tizedeíitörtben annyi mint 0-937, 0900, 0800, 0667,

8 ezt az egTi^ség-hez viszonyított számot ezerhez Is viszonyít-

hatják (ezrelók. ""/o). UgT^'anazon veret pénzek eem tökéle-

tesen e^-enl finomságiiak, mert a keverés nem teljesen

egryenletes: eg^yik pénzdarabba több réz került, mint a má-
sikba. A XI. századi magyar királyok pénzeinek finomságira

010—SfiO ezrelék közt ing-adozik. I. Béláé is ugyanennyi; Sala-

mon kis pénzeiben lesül ved lO-re, de nag^- pénzeiben föl-

megy 910 re. Oyésza hercegiében 922-re; Sz. Lászlóéban 900

—

810 a finomsáí?. így van ez Kálmánnál is. A mag^i'ar pénz
Európaszerte egész Dániáig kedvelt és a vendeknél s pome-
ránoknál utánozták már Sz. István idejétl fofrva. A XII.

Század az aprópénz kora Európaszerte, nálunk is. Kezd<><lik

a finomság romlása II. István késbbi pénzeinél, folytJitótlik

II. Bélánál s legrosszabb II. Oyécsa els pénzeiben (80O—i'iO).

Ennek további pénz4^ivel kezddik az emelkedés III. Béla 666

—900 fiiiomsí'igni jMMiy-éig-. Közvetlen elliéihez képest ezt a

Béla királj-t csakugyan mint pénzjnvítot emleg'ethette az

aranybullA kora, ámbár a XIII. szjizadl királyok pénzei s/.in-

tén vannak oly finomak, st jobbak.

Az eg^'es pénzdarabok értóke attól is füirirött, lii>>o az

öwraeolvasztott érct<»niog «/«/)*ii/»/ ogyí»«''géböl bany darnb»>t

vertek. .\ Icgn-gibb magTkar alapmijy II. Béláig ;i iOH gram-
mtis frank font, amint a reffcnübunrl bajor pénzverk is

hnsználtnk én Sk. István hivAsára áthoztak. E fontbiU 20

ezüst vag^y R arany soliduiira egyformán 240 dénárt siáinitot-

• HAman Üálint kilQnA inil\r nvi.ni.in \| il-v ^^.~l^r^,\ri t^•y^\^T,

1916. 710 I.).
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mely éppen a l> vénnyel niut ri«áirot yA»llülte-

ben ax n,ÜMÍ hoI . 13 dénár) ^ uem einlíUk. eaak

az arany sollduMt uiiiit arany penuU. uinly bixanci aranynak

felel meff. de rajta nrtii 441. lianem 30 bajor dénárt -W.

A bajor dénár 17 g-runun •-rtt'.t - 4M fillér.' A m»k »•
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így négy márka keletkezett, a számtalan márkafaj sei: a
frank font felét tev kölni kereskedelmi márka 204 gr., s a
fontok 'Is-éd tev skandináv-kölni márka 215 gr., az angol
Tower-márka 233.35 gr. és a párisí-troyesi márka 244.75 gr.

súllyal. Angol és spanyol-délfrancia-olasz földön a márka
"/a font; másutt a kölni márka J^ font számítása terjedt el

s ez alapon líj fontokat is alkottak a márka kétszeresébl 16

unciával (a regi fontok 12—15 unciásak). A troyesi márkát
1070-ben kezdik emlegetni francia földön, nálunk mint esz-

tergomi, magyar, királyi márkát 1280-tól. A régibb magyar
márkát Béla király mdrkríjának nevezik 1224-ben.^ Ez való-

szinüleg Velencébl került hozzánk s azonos a 233.35 gram-
mos angol márkával. Könnyebbek a XIII. században emle-

getett erdélyi és szepesi márkák (206—210 gr.). A márka ré-

szei 4 fert =48 pondus; 1 fert tehát 12 pondus, s egy pon-
dus a nehezebb márkából = 4.86 gr. súly. Miután a számí-

tási font 240 dénárt jelentett s a dénár aprópénzzé lett, el-

silányult: Európaszerte szokássá lett az ezüstrúd-valuta a
miárkával, az aprópénz lem érése- A könny apró pénzek a
márkával együtt Velence fell jöttek nálunk is divatba, f-
leg II. Béla utolsó és II. Gyécsa els pénzeiben. Ezek déná-

rai súlyban 0-13 grammig sülyednek (színezüstben 003

gr.-ig). Gyécsa további pénzei 0"21, III. Béláé 049 grammig
javulnak. Ez idben tnnek el, fleg III. Bélánál a brac-

feafa nev pénzek, melyeknek egyik oldalán homorú veret

van, mely a másik oldalon domborúan s fordítva látszik.

Béla eldei 1360, 1080 dénárt is verettek egy márkából; Béla
maga 840, 600, 460 darabra csökkentette e számot s azon mér-
tékben javította az eg>'es pénzdarabok értékét. így nem
csoda, hogy Bélának pénzjavító híre hagyományossá lett,

ámbár utóbb jobb pénzeket vertek.

E jobb pénzek a friesachi dénárok (denarii Frisatici).

A karinthiai Friesachot híresvsó tette a salzburgi érsekség jó

pénzverése, melyet a szomszéd fejedelmek^ a magyar kirá-

sznmífí'ist I. Bélának tulnjdonítj.'ik, akkor szombotiino anochronizmush
követnek el, a sajál koruk szokását viszik vissza kétszáz évvel a márka
nevben s aranybullában emlepefelt, bagyoniányosan iH'':i7Javít('>nak

ismert Béla királyra, éppon a legelsre, kinek pénze seninn lényeges

különbséget scti nmtaf clöflei s ntódai pénzeibez képest. Dönt az,

hogy a pcnza — bizanei arany -- iO dénár számítását a régibb idktl
teljesen elszakítja a friesachi fert = 40 dénár számítása féls/üzadon
M (1200— 12:^).

' Zimmerm-ínn—Werner l'rkupdcnhiich I. ^i. 1.
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lyok is kénytelenek voltak utánozni, mert minden eladó ily

dénárokban szerette niej^szabni az árakat, fizetési kötelezett-

fiégeket. E dénárok finomsága sedecimo C' ' !onis í'Vi«,

vapyis 15 latos, próbás ezüst, 938*'/o). Az < - frie«achl

inárkjira 200 nehezebb \afry 245 kisebb friesachi dénárt szá-

mítottak (rendes négyfertós márkára 160 dénárt, egy ferióra

10 dénárt)- A nehezebb friesachiak színezüstje 1 12 gramm, a
könnyebbeké 091 gramm. Ez utóbbiak nálunk meráni Gert-

rúd királynéval jelennek meg 1200 körül. II. András király

062, 056 grammos dénárokat veretett s ezekbl számított

40-et egy fertóra; az aranybulla után 0*91, OTT grammos dé-

nárokat adott ki, de színezüstben ezek is csak 067, 0-5S grara-

iiiot tettek, 8 így igazi friesachiakkal becserélve 50% hasznot
is adtak a pénzváltóknak és kincstárnak.

m. Béla halálakor kezdi fia András sziavon bán frie-

sachi mintára veretni a báni dénárokat. Gutkeled nembeli
István bán fölújította e pénzverést Pakracon Í1255\ utóda
folytatta Zágrábban s 1272-tl emlegetik az oklevelek a de-

narii banalest, Finiomsiiguk octava combustio % = 0-875,

^^int a friesachiakból öt fertóra, úgy a báni dénárokból öt

peuzi'ira számítottak 20() dénárt, egy fertóra vagy penzám
pedig 40 dénárt. Egy báni dénárt két királyi dénárral vettek

• gj'értéknek. Fleg a Dráván túl é» Erdélyben kedvelték a
bániakat, T. Károly ez alapon verette új dénárait.

Szinezüst tartalmuk alapján, 1:10 arányban, arany-
korona-valuta filléreiben kifejezve Arpádkirályaink pénzel

a következ fejldést mutatják:

/Oboln«.Bt.I«t.— Si.Iiimlóti] /Kilmáa. I(. IstTio.. 15—10 ) m AB<trio ft. 14—SS
llri«obolo*,I.B^U BaUmoB 18 MI. Réu-U. I.Auló.. ft-l ' '" ' ti—1«
dénár, 8a. Lánló 36 /It. Qn^u Hl. Bélk 1 t tS—11

IfiieMchl 37-h a»-t4
, U>i.ti4 112W.1 17— 1»

Ami az érmek leírását illeti, a fejldés kezdete bajor.

A bajor obolus hátlapján Iteaina eivitas felirat van 907—1009
közt, jelenti Rfirrnsburgot, mely aztán latinul K i Icsx

Kunok megfelelm h Stephanus Rex feliratú i állap-

ján liegia civitas van. István ntódai e helyébe Pannónia
feliratot verettek a nevök mögi\ Salamon p*'' ' ' lik

meg elször a király kéi>e: a koronás fej- vng> - a
Pannónia terra. Mikor o felirat három vízuzintri* fiorlm van
elosztva, ez kölni hntjUt árul el. A XI— XII. su'uadi érem-
rajzok legnagyobb része három ftipushól veZfoUietó le. s az

i'iryea alfajok egy uralkodó idején többnyire caak eg>-8zer
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kerülnek el, a köv^etkezö királynál újra, A három fötipus:

I. kereszt, karjaiban háromszög, álló 08 dlt kereszt, kör,

csillag, pontozott csillag, pont jegyekkel; 2. koronás fej- v,

térdkép, 3. három kereszt változatai. A változatok azért szük-

ségesek, hogy minden új kibocsájtású pénz szembetnen
különbözzék az elzktl s ezeket be kelljen váltani. A siglák

a munkások jegyei, hogy ellenrizhessék ket. — A XII. szá-

zad érmei kezdetben a hátiraton utánozzák a Ladislaus

Re-et, míg az ellapon sokszor hiányzik a kibocsátó király

neve, s a jegyek közt megjelenik a félhold. A középs kirá-

lyok pénzein ujak a bizánci és iznuieUtn arab motívumok,
s hátlapjukról eltnt a régi ketts vonalkör és közte a hát-

irat. Harmadik típus itt III- Béla bracteatája egyoldali ve-

rettél. IV. István kísérletet tett bizánci modorú rézvéyi^) és

arany trienseknek megfelel aranypénz verésével. Olykor két

külön éremfajt jellemz el- és hátlap találkozik, egy pénzen:

ez a hibrid veret, ügyetlenségbl vagy hamisításból. —
A XIII. századi érmek friesnchi jellemzje a két-három tor-

nyos épületrajz, a vágott vagy kettskeresztes királypaizs.

Olykor a körirat hiányzik. Egyes éremfajokból dénárt és

obolust is vertek s ezek verése újra általános lett a dénárok
mellett. Az ércmképekrl látjuk, hogy az esztergomi érsekek

II. András idejében szintén verettek pénzt A bániak vere-

tése egy századon figyelhet meg (1255—1349). Jelleinzje az

ellap nyestje két csillag, majd korona és csillag közt; fel-

irata: Moneta regis (v. ducis) pro Sclavonia. Hátlapján ket-

ts kereszt, alsó szára két végén különböztet jelek v. betk,
alatta szembenéz két koronás fej. fels sz;ira két végében
csillag V. félhold, melyek a nyesttel egj'ütt Szlavónia címe-

rébl valók. A kettöskereszt a király jeg>'e IV. Hélátol kezdve.

Kamara-haszon, klr. jövedelem, érsekségek.' Az állami

pénzverés eredeti céljn a nemes fémnek mint értékmérnek
súlybeli íiitelrsítése l)élyogirel. Ez némi költsi'^gccl járt. me-
lyet azpk fizettek meg. akik hasznát vették, tehát illch'krf

adtak a pénzver hivatalnak, a törvényszeren kivert pénz
egy kis százalékát. Egy miinzl rabbi a XI. század közepén
írjn, hogy TíáK-ámrszngbnn (Afngyarorsz.) közbenjárt a ki-

rálynénál egy odavnb) zsidc) ezüst jéiwk. szjíz fontnak pénzzé

verése érdekében. A kinestár a saját ezüstjét úgy veri pén7.z«\

' Nómoly tlí^niírok flnitms.ijjn nii.TlI mnr II. nóln 6% II. GyóCMi
idcjóhm i* IpHüIvotlt n fisirtn tí't'u:. Hómnn mI. m. 250. I.

' Hómnn ici. nj. 410 l.'Uí. I.
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hofry az alapHÚlyból több pénzdarabot ke'tízít. mely tehát

nem teljen turtaliiui h u törvúiiyc» hzújiiú peti/^larab többletéi

vUHZuUirtja a iM'nzvcrés kültaégéoek f'úáöté»ére. Kezdetbea
cBekély a liaAZon. késbb cio'ro na^'obb a az illetékbl jovo-

(b'leinforráíi lett. ko/vi-telt vH^y foflrya«ztá«i adó, regalr,

llozzi'itik u vni'U N(tic<>r.s.iu^ I' lilt út I. András és Ssla-

luou idojí'4)en a kétéivnUint .. :. ..<.» |hmi7I.i\ últíoi (camblum).

lioiry több letryon a haüzan. II. Hélával \ t az évenként
' '

. \H'\\a.\ii\Uun voíry péiizujitúi*, hoi 11. András o jöve-

rrjuít évente többször in kiaknázta, ml ellen aztán

ifirvretet kellett tennie az aranylml Iában.

Az új iH-nz ideje hat liétitr tjirlolt. Szent GyöinrylCt ez-

alatt teljes érték az új i>ónz, ,,celcbru est tnonela", utána
már csökkent a n/eíryedével, az új iH-nzbeváltáftiir a felével,

azért a iM-nzváitDk két n'íri dénárt \-«'tt4ik cío* újért. Ax
ellenrz kuniaru-tlHztek illetéke e^ry pondu.H a márka után,

vaíO'ií* ' w márka, 2%, e«okéIyH«'»r az elbbihez, a 100%-o$
kanuirahtiszotihoz ké|>oNt, Az 11S9. évi keresztesek panasz-
kfMlnak a nairv kánMKNliLsért, iio^ry nálnnk két kölni déniiréK
öt, két frit'í.ae Iliért W'fry, ejry reifeiusbuririórt e^y magyar
dénárt adtak, pedijr ez all«r ért ejry veronait. A kölni,

frlesachl, reffenshnrírl. nmto'ar én veronnl ilénár Hzfnezúst

tartalma l-.Ti. 112. 7'). Hí', 0008 KTiunm. Kz alapon a kinrs-

tári lia> 'óra tehetjük átlair^Man III. H«la alaf,, ini^

a báni u .. kúrában ext alljr vehetjük 2Ii% iiak. .Mivel

a keresztesek két maio'ar dénárt kaptak etry frit»naehlért •
200 friivijiehl va^ry báni dénár tett nálunk eio* márkát, aaért

f*'M««h»'tjiik, hojry III. Héla idejében Í/W moffyor ílt^mirt sgá-

egy márkára. Mivel máNH'Mzt eir>' ning-yar márka
1 ;:eH ezÜHt KzínMÚlyu lSlí.7 rt.. né»o' nixx bracteata

szinsúlya 64ii tre^ tehát em* márkából 11.V2 könnyebb br^e-
teat» va«^y tiénár k. " 'iiárka ki-

boosájtásánál 752 d«-: ~.'.on. k6wH
200%. VacylH a lurnim eamero reiri iM-nwk l)e\ riiia.H,'u;;il 100^

veretlen ezüstnél 200. külföl'' ...i ... i '-..o. ... ^ - -Mé
voszttvu^o M). 66. 75%. lm* ! k
a ven'tlen ezÜKtirúd a kulít»Uli írit*;ii'l. aJuta
uly könnyen.

Fülöp Xgtmt francia király ti^stvére. Manrtt. Henrik
anirol trónörökön özvi^rye volt s mint " -- --ci^l- és

I At akkori bmrlrtilák 10} ^% 0. ..Uúak.
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franciaországi jövedelmeket élvezett az angol királytól,

mikor III. Béla mcgrkérette. Nagyon érthet, ba aiigol jöve-

delmeirl való lemondása eltt tudni akarta, hogy mennyi
a magTt-ar király jövedelme, ki aztán 2750 fontnyi évjáradé-

kot biztosított neki. Ez alkalomra készült az a kimutatás,

mely feltünteti Béla magyar, dalmát, horvát, rámái király

jövedelmet a fpapi tizedekkel együtt. Angol királyi birto-

kokra vonatkozó jegyzékekkel együtt másolták le e magyar
királyi jegyzéket oly angolországi 1500 körüli kéziratba,

melyet Colbert 1680 eltt szerzett meg angol könyvtárból s

riztek meg máig a párisi Bibliothéque Nationaleban. Hogy
itt ///. Béla jövedelmeirl van szó, kitnik abból, hogy
említi az erdeli (német) vendégek adta jövedelmet, mely 11.

Bélának fia alatt kezddik s hogy IV. Béla címe már nég>'

királysággal többet sorolt volna föl (Serbia, Galicia, Lodo-
nieria, Cumania). A jövedelemjegyzékbl egyszersmind ki-

tnik, hogy a kalocsai érsek már nem címzetes érsek, mint
az I. esztergomi zsinat idején, száz évvel elbb, mikor minden
magyar püspök, a kalocsai is az esztergomi érsek snffra-

ganeusa, alárendeltje, hanem most már a kalocsai érseknek

is van négy suffragatieusa s hogy a jaderai és a spalatoi

érsekeknek tíz snffraganeusa van. A fpapi tizedek és királyi

jövedelmek márkákban ezek:

esztergomi érseké uj

pénzbl .... 6000^

egri püspöké (egj-éb

tizedek?) .... 3000

veszprémi püspöké . 1700

pécsi püspöké . . . l.'íOO

gyri püspöké . . . 1000

voíici (!) püspöké . . 700

nyitrai püspöké . . 300

összesen 14200

^ajöl)bié 9900

a fpapok kir. ti/yCdei 24100

60000
30000
1 r.ono

1 or.ooo

00000

2. kalocsai érseké, ki Ba-
csón székel . . . 2500

Csanádi (marosi) ps-.
pöké 2000

erdeli püspöké 2000
zágrábi püspöké . . l.")00

bihari—váradi püspöké 1000

3. j.Tdorai érseké

spalatoi érseké

összesen 9000

. . . .^00

400

Királyé az uj pénzbl
út-, rév-, vásárvámból
sóból

összesen a regálékból
földesúri jövedelem

pénzbeli kir. Jövedelem . IRAOOO

72 várispánlól Va
dí'leni . . . .

ajándék . . . .

erdeli vendrgektl
n sziavon lírrceglöl

földesúri jö%'edelcm

jove-

2r>000

10000
15000

10000

60000

* A két érsek 1211. évi egyossége szerint o prn:i>crt'x jncdclmé-
nek tizede nz egész országban, n kalorsni érsek területén is az eszter-

gomi érseket illeti. Knauz Monumenla I- I9v8. I.
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ezeken kívül niindefryik Ihpán évenkint eirysz^r mecrvendé-

^cli a kiráiyt, a királyné én királyfiuk ajándékokat kapnak
ezüatbcn, yngy po.sztól>an, Kolyemben, lovakban.

A föld iMt'po tcljchcu ellátja a királyt élelemmel (a kir.

udvarnokok li.szttel. uz öííhich kir. falvak ttálláaajándékok*

kai 8 rendkivüli éieleiiig-yiijtéHBel).

Ha a fpapok tizedel a királyi jövedelmekbl 24.100

niárkát tesznek, akkor az öss:r> ' - ' i^-i--}. 241.000 már-
kára rutriiak, uielybfii IQI.immi .i .ni é« a többi

7r).(MMi márka a tcrutrnjjjiimh Irm > :.«z kir. jöve-

delem értéke 45.WNI ktr. ezüst va^'y : . . arany, közel

15 millió korona, akkor, midn a kir. tisztek és hader költ-

séfirei jórészt ezen kívül, a nekik ' * '
'

' '

'. k
jövedelmébl kerültek ki. S abba: .-.t

vovképessétje sokkal nagyobb, mint ma. \ mnjryar király

jöve<leLmü akkor körülbelül annyi, mint az angol tg a fran-

cia királíjt: (3«ak a bizánci császárét tehetjük na<ryóbbra,

f)')8 millió frankra, \ péneveréis regáléja tette a kir. jövedel-

mek neiO'e<b't- Az évente vert új pénz contingt»n»a (c) III.

Béla jövedelemjeírjzéko inu*akor valószinüleír 38.000 számí-

tási márka iá 400 dénár, a 0-216 gr. " u finom ezüst), va(r>'Í8

2432 kjr. szinezüsU mert

j a 1».000 Bárka ilpéaml beváltottak nwn m. t*t\ HSM i\ '• «"< '*)

e \ 19.000 « W.000 . T«rMlM MltMl (1 ? >

i ° ^ t.ooo « »t.000 ». MMSI4I yá—I n : »v
• M MLtoo aáite ájpáMMl WvilMiMk iMoe a.Mfl-fWitMB. (t :r;i) •»

.1. Vilát^i iiiif^ybirtokok költet k(*7.<vH4s a Hzorvieiifiek

Hzal>a(lHi\^in<>/.^al ina.

119*; V223.

AttekintéH. ,\ két szentkin'ily kíVzt lefolyt necT^^en ár-

beli a najry német szomsz^'d Uunojratta Péter, Andrn* é« Sa-

lamon királyokat a nemzeti én4>lm kir. ftisztektl pártolt

Aba, B^la ég flai ellen. .\ Kálmán után következett nyolcvan
évben fler a nairy fföröir rokon támoinitja nem a királyo*

kat, hanem a trónkövetídk*. - " — ' - »«•-•»- '-^^^

nyes urukat véilik. A III. I v.

ben már nltirH kiiU benva • trs a
király <•« örosi\ majd ex és u :... :— :, - - :.., .. ,..;., .tudnak

* A hauon I iS, VI. Eduárd anfol klráljmál 1 7. V. a 438L L
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a királyi ftisztek. Fleg András iparkodik nagy birtokado-

ináuyokkal lekötelezjii párthíveit. így kezddik fleg ez id-
ben a ftiszti cftalddok örökld nagybirtoka és nemessége,

osztozkodással pedig e nemesség szétterjedése és lefokozása.

András hercegnek e korszak kezdetén bizonyára párthíve

Anonymus, mert Henrik király alatt már elvesztette kir.

jegyzségét. Mikor o volt jegyz vérszerzdésbe beleviszi,

hogy amit a honfoglaló herceg és hét ftisztje közösen sze-

reznek, ózon osztoznak s a herceg tanácsából és országa

tisztségeibl ivadékaik sem zárhatók ki: akkor minden való-

színség szerint András herceg és f párthíveinek elvét, az

egész korszak megértet törekvését fejezi ki, mely nem ke-

vesebb, mint az nralkodóház túlnyomó sok birtokából örök-

ld világi nagybirtokok alakítása s ezek nrainál a ftiszt-

ségek biztosítása.

Másrészt Anonymus szerint igen nagy a különbség a

nemesek vagy kiváló nembeli ftiszti családok és a paraszti

szerviensek között: azok a herceggel esznek arany edények-

bl, ezek parasztokkal esznek ezüst edényekbl a nagy áldo-

máson. E szerviensek szabados és szabad telepes vitézek, kik

elparasztosodott várr, polgár rokonaiktól megkülönböztetve
résztvesznek a hadjáratokban. A sok medd galiciai hadjá-

rrr/tal kifárasztva, elkeserítve végre forradalmi mozgalmakba
törnek ki a keresztes hadjárat alatt itthon és 1222-ben gy-
léseket tartva követelik a nemes ftisztek elkergetését és bir-

tokaik felosztíísát. Valóságos szocialista követelések ezek.

^Megbékítésökro adja ki IT. András király az arauiibnllát és

szabad hbéreseknek ismeri el ket, fölszabadítva a nemes
ftisztek, várispánok uradalmi hatósága alól. ígéreteket tesz

ftisztek elhatalmíisodásának, zsarolásainak s a zsidó,

izmaelita pénzügyi tisztviselk visszaéléseinek megcrátl.ísára,

megbüntetésére, a szerviensek évi gt/illrscinrk ellenrzése

mellett. De iiegyedév múlva András király visszavonja nz

aranybullát, kilenc év múlva a fpapok közlM^njárására mó-
dosílva újra kiadja, s akkor sem hajija végre. Ezért egy-

házi inlrrdictnm, sújtja. A szerviensek i>éldájára a diáki

rend, az árpási bej^enyk, nz erdélyi németek is szabadság-

levoleket kémek és kapnak s kezddnek nz aM/owomiVíA*. meg
a szabadosok úrbéri eg>'es«íégei. ^lindez még csak uradalmi
s nem közjofri jidlegní lörekvéfl. még nem alkdtmány. <le csi-

rája a szerviens szabadságlevél további kisérleleknek. nu^-

lyekbl kin a rendi alkotuíány nz Árpádkor végén. Az an-
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Ko\ niacrnacharta 8 az albiak valláxl ezocialista küzdelme.

valamint ennok orvoMáira, a I\^ laU>ráni ofryeteuiefl uiinat

rc'foriiiáciííK j«*lH7.ava, um-Iv üa Hljúrók én al sz-

luhi vÍK/oriyút akarja imtrújítaiil, mint távoli • ak

a maíryar 8zer\'ii'nwk ^^ fír>í'*l) Kzabadoüuk mozf^al maira.

K korHzak ni'K^yvtn rvo III. Héla két fiának uralmát

foíflalja maifában: HcnrikH, ki fiatalon kezdtí* óh fí'jezte he

<'n''lyi'« uralkcMlásal 21- '2^i ••v.-s korálwm (11%-- 12ÍH) «'•« II.

Andrásét, ki a korszak nfiryntoiirt toiti ki 2S—58 évrK korá-

ban (1205—35). de már oXör/Avv: íh pk7 éven át uralkodott

bátyja néio' <'*vcs íla ///. Láxzló hí'lyott. Az oUnck ;
"

a sz<»nt korona folsí-jréiiok pr»'*ly«*H mi>i(óváKárn. »»f!i

való fiZ<Miv<Mlrlyo8 törrkví-s. Klilx-n ítöh, Kt l ri mcK
fpappal KztMnbiMi ír, noba niáKn''>izt valláHOK . ....^ylflk,

ii<>me« hovülotü. Öccsét a bökozséir joUemzi cififiz a pazar-

láHiflT, íryonu-í' (>8zköz najo'raváíO'ó Ah rokonait pártoló els
fí'IeHéífo kí'zrlHMi, valli'isos »'»« politikai tí'ttrkn- könnyen fól-

lioviil K baniar lelobad, onibortMhcz azonban szivóiian rairasx-

kodik, kivált Harc fia Miklónboz, kit ötnzör emelt a nádori
8zckbe.

Az Arpáílok ' .iR-a itt is bövon mfirnyilntkozik.

H<»inrik vr«:lrir m- .. a Szerbia királya cinift (rövid

idre talán Biiliráriáét is). András sok nie<ld6 háborút visel

Cnlicin és Lndnmérin klrálynáiráért. s csak a « '1«S-

sítja inindon nt/»«ln •í/ámAra. Sí>ká baloiratott id-

járatát véítT«» tta, d«» cnak »ryönjrp jelltMnvoná-

sait tette nyih. V diplomáciában leirfflbb a pápák
befolyiiüa, m híres volt Jakab paleiitrinai püApök pápai
kövotsésre.

ftrdekes mé»f e konirrtk^nn n fjyeriMrk tróm6rökfí$ftk

wraknrnnáztalájiárn val<> . Fzt I. András óta csak
lII. H«'la újította fol c«ás,... ,..,,,> eljes^i'Zi^e - — •• ^-'HO-

nös neh/'ZA/'irekkel járt Ileinrik kiM flánnk n i sa.

pápa
Tiii'c.

továbbfej leMztvo a koroHtiz mkt eirrháal rétam me'
politikai esküvel, melyben a király meiriir^rl. hoin* a kirsiiy-

"áir javait épmVl>en m.n'-.rrt 1? Andrá* kon»ná«áíi?íírnr rt a
vlljiri rHkii MM A« /í kid f -ív

ná/iiMát már r; . ,.tik % az ap.. .,.,; liá-

nul teljeílíti, mert eszközzé- válik a királjri Önkény korláto-
zására é« kUijót keresii pártcélokra.
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Üj királyciiuek, testvérharc, gryermekkoronázás. Az
els Asenidákat bolfrárföldön egy év alatt raeírgrilkclták s

helyükbe lép öccsük Kálóján (1197), ki Macedóniáig hódit.

Heínrik luagrjar király mégis elég bátor arra. hogy betörjön

Barancs, Nis vidékére, mert ezeket atyja csak nászajándé-

kul adta Angelosz Izsák császárnak s mert a magyar király

tiltakozilsával a kunok betörtek a Temesvidékre, hol Anony-
nms ki'in, bolgár, oláh lakosokat említ. Heinrik mogtorb*
bolgár hadjárata után fölvette állítólag a Bulgária királya

címet (1202), de az ezt említ oklevél valószínleg hamis.*

Ugyanakkor felvette Szerbia királya címét is állan-

dóan, minden utóda számára. Ott t. i. Xemanja nagyzsupán
1195-ben kolostorba lépett s viszálykodó fiai közül István

ellen a magyar király az ifjabb Vulk szkutari zsupánt segí-

tette a nagyzsupánságra, aztán beleegyezett, hogy a

nagyzsupán királycímet és koronát kapjon a pápá-
tól mint katolikus a magyar király fennhatósága
alatt Ott valóban szükséges volt a pápai befolyás a
terjed bogomil eretnekek miatt. A 3. századi perzsa

manicheusok dualizmusát felújították a 7. századi pau-

liciánusok, kiket a bizánci császárok a Balkánra
internáltak. Allamveszélyes eretnekségöket, mely megtá-
madta a családi életet 8 mindent, miben anyag van, ördögi-

nek tartott, a 10. század közepén Bogomil bolgár pnp elter-

jesztette a szerbeknél, dalmatáknál is. aztán tovább vitték a

lombardok és a délfrancia albiak közé. Nevök kathnroi. pa-

tareni, bugri íbulgari). III. Ince pápa figyelmeztette Hein-
rik magyar királyt, hogy Kulin boszniai bán segíti a pataré-

nusokat. ITrinrik megintette a bánt, ki kész volt a pápai kö-

vetek vizsgálata, ítélete alá boosájtani az üg:*'et, A pápa és

a király a kalocsai érseket jelölték ki a patarénusok ellen-

rzésére. Ez emelte az érsek önérzetét a nem cngodte. bo.iry

.Tób esztergomi érsek az megyéjében áldást adjon, ellen-

ben jogot tartott arra, hogy esztergomi egyházmegyei bir-

tokain a kab)rsai érsek i)a]liumi)an misézhessen s érseki ke- f

resztet vitethessen maga eltt, .Tób a pápához fordult, ki

1203-ban elismerte, hogy csak az esztrrponii érsek koronázza

a királyt, lássa el szentségekkel a kir. családot, bíráskod-

jék a kir. tisztek, prépostok, apátok fölött b t illesse u kir.

kamara évi jövedelmébl a tized.

< FHétyi L.: Ai dsfi Állami egypnm ndA rlm^lctr. Knlozsvár,

nii2. ir.. 1. . 'v \1
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A Ví'llMM-í-lrk I-UJ ;
..,••.,

ik Zárát. .Mikor ti. i. 4" m-//. •, \

hajókat liérelt élt'\uu-7AHM'\, u. kikulött tóMUü inárk^twl

.Tl.UOÜ-et iKMii birtak kiilz«5tni. Knnt*k fcji'boii Damlolo dncn
rúv<*t(e ki*t, hoto' K«'t;it^t*k inefr iüztriui t*H diilinúciai illrti-

K«-»rrl clltMi. A pápai koM-t »•« u fvp7« iifv-

tak u kíTrHzti'M'krf, kik uu-kIh ré^zi /ara
flfocIalÚHáhan. Ince pápa konerú nconir ^t irt, hoi^y

„inotrtáinadták Hoiiirik<>t, a niairyarok
i

-
i

.

H tí'Mtvrn t, a iHMiw»«* Afxirári hrn"«'ir nr/r

rrK/ti'Hrk". l. -íti II \- .1 ikiTi-?-

pediic Zára ••!..„. ún kárti : i Iczl. A ...

letett ÓH eluírt Izfiák r^u'iHZÚr fia Kl<>k 1203-bon ox unlo iirrri*-

lével i'H KmtUm jut;iluiiunal ráv« -
i

pápa i'IIíMuzti', li(»»íy Z;iráiml K
éfi HtATvzjÁ'k vÍMHzn atyjának n troiit (12ii.i). A kn
azonban mamiknak foirlalták ol a fiillázadl kolp**-' '

roAt. nudy Izxák birtolon halála iit/in flát in nx .
•<

<-^ van óvro nicfralnpitották ott a latiu tMnuárnÁ'
t," .

iiflnrlk ein*«J! brís uralmát mofrmntották rMTH«nrk.

\ndri'ut lioreoinn'k a pártütiWI 8 -' '
' - • '• - :i*.-

'iinyoknak. KoiiMtniirla nairy h: -

.

Son ' voivol. I ;i tit'i,'

(ilntt ' K, .\lnur HTik. V.-

ni én kiízi>lf*dni a kénöhhl Emrt«h. Imroch. Iinbr^, Inir> Tir\-

urz, András • . - , • f •- • i'm

bátyja ídbii. \n

dráM h<'ri*4';rn<*k aica

tu'vidxMi ailoniáii „ ., „ :.. >achl

ilntára péntt vrrrt(<tt III. Inc« |>ápa inti Andriat. ho^y aa
atyja után vállnlt kiTmitiii bndjár.i ' ' .r*

kulfiiifH'?) kiközíMifti M bátyja nintrt.'t'

n Iwm a tr<ni ••riik<iiM». ^' t

. noliii ^ vilÁiT <»hh*(«m u: ^... —
• II Matryitromuíirut'*. Mt'cluti ai«'rt. nit*rt ai ol

i'ultatt^i Iioli*«iló váci pih ''*u Iilii7'

hrrroir NzámAra cryháui raban p<

' Ik'v nr-»rft'A fi ..^l»^..^atl A ti.rvit ftaTmát Ivr^laM. m^tTfi

III. !t flÉMik, l(

» l|j.' • awgliMt'

i::iJcl>i Árpádkor.



a kincstárt feltörette, dézsmájáí lefoglalta, levélvivöjét va-

kítással fenyegette, ha el merné hag^^ni az országot. Viszont

Andrást is tiszteletre, szeretetre intette a pápa bátyja, a ki-

rály iránt és kiközösítésre, interdictumra hatalmazta föl a

püspököket, ha András föllázad. Boleszló püspök bántás^

miatt a testvérharc mégis kitört, a somogyi Balatonnál

Heinrik király gyzött s András Lipót osztrák-stájer her-

ceghez menekült, kinek határait aztán magyar csapatok dúl-

ták. A pápa követe kibékítette a testvéreket s ezek mindket-

ten fölveszik a keresztet, úgy egyezve meg, hogy távol-

létökbcn az osztrák herceg kormányozza országukat, s ha a

király elhal, András lesz az örököse; addig is András vissza-

kapja Szlavóniát, de egyházilag ez is a király fökegyura-
sága alatt marad. A szerb zavarok miatt késett a keresztes

hadjárat.

Ince pápa fölszólítására Kálóján bolgár cár követei

útján kifejezi készségét a vallási unióra és Heinrik magyar
király, noha éppen hadat gj'üjtött a bolgárok-kúnok betöré-

sének raestorlására, az unió érdekében megengedte országán

át a követek római útját. St a pápa kedvéért sereget küldött

IV. Ottó támogatására Sváb Fülöp ellen I. Ottokár cseh ki-

rálya hadába. Ezalatt a bolgárok betörtek kunokkal Szer-

biába, megsértve itt a magyar király fennhatóságát (1203).

András herceg is fegyverkezett. A pápa békére inti, Heiuri-

kct pedig arra, hogy adjon Andrásnak költséget a szenlf<>l<]:

hadjáratra. Az ország femberei sokan Andráshoz pártoltah,

mikor a király három éve született fia László megkoronázása
ügyében a pápával tárgyalt, Á két testvér hadseresro már
készen állott a harcra, mikor a király salvus conductus-szni.

szabad jövést-menést biztosítva öccsének, ezt találknz.isra

hívta 8 aztán személyesen letartóztatva hirezctfc kíséri
közül és Varasdtól délkeletre Kéne várába zárta.' A lázadók

lábához borultak s keg>'elmet nyertek.

]Miután l)ékét teremtett, Heinrik király .kész volt

* A cseh liercog 1198-bíin kapta inrg végleg n kirá'vi címet Sv.íh

rüIplOI.
' A mai Knoginec teriilpléii, TamAs spalalni 05pcros szcrin!

Hr-nrlk kir;'ily serege nagyrévszrll eili.igynivn. fegyverlí-leniil. piilcíxal

;ilmrul Aniln'is t;'ilM)r:'it>a s felkiáltva: ..líarM l.'ilom, ki meri fulomelni

kt/(t n kir. nemzetség vére nnlávíirni" nnnyirn luiloll n ningyarnkra,
tiogy iilnt nyilotfnk neki, s ö kc/énél fogva öcrsct kivezolle láborAlxM

é% kcnc várba záratta. (V. f>. Mátvás Fióri.^n: Akad. £rlek. 10. k.

I. M. 32. I.)
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lY'rin osztorírorni < '-tt,

hojo' koronázza mca n kinüij kix liúi, de u k; k
meg, miui sei, hoj^y í*iiíf«'tlfline» Ichz az aiwri: .. :jt

8 az egyházak AZJibacLsúfruit tisztelni fogrja. Heinrik hálából

új wjrítsíffet küldött (Jltíikárnak Fülüp ellen k kitünlelt*«»el

futradja Loo pápai h'»:aluht. ki koronát, y/í^rlAt v\st KaJoján
l>olirár cárnak. I)o Kévénél hirt^dcn mi-. . ho^y
a h'fratus idézze mopr a boI)?ár cárt » .--... ...». '*'lt az
idz évi boli^ár betörésért. A l<>iratuft nem akarta kockáxLutni

az uniót, niiro a kovrvári a
követet. Ez írt a pápának, m 8

bett'tniégre miatt kérte, ho^y liát a kaUx kkel koroná»-
lalhaHHa moíT. mert az eszti-rjronil szc-k Mn-^ iíj.-> volt. Aiifruitt-

tusban véjrlMMnent a koronázás. A botojr király nr-níinddá

XviXv (k'CHt't és íia >,' l ni'vozt** ki. a ; k-

nál letett kincse h-..- -ztes hadjáratra :u-

plomosok és i8potályo8ok fleg'ít«ég«rc, fiának pedijr Vi-kt

! ' Szepteníbor közepén meg-balt A leiratust tovább bo-

., s a pápa Hz«Mnri»}iányó levtdo már ni^in laiálta

élrHMl.

Gyáni.sac királynéülés, halicsl és kereszteahadjáratok.

II. András király hosszú 30 éves uralma máftudlk Méhen.
5 jan. in •

• • l
L;;a évoii . -it

< 12*^2 majuh—juniuHuban pedi(r 12>l máj. 7-toi. Ili. 1

halálától. Kfzdftbcn ti^hát cliMmerto a íO'<^''níekV'"-

törvényesM'frét. utóbb azonban úir>' meirtairadta. m
bátyja - onázáti •

'

a

lett \<' iJ04«zoi>;

.

.«-

z<ett halála után özveio'o kis llával, a BZt>nt koronával ée a

kincsfkkid .Xusztriáha in«*r' '
•'* \...\-:.-, » — » • ->•«

» koronát és a klnoh«k<'t. A 11,

I .;iszh'» mofrhalt. ^ ly

! -1 s cltmnettúk I
«•

ment Aragóniába.
II. Andrást Jáni»H .-. , .

hnudiozott hzvuI koroiiáv;i! :\ ;

hoRA* András király o% alk.il-.ünn.il u

jotfainak és koronája tlüztisv uim-k lut.. :_ . . .. ,,.

* Karár«on>-i: Av aranvliulla k<4cUrfé«« H riiA mtm. Akaii.

rrt*k. Töri. IH. kOL 7. m. 4—Ja L
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mit jelentett, kitnik abból, hogy a pápa följogosítja t azon
adományainak visszaszedéséro, amelyeket a királyi möltó-

sághoz tartozó örökségekbl, várjavakból könnyelmen,
fölöslegesen osztogatott,^ s ezzel koronázó esküjét megsér-
tette. Pazar adományozásait már gyám korában megktv.-

dette, mert III. Ince pápa ezért megintette, s valószínleg
ez adott alkalmat elször a koronázó eskü eg>'házvéd része

mellett a királyi javakat véd világi eskü keletkezésére. Do
azért András király adományleveleiben azt az elvet vallotta,

hogy az adomány mértéke a mértékletlcnség, a királyi eré-

nyek közt legajánlatosabb a mérhetlen bkezség.
Bven adott egyháziaknak is világi hívcin kívül. Neve-

zetes egyházi adománya az, hogy a toplicai cisztercitáknak

engedi át az egész Gora ispánságot (1205, Zágráb vm.). Itt

épült az els gót-stil egyház a magyar királyság terület-én.

Majd kivette András király 1209-ben a szepesi várispán ható-

sága alól a Poprád folyó mellékét s odaadta felesége tast-

vérének, Ekbert bambergi püspöknek, kit IV. Ottó német ki-

rály számzött, mert nála ölte meg Wittelsbachi Ottó Fülöp
királyt. Két év múlva Ekbert hazament, s birtokát papja,

Adolf kapta meg szepesi prépostságul. Ugyanekkor a némer
lovagre7id megkapta a Barea folyó mellékét, hogy favárakal

építsen a kunok ellen s betelepítse a lakatlan földet, erdsé-
geket, Elsa«sban is híre volt, mily bkez Gertrúd királyné

a németek iránt. Másik testvére Bertold bambergi prépost

kalocsai érsek, sziavon bán, majd erdélyi vajda lett (1207,

1209, 1211), közben elment Vicenzába tanulni s Ince pápa sze-

mére hányta András királynak, hogy a mesterek mesterének

ismertette el azt, ki tanítványok tanítványa sem lehetne.

Bertold kalocsai és János esztergomi érsek 1211-ben egyez-

ségre léptek, hogy a király második koronázását a kalocsai

is végezhesse, az elst pedig akkor, ha nincs esztergomi, vagy
ez nem akar koronázni; szcntségkiszolgáit-atás. bíráskodás

a kir. tisztek fölött az illet megyés püspököt illesse, akinek

területén van a kir. család vagy tisztje. A pápa o szerzdést

az esztergonn káptalan kérésére megsemmisíti te s hangoz-

tatta, hogy veszélyes volna, ha mindkét érsrk ki>ronázhatnn.

Mikor a négyéves Erzsébet királyh>ányt Ilcnnanii thüringiai

landgraf megkérte és elvitte Wartburgba jegyesül 11a Lajos

számára, egéez kincstárt kapott vele: ezüst bölc«t és fürd-
kádat, arany-ezüst ékszereket, edényeket, bársony, selyem,

* 1220 júl. Fejrr Co,lox Dipl. III/I. 204. I. P.-Julor II. 93. jogyz.
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büjur ruhákat, eur márka ezüstöt (1211). h két év muIva
iii4>{rint 7()00 czÜHt múrkát. A luafryar uruk e^ry résTu? na^'ou
flt«ífe»lftl»'a volt K Tiiúr 1210-hen követet kiildtfk Ctyérna her-

veo llailioz íförög foNlre, Imjo' fotfluljúk el u iiiatryar trónt.

Do a tw-íxMiicüi coiiK's í'lfot^Li .

'

'
: oin év

múlva ni'liáiiy fúr iin'trt»ltr a .. r a ki

rúly halicAÍ hadjáratra indult.

A halicKi oroKz tróniTt nok liiiK/imiaiai! >i.

András király már trnnrMlrjM-.sf t'V»'«li«'ii hadat :»a»

liogry trcMira ültí'sse Hoinán liát Díinilót (12l).'>>. Kz MK»rült
és a niapyar királyi ciml)e állandóan fülvette a „Galicia ét

Lodomcria királya" cimet. AWg távozott, a haHc^lak utáua
krr»r«'ft4'k Daiiilót anyjával ejo'ütf. A trónra kfrült két test-

vér ajándékokkal nijrcsztrlte a magyar királyt, do c**<akha-

Inar Hománl is hozvu'i iiztt* Vladinnr. Magyar cMipatok viK»za-

vitték (12(M)). Két év múlva Hencdok rrdHyi vajda, a széjMié-

Ki"* aratron Totának, KonHtanriu udvarhóljryrnek a férje,

András király rés/ém fo^rlalja id Halirsot. dr f'

"'
• ak

<*llen«» és kénytí'h'U hazajönni. A nui^ryarpárti bója oz.

tetve Danilút kérik visHza t* najo* nwijoar Hereg elviszi (1211),

beiktatják a bojárok s a két rlbbi fejedelmet fölakaRZtják,

nztán nuDTtikhoz maradják a hatalmat és Daniló anyját bánt-

ják. András király inejjjchMiik (12121, a fbn: ki-

iiuzUitja H eíryel fojflyul hoz. Hnuek rokonai M . re-

Bzopnieai fejedelmet hívják meir s Daniló ma^'ar földre

menekül.

.\ndrá8 király 1213 szén újra mef^indítja i»ereirét Ha-
licHba. LeleH/.nél réndiírnd éK a királyné ttHte eg^y részével

érik utói. Kimondják, hogy Hzept. 2^ án. mikor a királyné

a kalocsai érst-kkel é*< Lii)ót osztrák herceggel a pilisi erd-
b«'n Mát<»rozott, nVjnk ti»rt Györe ila l'éttir \ " u —
búesi birtokoft, volt királynéi udvariHpán iV •gl

birtokon. Bánk nádtír v«>jc. meg egy másik Simon, s a királjf-

nét fölkoncoltúk, míg vendégi«l cdmenekúltok, s a csatlósok-

ból többen (di>stck. .\ndriui király, miután neje egy rénxét

a leleszi j
' ' rt.

A pilisi eÍK ^ -ilr.

karla ffx»mberei a gj'llkus IVlört kariitm ' .. i-ágy «»st-

trák verses krónika 126S után s a KéiM^s-kiomivit .» ?ják

okul. hog>' a királyné egyik lUestvén* k(»tére . . m

fíAr m-mtívli Ihink hón nejét, s a s*''rtett férj maga olU' ujeg

kariliáxal a kiiahnét. Alberlk krónikája inek* egv kétérltlutni
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választ rzött meg:, melyet János esztergomi érsek adott
volna az összeesküvknek s amelynek értelme az írásjelek

kétféle elhelyezése szerint helyesl vagy ellenz: „Reginam
oecidero nolite timere bonum est et si omne« consenserint

ego solus non contradico." Az esemény mindenesetre naev
izgalmak eredménye és oka volt, s alkalmas mondai színe-

zésre. Titokzatosságát növeli az, hogy Bánk nádor és pozsonyi
ispán 1213 végén csak pozsonyi ispán ngyan s e hivatalát is

elveszti, de 1217-ben újra bán, 1221/2-ben kir. udvarbíró s fehér-

vári, majd bodrogi ispán; csak IV. Béla sújtja t r240-bou

birtokai elfoglalásával az anyja megölésében való részesség

miatt Birtokai északon Sáros és Kishont vármegyékben
feküdtek, három falu (Szinnye stb.), más három pedig vá-

sárolt birtoka volt a szabolcsi Tiszánál (Lónya stb.). A Bár-
Kalán nem birtokai Szekcs és Szer vidékén voltak, amibl
tán az következik, hogj' a Képes-krónika téved Bánk szár-

mazása dolgában is.^ A merénylet oka inkább politikai lehe-

tett, a királyné nepotizmusa és a németpártoló, magyar java-

kat idegeneknek juttató befolyása, amihez egyes urak meg-
sértése is járulhatott. A nemzeti párti urak vagyis nemesek
egyike, Salamon bácsi ispán a merényletkor magához vette

a hétéves trónörököst, Bélát, megbecsülte és pártja kívánta

a megkoronázását. András király 1214-ben engedett a kíván-

ságnak, vagy meg akarta e kívánság nyilt kitörését elzni,

midn fiát csakugyan megkoro7iáztatta.

Még ez évben a magyar sereg elfoglalja Halicsot. mi-

után Daniló Leszkó lengyel herceghez ment és löle Ladomér-
ban kapott foglalt birtokot, s miután. Leszkó három éves

leányát feleségül ajánlotta 11- András hatéves fiának Kál-

wá/ínak, hogy a két gyermek együtt vegye át Halic-íot. A
halicsi bojárok elismerik Kálmánt, készek egyesülni a pápá-

val, csak görög szertartásuk maradjon meg, s adjon a pápa
koronát és királyi címet az új kis fejedelemnek. Aba nem-
beli íSixtus, Sikst) Siikösd lett a halicfíi kormányzó a kis

Kálmán mellett. De Miszti^zh'iv novgonxii f('j»Ml«>lem 121.V

ben elzte Kálniáiiékat. A következ évben magyar serejf

újra elfoglalta Haliosot s rilT-bon János esztergomi éreek

megkoronázta Kálmánt halicsi királlí/á, ki azoiiÉluin osíik két

évig uralkodhatott.

András király két évvel Gertrúd felkoncolása utáji

' T/>lh B.: MmdcTnondk, 1896. Karácsonyi J.: A magv. nemwt-
»ígek. 1900. I. 1.3y- 157. I.
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újra nwiilt: elvette Henrik latin csá«zár ntestvérének é«

Cüurtenay Péter auxerrei-uarnuri grófníik, a fraiuria király

unokatestvérének leányát Jolest. hitbérül biztosítva neki
WMMJ márka dénárt só- » ejfyéb jövedelmekben. L'iO'uuezea

évben a IV. laternni >• •> s ztina/
'

iiO' ke-

resztes IkkIjárat iiu'Kr s •* v. <tta az

eo'házi jövedelmek '/» resjwt, e^'szersmind eln-ndolt n<'^'v

évi feg-yvenizünetet a kereí»ztén.yek közt, A kereí»zte*4 hadjá-

rat indulására 1217 júniusa lét túzt« ki. Hrindi.si kikötjébl
kellett indulni. A közhíM'sö évben III. Inc<* pápa meirhult, d»?

utóda 111. HonoriuH hzinlén buzirón íiiirtr<'tt<» a kereszten

hadjáratot, a ma^'ar király indulását i^.

Miutiin Halicfiban ren<lct teremtett, II. .Xudrás király

MaíO'arorszátf Aorm f/M.vrójává n-ndelto Jánon cMzterfromi

érseket h Bertold kalíM-sai ér.sek elvitte a tizoneo'éveft Béla

királyt a nirrániak krajnai Sletlin-várába. Audróti tizáraz-

földön akarta vezetni kereszt««hadát, mert úgy tuilta. hojry

elnyeri a !. szársáftrot.' Do miután a pápa 1217 áprilisá-

ban ir>át, ( iv Pétert koronázta oflászárrá Kómában,
Andráü a tengfri útra határozta el mairát. Követ<M Vflen-

ct'be mentek h tíz hajót béreltok 3000 mtiZMU teherbiráüiial

uKTAnannyi márkáért, do örökre lemondtak Záráról én oly

krrcskcdchni ^ >

tott a veleuíM-

területén, csupán nz áruk V.«-adát kellett vámul tlzetni. sot

az arany-ezÜHt, drátrak, selyem í>8 fÜBzcr — éppen u velen-

cei cikkek — vámmentesek lettek. 1217 Hzept 8. után axállt

Andráíj király mt' kra Spitlatóbnn, a hova már juliuA

véjn'n mejf kelleti uk a velencei, aucouai, zárai stb.

bérelt hajóknak. De noni fért el rajtuk a sok nép 1(U)00 lo-

vairgal. A viliLfriakon kivül ott volt a fO'ri én eg^ri pflapök.

Or<M panaionlialmi apát. l^Krin kir. kancellár. Andrá« király

effyhází klncsch't \s h/eilctt (Wmzi*. hoiry Kziikxég emtén eliá-

loflroHÍt«<a ket: (iizla els királyné koronáját « ve«tprémi

egyházból, egy drágiikóvcM kelyhet Tlhanyból. mcb-ért utbb
50 márkát ürített kán>tlá«ul. Klb. CipruMnál caatlakoioU

• Huldiiin lalift 'f mJr máAo«lik i^plícn f.-:-i'..i -.i-n .

Kalnji'n iNtlKúr rúr l> >.iii A íoftoly m«<i;l)all «

€iót:ár (1200 l». i .....,u.. i v ,..;

MacMJoniából. I ét

Bamnctol S:rrl'i.. ....;,!i .. _ ..„: _.;,.:; „ ,^, ~; : í»
nulhn iiiúr S/ -ut S/.i>a ipeki pátriárka korunirfa ta*n bélTJit.
NrtDanju* K'v.mt i

•
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ennek francia királya, október közepén Accon kikötjénél a
harmadik király, a .iemzsálenü, kivel mefrérkezett a jeru-
zsálemi pátriárka a Szentkereszt e^y darabjával. Haditervök
az, hogy elfoglalják a Nilus keleti torkolatánál Damiett^t.
pe az cg^-iptomi szultán megelzte ket és Jenazsálemtöl
északuij-iigatra ütött tábort. November elején András király
az egész keresztes sereget a Tibáriás tava körül vezeti rop-
pant hségben és csata nélkül pusztítanak, pusztulnak a ke-
resztesek, foglyokat ejtenek és sok beteggel térnek vissza
Acconba. November végén új kirándulást tesznek András
király nélkül, ostromolják Tábor hegyén a 600 m. magassá^r-
ban fekv 77 tornyú várat, de egy hét múlva ott hagj-ják s
visszatérnek Acconba; a szerecsenek aztán maguk rombolják
le a várat. Tripoliszban András király évi 500 márka ezüstöt
biztosít a Jeruzsálem istápolyosoknak a szalacsi sóból s nekik
adja a baboti vám jövedelmeit és Csurgónál a kir. gallyasok
földét a Dráváig; egyszersmind' kiveszi népeiket az ispánok,
bírák hatósága alól s lemond a szabad dénárokról vagy
nehezékekrl, a megszállá.s s egyéb oly közszolgáltatások
behajtásától (publicorum vectigalium exactio), amelyek Ma-
gyarországon esetleg fölmerülhetne'k.^ Egj- magyar csapat a
Jordán forrásainál hegyek közé csalva elpusztult. Fagy, vi-
har, felhszakadások is kedvetlenítették a magyar királyt.
Rossz híreket hallott hazulról, pénze elfogj-ott és 140 márkán
eladta Gizla koronáját Végül ereklyéket gyjtve — egy da-
rabot Áron vesszejébl, egy vedret a kánai monyegzbl.
Szent István és Margit fejét stb. — 1218 január elején hnza-
indiilt Aíidrás király a ciprusi királlyal alig három havi
medd kísérletezés utam Pedig a szíriai mohamedánok féltek
a ma^-ar királytól s azért, váraikba zárkóztak. líallhattnk
a niag>'ar király hatalmáról az aleppói niagj-ar izmaolila tanu-
lóktól, kiket Jakut író említ ez idtájban. De medd volt a
mag>-ar harcosok megjelenése azért, mert könny csapataik
nem voltak, csak páncélosaik, kik a nagy hséget kcvésbbé
birták ki.. Éppen ez idben kezddnek az els magyar címe-
rek a lovagi paizsokon és ftiszti pecséteken.' A jeruzsálemi

' Frjr-r: Tod. Dipl. IH/I. 211. I.

A Csjik. Miskór. Krán iiomhrii fli.srtck prrvrtrin 1217.. 1222..
122i-lKn. Kc'síihl) kczfir.dnpk n Hnlu.Id. Giitkoh'd rs Hnlold nrnxhrliek
rimrrrx pccu'lci ( IS-l-Vfi) : ogv nrnizrdrkkrl iilói>|) a Knn«'ny V.iji .V«
H.'dor nomlK-lieké (I2f.8.. 1272/.3). a Pok. Abn. (.v6r. V(c Ákos p.s
Monlp.'izTián nenic (1280/6.. 1295/9). Krdlvi: Mngv. nulvclód»'Mörl.

/
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pátriárka kiküzüHÍtotte a kerosztes hadjárat nic?hiu«itóit, de
ArwJrás király a jiápúhoz írt levelében mentette mairát a

roütiz hírekkel, mert jövedelmeit a zavarg^ók tizenöt •••-•'

tVinkretetU'k, h vi^^iui/^talta a pápát azzal, hot^y Hokat i.

jiált az ('íryháziiak hazatér útján elért sikereivel: (

eljecyezte AndríLH nev fiának Leo örmény király

az ikoniumi szultán kc«z a kcrexzUiéfret fölvenni, ha a ma-
gyar király lejfaláhb unokahueraiból ád neki felefté^ret; L.t-/

karisz Tbeodor niccai császár. .loles királyné 8Óirora, m
járt oda is adta leányát liéla ifjul)b király számára f-- -

KÜl; II- ^Vscn JánOh irjlaár cár pedijj Tirnovoban djegrj- /.'.

a tizenliároméves Mária magyar királyleányt, Odáijr mentek
királyuk elé a nia^ryar követek, kik elmondlák, hog^y a Iá

zouíjrók kiüztric az országból János rrmkrt. Aii'irás király a/.

év vétfére liazaérve mlománookkal vifira^ztalta me^ az •

ket, PonciuK templariuK mesternek pedijf, a horvát-dai.i...

helytartónak, mert pénzt adott a királynénak cm királynak.

birt<»knl adoniáiiyoztji íiecske-ispánsájrot.

Meífirit rossz bír jött Haliesból, Misztinzláv Danilóval,

ki veje volt, és a kunok kánjával, kinek leányát hirta felc-

séjfiil, Haliesban elfoíjta Kálmánt és Szalómét, a 11—7 éves

fryermekpárt sok njatryarral (1219). aztán fölajánlotta ki«*

bányát felesépül a mnjryar király tíz«'V(>íí fiának Andrá
Ilalícs trónjával (1221). Iscy a futdyok kiszabadultak. •

pápa helytelenítette az elbbi kis király jogának sér.- -

Mivel Auílrás berce}r <-sak Przeniiszlt kapta nu-ir. .
"

l>ojárí>k kíváiis.icára András király r22fi vedrén mi
zetett hozzi'ijnk. Misztiszláv jo'özött, tle a bojárok k«<i

engedett ("^ Andrá* hereojrnek adta egész Galiciát. ''

1229-hen elfoglalta tle i»« Andrást foglyul ejtve \\u

^íég azon évben meirj»'l< -
• . de seregi'-t nz szi

niegbénitolta. Végül Ai' r;'ilynak sikerült k;

niel visszaültetni András herreget a haliciii trónra (1231—4

K

melyen három év múlva meghalt Aztán szívenen fogadták ott

Danilót.

Sxervionsrk szabndsnsmo/jinimal. Mefc'' r

omzág azon. Iu»ir\ András kir;il.% a tizenhat*-.. .< t

fi'leségétl Laszkarisz Máriát<d. kit k^t ^m rett el ^ a

veszprémi püspök kiráU
'

t. elrálMRiatU Itt*
ben nzért. mert Ipja (' I^jitkaHwT Theodor
foglyaként halt meg. A fogolynak fia H«»bert k ula

T^itf Magyarországon. hog>- átvigye a Intiti r^ ^- >• *
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András és Béla elkísérték Konstantinápolyba. Ekkor tar-

totta meg menyegzjét II. Asen János bolgár cár András ki-

rály leányával. A válás után Béla megkapta atyjától egész

Szlavóniát, de a pápa parancsára visszavette feleségét és

Ausztriába menekült (1223). A köv. évben pápai közben-

járásra András király visszafogadta fiát s újra átadta neki

Szlavóniát, hol Béla udvart tartott kancellárral (Mátyás
zágr. prépost), tárnok-, pohárnok- stb, mesterrel.

Már 1220-ban rászánta magát András királj', hogy pa-

zar adományait visszaszedi, mert némely ispánjai, fleg az

udvarbeliek feltnen meggazdagodtak, mások meg elszegé-

nyedtek a kir. kincstárral együtt Érezte a király, hogy meg-
szegte koronázó esküjét, mely szerint királysága javait, jo-

gait s koronája tisztességét megrzi. Ez alapon III. Hono-
rius pápa fölhatalmazta t, hogy az esküjével ellenkez ado-

mányokat visszavehesse. Öt év múlva iijra megadta a pápa
e jogot a királynak és fiának, hogy elegend ok nélkül ado-

mányozott kir. örökségeket szedjék vissza (1225, perpetuita-

teö 1228). Ezután királyi biztosok mentek ki, három-négy
egy megyébe vagy vidékre, hogy megvizsgálják az adomá-
nyok okleveleit, tanúit, a várnépek s udvarnokok v.ídjait,

panaszait. Az utóbbiak sokszor szabad telepeseket is maguk
közé tartozókként' vádoltak. A birák, ispánok esküvel vagy
tüzesvasítélettel tisztáztatták a vádlottat vagy alperest s

ezt pristaldussal, poroszlóval elküldték a budai vixsry váradi

káptalan elé. Az utóbbi helyre Nógrádtól Bácsig és Kolozs-

várig terjed távoli helyekrl is jelentek meg vádlottak,

felek Szent László sírjánál. A tüzes vas vitele eltt három
napig böjtölt az ignznbb fél embere bekötött kézzel, hog^- ezt

ne edzhesse az égés ellen, a próba napján meggyónt, áldozott,

aztán vitte egy darabon a megszentelt tüzes vnsat. kezét i'ijra

bekötözték s lepecsételt^'k. Ha három nop múlva tiszta volt

a keze az égéstl, akkor ez a fél megnyerfe a pert. A vádlók
sokszor megelzték az istenitéletet, esküt s inkább elismer-

t-ék tévedésüket és büntetést szenvedtek. hog>-.>om az isten-

ítélet ellenük dljön el. Mert sokszor tiszta nuirndt a tüzes-

vas-vivö kéz minden sebtl, ro/sHától. Ily esetekrl tanús-

kodik és sok becses társadalomtörténeti fölvilágosítást nyújt
a Váradi fícgesfrum,^ 389 oklevél bö kivonata 120S Ji-bl,

* Kar/icsonyi «'•<» Borovs/ky adliik ki lOO.^-lian a vúradi kjpfnian
kóltsOffén ..A: iüórcndbe szrdrlt várnái tüzrstui^prólxi-lnjslrnni" ciminrl
«2 1550. t-YÍ Fráter (lyrgyfí-le ki.mlús ni:'i.sú%al.
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aiiiikor Pannonhalma, Bakonybél és Tihany csak 70, 4, 4 ok>

levelet mutathutnak föl a pápai bullákon kívül.

Sokszor iKTes az pinberi szabadság, a szabadosok közé

"If'pedett B/.ahadok állapota és sok hzoIk'u vitatja a inaj^a

'/..ihad voltát. Mikor Oros pantionhaJini apát a király

i.cresztí'S hadjáratán volt, cffjik soiuoj^y-isclici erdei faluja.

uyiMznóóv lakói niegTta^adták Szent László adományából
• i'ilo kötelesííéfreik teljesítrs«'t. Az apát a király elé vifte

,,;i;iszát, a király iK'dijr pon>szlój:'ival Harc íia Miklós nádur

iíí kísértette a vádlottakat. Ezek térdreborulva ismerték el

.•-/Xilífavoltukat, keífjelniet kaptak, csak moppiirkölték bélyeíp-

uel az orrukat (1218).* Ilyfélo szabadsáj;nn<>zjraloni több is

íirténhetett, mikor végro kiti»rt a királyi ^
'

' "
(lolnui: 1222 májuKa s novembere elrjéu ../'_ '/'

;ryült egrybc s azt követelte, hofir>' a király kergesse ki az

országból a nobilisokaf, az urakat, fossza meg hivatalaiktói

s ossza ki (t tu'p közt javaikat. Ezt írja a pápa det*. közepén
;iz eRTi püspöknek és két eistercita apátn.'ik királyi panaszra.

elrendelve az ügy meg^'izsifálását és elbíráh'i^át, orvoslását.'

Valósásros szocialista követelések ezek. beleillök éppen a
^;'<l( ialista hareos albyak korába, akiket u.

k./.o két koldulórend, a domonkosok <•« f»

i

/.-

lek meírszeli<lítenl. A mafo'ar kiriilyl szerviertsek uem
eo'el>ek, nnnt kir. várföldeken éló szjibados és szabad telepes

vit>ézi(«k, kiket a haszonUilan iralieiai hadjáratok elk»M*crít^t-

f» k. míg" i«leliJiz;» e>r>'«'S ftisztek elha' ' "'t

elnyomták, zsarcdták k a kinilyt is kár - i-

ben. fölesr az idejrenek és nz izmaelita, zsiílo jW-nzüiol tlszt<»k.

Gylölték Hare íia Miklós nádor ejri'sz kormányát, mely a

keri^zt4's hadjúrat óta mé»r a király uralkodása évelt is niejf-

hamisította, 1204 májusa «lóUi iilötöl, tehát Heinrik király

halála eltti hónapokUd száiuitotta.' A scM'rviens iryülé«ek

Fzóvivi eléffedetJen nobilisok, iértett, mellrölt, udvari fó-

liKztek ^azdatritásával ' lyített is|)ánok. kik nuMaébt*

iiKMulták András kinU\ ^^v ('in eldei harairb«d. rowi
tanác4iosokra halltcatva es kapzsiságból mesnyirbálták a

' Frdi'lvi I..: I'-4;vli:i/i rrtlilfxúr r« moIkúí a kAsépkurban. 18^ L
I1K)7. Budapest. St. Mvún-TAr^ulat.

* Krdélyi 1..: Ait aranvbulla IAr%adalma. iFr|érpaUky ..Emlif'i

kr.nyv" 1917. 82—108. I.)

' Knrácvinvi J.: Ab aranybulla krlc«k«tf»e. Akad. P^rk. Tdrt.

18. k«M. 7. \/. 4 20 I. I8V9.
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iiobilisok, vúrjóbágyok és szerviensek Szent István adta

szabadságait. Keser szemrehányásokkal sértették a királyi

tisztességei, melyet éppen nekik kellett volna óvniok. Mind-
azonáltal eng-ed a király a sok ostromnak és visszaadja a
Szent Király adta szabadságokat s egyebeket is rendel a

kiráJyság állapotának üdvös reformálására. E bevezetésben

megcsendül a lateráni zsinat hét év óta hangzó reform-jel-

szava, amióta eljutott ide az angol magna-charta kierösza-

okolásának a híre is. Ott a király beleegyezett, hogy négy-

báró terjessze a panaszokat a király vagy fbírája elé, ki

negy^-en nap alatt tartozik az ügyeket elintézni, mert külön-

ben a huszonöt báróból álló választmány köteles mindenkit
(lovagokat, polgárokat is) hadba hívni s a királyt birtokai-

nak lefoglalásával, de személye és családja kímélésével,

kényszeríteni az igaztalanság jóvátételére. Mindenki eskü-

vel kötelezi magát a huszonötös választmány iránti engedel-

mességre.^ E garancia s a többi sok cikkely fejlett hbériséget

mutat. A magyar szers'iensek mozgalmára ezek csak nagj- ál-

talánosságban hatottak: itt a fötörekvés éppen a nagj'hbé-

resség kialakulása ellen irányul. Az aragoninstizia nev f-
bírónak az a joga, hogy ítéletet mondhatott a király és bárók,

lovagok (infanzones) közt fölmerült sérelmek dolgában,

negyvenhárom évvel "késbbi a magyar arani/bullánál.

Ez az 1222 máj. 1—7 közt aranypecséttel kiadott magj'ur

királyi szabadságlevél nem közjogi, hanem földesúri eredet,
fleg a szerviensek szabad állapotát biztosítja- Ezek javára

szólnak a következ cikkelyek: a hadjáraton elesett szerviens

fia jutalmat kapjon; külföldi hadjáratra a szerviensek csak

a király költségén tartoznak öt elkiscrni, míg a betör ellen-

eég«et a saját költségükön zik ki (katonai cikkelyek 10/b, 1);

collectáf, szabad-telepes dénárokat, szállást nem kötelesek

adni a királynak sem; egyházaik népei sem, még kevésbb<'«

tartoznak szállást adni a király (szabados) lovászainak,

ebeseinek, sólymárainak, legelt adni erdeikbcn a király

gyisznainak s tizedet szállítani a király lovainak, hanem
(ezen úrbéres torhoktl fölmcntrvo szabad birtokosokként,

hbéresnél szabadabban) rendelkezhessenek birtokukról.

úgy, hogy fiuk nemlét/>ben^ a leánynegyedlet kivéve, bárkit

örökfísükké t4>hotuek, ha pedig nrni maradt végrendeletük,

akkor rokonaik b'gyenek az örökösök (ítrhéri menl«iKS<'*gp^v

' JánoM FcTpnc: Alknlmányok gyQjlcményo. I. köt. 24—2.'). t. IHfi?.

' Krclclyi id. ni. 90. I.
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"., 15, 22, 21, 4); a í»z<?nien«r',- - •» idok lejo'^nfk a várispán

MniKkodáfiától, kivi«ví» a ' ,it óí» újp«'ii2*«ket, b iné^f

;il)b szabadok 1<l' vár uiJ\ . r - kotlá-

-aiol. ki chuk u v;a . ". míg a f../. <ik a

olvajokat é» g'onosztevüket ítélik me^ a várispán lál>

••llenrzéfio mellett, oly ine^rszori társai, hoK^' a nép km-*
fskiijí' alapján senkit sem h'lnt tolvajnak nyilvAnttn?ti « •!-

• li, 8 líopy özví'fo' iio ve.s/.ítHf el hitbérét •' »

....tirzctt vagy bajvíváftban eleí»ett férje miatt; ;: k

fizcmélyét és vafO'onát méjjr a király se bántja rende« ítélet

elült, hafalmaíi enibrr * " - '"
'

'

,1

átmennek királyt^tl a ii.i

ha per közben akarnának átmenni:

Renek a fehérvári Sz. István iinnopr. ,.,^.,r.

kat a királynak vato' akadályoz. én a i k

(birói c\ : 5. 6. 12: 2, IS. 1.1

A ' . íjjjok a várak szervienselnek tiszt j. - k

ivadékai (tehát 6ket \a mefriH^tik a szervieméi szabad^iáKok);

'•észökre külön csak azt ijféri a király, hogy* nv * ""
. ket

>??. István adtn szabadsájrnkban. s hogy a hadb: tiszt

a vaír> i*e hasonló tisztséiret nyer (19a. luu). A ven-

dégek eri . ..ai)adsáírát is megrzi a király (19b). kikre itt

azért irondol, mert szerviensek között is vannak ilycork.

A ' !is-véd t '
"'

'k javáru ,i

király. 1
- áíO'e«íZt. -t r\ ti i

heti be az o tudta nélkül s a r okkmi é%

j Liryurakkal ellenállhatnak a koi; ,, .
'.t ..."cf..í-

iiek: mit kieirészít az, hocy a kir. ud\'arispán

• • • ' t nie^ s. " !•

n ri H ezt 5

-/.oÍK-áIattal szerzett birtokot ii<
';

'. 17.). A szervienseket ím e'-*

i.ieszközölték. hoiry iíie»r«'i'k '

/. or-/.!:: I i':.:i s.i tkir. tanát>>.t uáikiil v* küiíölUüii uaradúk
• > k]ii>jaiiak Itt l'ldet, mert ktvlnUc n g1kláMKMÍmoU » IfllUI*

• Mk. zaid6k no kapjanak kamarai iNpiuiná^rokat (id«f«n
i l^ok .11.11 11. 26, 24.): i«eukl ae kapjon öruk •'-•-'ní

-,, :-.! .ü.-.itr. k«t vniry eiry«f*»rr* két méH<i«ácot u

i>aii.>ii s i\ kir. < -. '. - • -.fll; hatalmán ue

'ii.tl rendehen < l:'.. iu l, ^ .'Hi-Jill/iAiiikkal n.*

tik ki a iiz«<«ri'Miyeket. ax ispánoknak )ii\

;iiuit tilos váruk népeit XAurolai • a királyi uicio k* '.
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a várjövedelmekböl: csebrekbl, vámokból, ökrökbl stb.

megrövidíteni (16, 30, 28; 13, 14, 29.) Kamarai tisztek törek-

'vései ellen ig-éri a király, hogy nem tartja sóit az ország
közepén (az egyházi stb. sójövedelmek kárára); hanem csak
Szalaeson és Szegeden s a végeken, liogy a tizedeket nem
kell ezüsttel meg^^áltani (újpénzzel, kincstári nyereséggel),

hogy az ujpénz húsvéttól húsvétig egész éven át érvényben
maradjon s oly jó legyen, mint Béla királyé; a nyesteket

Kálmán rendelete szerint fizessék (25, 20, 23, 27.)

Kifejezetten szerviensek javára szól 11 cikkely; jóhá-

gyok javára egy az elbbiek közt s külön még,.l cikkely, kö-

zösen a vendégekkel; nohiUfiok javára szól kifejezetten 2

cikkely, ellenök pedig 9; mindez összesen huszonhárom cik-

kely. A többi Eiyolc cikkelybl 4 kiegészíti a bírói cikkelye-

ket a népnek tolvajnevez közesküjérl s az özvegy hit-

bérérl, másrészt a kir. lulvarispán bíráskodásáról s az igaz

szolgálattal szerzett birtokokról; 4 cikkely pedig a nobilis

tiszti cikkelyeket egészíti, ki kincstárellenes célzattal.

Az aranybullát nem a magyar nemzet vagy a nemes-
ség vívta ki, hanem a ^szerviensek, a kir. várföldek haszon-
élvezi, szabados és telepes vitézek; nem a nobilisok javára,

hanem inkább ellenök. ,A szabadságvéd ellenállás jogát a

köznemesség nem kaphatta meg, mert ez csak félszázad-

dal utóbb alakult ki, hanem csak a fpapok és jóbágyuraks
nobilisok, kiket csakhamar báróknak címeznek az aranybulla
iij kiadásában, tehát itt Icghasonlóbb a magnacharta. A ná-

dor nem bizalmi embere a nemzetnek s nem független alkot-

miányr vagyis befölyásolhatlan bíró a király és nemzet
közt, hanem els a vétkes kir. ftisztek közt, ki ols sorban

köteles óvakodni a visszaélésektl, a királytól bármikor
letehet és meg is bukik társaival együtt az aranybulla ki-

adásakor, melynek végén nádor, tárnok- stb. niestíT, világi

ftisztek ninc^senek felsorolva, csak a fpapok. l\[ég új ná-

dor és kormány sincs. Az aranybulla nem kiv/jogi nlkot-

mánylevél, hanem magánjogi, földesúri jelleg szabadító-

levél. melyet András király negyedév múlva tnejfoánt ós*

visszavont, mert várföldjeit nom akarta olvo>8ztor/i 8 vité-

zeit, éppen a lovagokat, nehéz fegyverzet üokot kibocsájtani

földesúri hatalma alól. Az aranybulla hrl prldánj/a — mely
hol négy ittlion maradt volna a királynál, náílornál s a két

ér.'ioki káptalannjil. liárom pedig külföldre voltvszánva, a pápá-

lioz s a templnriusok és ispolályosok központjához — való-
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i^inülej? nem kC-azüH cl.' Mert az aranybullát kifszközi

l'ejle fia Tivadar nádor, Pósa, Ipót hUj. korinúnya, mely
iiolíbuktatta Burc fiu Miklós nádort, Bankot, Gyulát stb.,

lúliuH ví'íío felé már kóny leien átentfedni helyét nieffint Barc
//a Miklós nádornak s társainak, ezeket peditr novenjl»erben

Gjjula nádor, Salamon, lializ slb. követt<?k ,u korníányon.

Ez a Gyulu nádor, soproni ispán mécr r2*22-ben érdekes

ézabadsáírlevclct adoK a Soi • . ' lakó

árjjási bcscnyökuí^k. Ezek p.i hozT
vt'gi 8/abadNá^ukat nietmyirbáilii. i^ukács ispán, ki a ii

iiak mint soproni ispánnak kino'ezrttje, a nádortól miii.iiv i

fél meffeléífe<léHére mcg-bízott pöki MárUjn bíró rlött azt val-

lotta, hoRTj" mindenben a iMvscnyók j<')!> tífyá-

iiak) beníond}u'i;i szerint hajtolta be . Mika
'

)báfry nem tudott védekezni, azért a bíró mejrfosztotta öt

lint a szabadsáíT meírrontóját vatr>onától és a jóbáíO'i tiszt-

ül úgy, lioíry •'/.t iiu'fí ivadékai se nyerhessék el. .\ besenyk
kén'-sére a nádor <•« soproni ispán oklevélbe fo(;laha szabad-

sásukat: 1. min(h'n harmadik év elnuiltával i.npái.juknak

tisztnjítáü címén ípro novitnte) fizetnek hat penzányi man-
tovai dénárt két lót<')l; 2. akik nem mehett<»k hadjárati).!,

fizetnek minden lótól hat pénzát; 3. az ispánnak mindiMi

iiieK-ójityis után etry szállás jár az esrész falutóU « »'>ak

iCy jóbáíO* járjon eltte, hojfy nie(rmutassa jojralt; 4. az

idvarispán évonl»» tóbbKz<ir járjon körül »'*s ítéljiMi. de ne
hzálljon oly kra. ki hn-r . melu't liad)»a,-

Ug-yan;. iicn II. An<i: aly a diáki rendnek,
iiel>niek tairiai tonzurával az Ür. osztályrészesel lettek: as
'üknek, ifyer* ' lak, diakónusoknak, i ' '

i azt a szab hofO' 1. vilá»ri ember
lupa-. % airy fóldrk d(il;rabaii stb. nem állíthat \ iláiri iur > oie,

hanem cjiak e^rybázi bíró elé, valamint vib'uri birót • k'yliáxl

mber csak viláiri bírómur eltt perelhet. 2. tonzurá> «>!uber

' minden a'i '
* abad

rcík vajO' ii- - », ;.

kir. jóbáffyurak ne kóvelelb«'s»ek tóié a p«^nzt, szállÁs-n.

kokat; 3. kir. udvarnok szoltrákból és clvlllsekbrd vnar^ " »r

moly szolífanenjbl senkit se boo^ássannk n prelátus«k ton
/urához: 4. nkiket hozzábtusájtottak (va^-in fölvettek a

• Csak I

liilcle«ltvp n k

' Fcj^r III I- ' :
I !
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diáki rendbe), azokat tiltsák el egyházi büntetésekkel a nye-

reség'ért vag-y nagyravág-yásból zött lealacsonyító foglal-

kozásoktól.^

A pannonhalmi apátság udvarnokai valószinüleg négy
év múlva kérték a királytól „Szent István" szabta köteles-

ségeik reformálását, helyreállítását. A király Barc fia Mik-
lós nádort küldte ki s ez a panaszosok és a monostori elöl-

járók meghallgatása után az udvarnokok 300 házának köte-

lességeit enyhítésekkei a következleg állapította meg: 1.

ftgy-egy udvarnokház évente küld a monostorba egy em-
bert e.iíy hónapra fogattal, hogy ott fuvarozzon fát, (tüzfa.

.= tyzfa, tuzía), lisztet a monostor malmából, vagy ott röl-

jön, vagy a földjén szántson (ezt a közös szántást en-nek
nevezték, 1240-ben megszüntették), kertjében dolgozzon, ud-

varában fát, vizet hordjon a konyhára, javítsa a kemencét;

évente három napig. részt vesz minden udvarnokház egy em-
bere a szénakaszálásbani, gyjtésben és hordásban; az eg-ész

évi robot tehát 33 nap;- 2. a terményadó az uraság számára
egy udvarnokháztól közel 7 akó liszt és zab együttvéve, tehát

egy udvarnokházhoz tartozó 30 kis hold termésének, ha egy
hannadrész ugaron maradt, alig V20 része;3 3. ajándékul ad

mindeg^^ik udvarnokház évente 12 tojást, három ház egy
tyúkot, 6 ház egy libát, 10 ház egy kalácsot, 25 ház (egy falu)

egy bárányt s egy vizaháló készítéséhez szükséges ,fonalat

és kenyeret. Az ajándékokat három ünnepre küldték a mo-
nostori uraságnak, t. i. Szent Mártonra, a karácsonyi ünnep-

kört befejez húshagyóra és húsvétra.* A szolgálatokat és

szolgáltatásokat egy-egy hónapos csoport, 25 ház, körülbelül

egy udvarnokfalu együtt teljesítette. Az összes udvarnokok
félévig látták el az uraságot, monostort búza- és rozsliszttel,

lovait zabbal a megszabott mennyiségben. A háromféle te-

her udvari szolgálat, terményszolgáltatás, ajándék jóval

kisebb, mint Nagy Lajos, Verbczy és Mária Terézia korá-

ban aiz úrbériség: megszntéig. Az udvarnokok mellett a többi

szabados osztályokról <sú nádori szabályzat csak mel-

VEndlichcr, Monumenta Arpadiaua 417—8. 1.

^ l.'jH-ik évi törvény és Mária Terézia urbaiiuina szoriiit ejív-cgy

jobb;'i£»yfPlek ri2 napot szolgíl évonte.

3 Naify Lajos óta minden jobbácryház Vio-<^t adott termésébl
a földesúrnak (1351— fi. törv. noná pars fniguni az ogybázi IízamI után).

• Tojást mindofíyik ünnepre, tyúkot, libáf .Sz. Mártonra és bús-

hapyóra, bárányt liusvélra. Az ajándékok összege 3G00 tojás, Í)G tyúk,

48 lúd, 12 bárány, Sz. Mártonra 30 kalácskenyér.



Itkcseu szól: hoíí^y míg az udvarnokok a lisztet és kenyeret,

addij:^ a többi szoJErunép, a szcs, timár, kovács stb. a bort

szállítják az uraí>áíf utazásán s a szüretkor Somog^ból; hogry

a háromnapos szcnalakarításban a többiek is rtsztvc^znek,

mífT a kovácsok e helyett elküldenek maguk közül eíryet Vas-

várba, hogy ottí kiválogassa a monostomakt^zükséges vasat,

de nem tartozik azt elszállítani; végül hogy mjnden falu közö-

Ken ad Sz. ^lártonkoregj' harmadf tulkot s minden háztól

egy vödör zabot és egy vödör házi. sört. A pannonhalmi apát-

ság udvarnokaiéhoz hasonló volta királyi s más földesúri ud-

varnokok kötelessége is, mert egyik a másikra hivatkozva
követelte terheinek enyhítését Az udvarnokok és .a tiszti-

katoii.ai eredet jóbágyok tették az apátság és minden
földe«úr szolganépeinek (scr\iciales, condicionarii) nagyobb
részét* s mikor egy század múlva az összes szabad telepe-

sek és szabados szfílgák jóbágy néven egybeolvadtak szaba-

ilon költöz Ixrlkké, akkor az új jóbágj'ok közös terhe az
udvarnokok régi terhe lett, megtoldva a szabad telepesek

censusával, a késbbi egy forintra ntt irtásbérrel vagy föld-

bérrel, mely az egy-egy házhoz tartozó földek készpénz terhe

volt, s a Kálmán-kori nyolc „szabad drnárból" f«'jlödött tíz-

annyira. A szabadságmozgalmak tehát éppen nem a legter-

hesebb viszonyok miatt kezddtek meg.
A szabadságmozgalmak megragadták közbon 1221-ben

az Érdél)/ déli rt^szén hetven éve letelepített ii- kik

most zárt területet nyertek aitfQnoinidval. II. ,\ ily-

nak elpanaszolták, hogy el vannak nyomva a hatahnasok-
tól 8 egészen kiestek azon szabadságból, amellyel a király

nagyalyja, II. (íyécí^a meghívta ket; oly sr«'fr<'nvu»Vro ju-

tottak, hogy nem bírják teljesíteni szolr :!:.•

iránt. András király tehát vissz^iadja r - „ ;kat

ekképpen: 1. az egéííz nép Várostól IJarálti:,'^ i < föld-

jével. Sebs és Daróc földdel <

' 'itt

és szünj()ii meg ott minden , a
cibini ispán senkit se iktasson be a mondott ispáns:tgokban.

csak köztük lakót, kit a nép választ (tisztviselvé) s pénzzel

* JAIi/iRV 408, uilvnrnok f-^ vet.' trgruivcni .!.!> v«ini.icvi Vnn.^isrnrn

:;00 í's 3tH), lovns n/(»I»{!i, íuvnr.

sriinff'tk í's Imliis/ok ir>8 i-s 11'.

Ml) -.MIS ház Vt r

a k ifi. I.'í— Ifi. I. \

l<*lil>i iiiiutuilioz hasonló armiyoknl túutrt (ri :i 'iiian>i l^ilt. cvi oc\*-

M7cÍTú% is.

Krd^lrl: Árpádkor. 18
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senki se szerezhessen (tisztséget); 3. a király jóbáffyai (f-

tisztjei) se merjenek ott falut vagy birtokot kérni; 4. egy
légiben a pecsét, melyet a király és mágnásai nyilván meg-

ismernek s e nép fölött,csak a király vagy a tle kinevezett

eibini ispán bíráskodjék, ki csak rendes bírságot róhat ki,

csak bennlakó tanukat idézhet meg bennlakó ellen, kik min-

den más bíró joghatósága alól ki vannak véve; a király elé

akkor szabad megidézni, ha perök bírájok eltt nem fejezd-

hetett be; 5. papjaikat szabadon válasszák és mutas-

sák be (megersítés végett a püspöknek) s a tize-

deket nekik fizessék (ne a püspöknek); 6. a király-

ságon belül 500 vitézt tartoznak adni, küls had-

járatra pedig a király vezetése alá 100 vitézt, ha
jóbágya a vezér, akkor csak 50-et: 7. kir. kamara hasznául

500 márka ezüstöt fizetnek évente s ehhez minden prcdialis

és más hozzájárul, hacsak külön kiváltsága nincs; a fizetés

III. Béla király súlya szerint történjék, mely 4>2 eibini fer-

tónak felel meg, kölni dénárban; a rovásszedk naponta ott

3 latnyi költséget kapjanak; 8. a földjükön megjelen király-

nak három, a kir. ügj^ekben nálunk járó vagy átmen vajdá-

nak két vendégeiéssel (descensus) tartoznak, bejövetelekor

és távozásakor; 9. vámmentességeik: minden szolgáltatás

nélkül használják az oláhokkal és besenykkel közösen ezek

erdejét és a kir. adományozás alá es %ázeket; régi szabadsá-

guk szerint vám nélkül szállíthat mindegyikök apró sót

Szent György', Sz. István és Márton ünnepe körül 8—9 napig
(ápr., aug., nov.); vám nélkül járhatniak kereskedik az egész

királyságban s tarthatnak vásárokat-

A német lovagrend ugyanazon évben a pápának aján-

lotta föl a Barcaságot havaseli új területével, hogy vegye
fgyházi és hbérúri közvetlen hatósága alá. A pápa el-

fogadta az ajánlatot s a jog elismeréséül évi egy márka
aranyat kötött ki magának s egyet a bíbornoki testületnek.

András király, noha kezdettl fog^^a autonómiát biztosított

nekik és egy évvel a pápai hübérajánlat eltt tizenkét vám-
mentes Róhnjót ajándékozott, hatot az Oltón, lintot a Tkfaro-

son, a pápai hübéruraság hallatára fegyverrel zte el a
német lovagokat (1225), kik aztán porosz földre ment-ek. de
telepeseik a Barcaságban maradtak, s megalapílottúk
Tírassót. Áfás ^u'^mct-szász telepít (''si-l: voltak még a szláv besz-

tercei terülelen Níjsnergnu, a Kükiillök mellékén a medgyesi
és selyki Kétszék, továbbá Szíisz-Kégen és Kolozsvár lakói-
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nak egy régzc. Cibinburg: aljában a tatárjáráskor mégr csak
Hermanxdorf (villa Ilennanni) volt, s ez sokkal kéhbb lett

Hermanstadt, í^y lu^vczve az els telepít falunafrjról.

Sokat szenvedett a tatároktól Hadna néuiot bányaváros is.

Eiko anhalti lova^ 1224-35 közt írta nieff latin följeg-yzésck

alapján németül a SacliKonspio^fel nev szász szokilsjogrot

8 ez elterjedt az erdélyi németeknél is, kiket eddl^r teutscbok-

nak nioveztck (teutonos), ezután pcdipr a szász-jogrról 'k
' ':

sacbsoknak (saxones) nevezni. Az ordt-lyifizáKzaáflriki.

IxTlö-szövctkezct, az irü'is cínirn örökbérlö jo^trnl, nulyinn
a/i eíryes családok csak baszonélvezök s a család kihaltával

birtokuk visszaszáll a földközösséf^re. Erdkben és legelkön
niéíf a liaszonélvczot is közs, Idcífi'nt nem akarnak be-

topadni, de azon szász prediálisokdl. nemeseket ttom szeretik,

kik új falvakat telepítettek további irtással g mint telepítés-

vezetk örökös faluna^'ok (villicus, srraf=fi:erúb), kivált«á-

K(m nemesí'k lettek a szászok vidékén.

Mivel a tatárjáráskor már vannak hrzdi

FcketcÜK".v nyuR-ati partján, és scbösi szckvlt/ck -.í '
>

rulatnál, de Kezd és Sebs itt sehol sincs, csak a szászok

t*'rületén (Orbó is): azért az 1224-iki szász kiváltsáprlevéllel

elajándékozott scbösi szé-'kelyek miatt is föl kell tennünk,
hojry a cibinvári ispán székely várrci 1224—41 kiVzt ke/-'

kitelepedni szász földrl a szász bíráskodás ell kelet f> U-.

a scbösi és kezdi székek területére. Aki itt telepít falunaíry

lett, az e falunaR-ysáírot örökös joffR-al ha>r>battn fiára.

lányára, s az ilyen falunajo-ok alkották moir nz els közs
törvéuysz4''k«'ket vatry röviden székrkct, mcly»*knek bírósáirát

és hadnafiTysáffát az els örökös falttnagtjok nemei és >ytek

ágai szokásos sorrendben örökölték. Az ilyen örökös hivatalt
visol átrházak és kivál<'» nemek tiijjjait nevezték el sz(>koIy

nemeseknek, de csak a nia^^yar szervienst'k nu«fniejnem»dése

Illán, IV. IJéla uralnm vétrétöl kezdve. Az els székclyittpán

Hatramér akkor tnik fel. mikor Béla ifjabb király I<^tt

Erdély ura s a kunok téritj«« (1228): amikor n oiblni németek
autonómiája miatt is meírkez<lndött Szí-kely*^ -o n

királyi l'dvard-vár körül ('H tle délre a i .,.,;. \
bihari TelcR-d székelyei is bizonyára ré«ztvot(ek <» telepítés-

ben, mert a székely Ispán szt^khelijr l'dvárdvár meiryéjét más-
képpen tclcgdi dioccsisuv\L neveztek.'

> 1270. oki. F.rd^ljri L.: A u^keljrrk lúiiéMlr. (ErdélTi Naptár.
1031. 39. I.)

I3«
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Mácsó, Szörény; egyházi hatás a kunoknál, aranybullá-

ban, sókonverzióban. Miután Ang-elosz Izsák özvegye, a
magyar Margit 120r)-beu a szaloniki királlyal lépett házas-

sá^'a, két év múlva harmadszor is, vé^l elvesztette férjét

és országát, mert elfoglalta Angelosz Theodór epiruszi feje-

delem (1222): akkor Margit Ciazajött s megkapta testvérétl,

András királytól Kévét, Báesots a Szerémséget, melyet aztán

kiterjesztett a Száván túlra is. így keletkezett a Drin torko-

latától keletre a mácsói hercegség, melyet elbb Margit els
házasságából való fia Angelosz Kaloiohannesz birt 1242-ig-,

aztán harmadik házasságából való fia St.-omeri Vilmos, ki

hsiesen küzdött a tatárok ellen s ezek távozása után ápril-

ban halt meg; Spalatoban temették el. Boszniát András király

a bogomilok miatt a kalocsai érseknek adta, Csák nembeli
Ugrinnak, ki gyakran benyomult a boszniai püspök védel-

mére és pénzt adott Kálóján mácsói hercegnek, hogy szintén

vezessen oda keresztes hadat, de 1226-ban a pápa hiába sür-

gette a herceg keresztes hadjáratát Három évvel ezután a
pápa Ugrin érsek kérelmére megalapítja a „túlsó Szc-

rémség" számára a szerémi püspökséget Bán-monostorá-
ban (1229).

A német lovagi-cnd kizése után Erdélyt Béla ifj.

király veszi át, Szlavóniát pedig Kálmán volt halicsi király,

kinek trónját öccse foglalta el. A kunok már a német lova-

goktól kezdték elfogadni a keresztségét. Miután Béla király

átvette Erdélyt, hol öregatyja III. Béla idejében már fél-

századdal elbb találunk vajdát, Leustákot (1173/6), az ifjú

király Szent István példáján lelkesedik s az apostoli követi

jogát óhajtja megnyerni a pápától, hogy apostoli ketts
keresztet vitethessen maga eltt, s föltehesse az ezüst ketts
keresztet a piros paizsára, mely utóbb mint új Arpád-királ)/

címer tnik föl a korábbi királycímer, a piros paizsra feszi-

tett négy vízszintes brokát ezüst szalag, vagy pólya mellett.

Ez logejször Tlcinrik király 1202. évi nranypecsétjéii jelenik

meg hitelesen. Az ezüst brokát szalagon szemközt lép orosz-

lánok voltak beszve (3, 3, 2, 1). II. Andrásnak négy és öt-

pólyás pecsétjei vannak hét-tizenogy oroszlánnal (122n,

12.T2). Béla ifjabb király Barc kún fejedelem hivására el-

ment Kunországba a^ esztergomi érsekkel, a bi^lga Hegel

eistoreit'v Hóborttól s az els magyar r^o;)»ín/Av?;n/.vo/i-kal, pré-

dikátorokkal, kiknek már Sz. Domonkos halálakor 1221-bcn

volt házuk Esztergomban, F'chérvárott, Pesten s 15.000 kunt
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ti iit< iuK r.-> kereszteltek meg/ kiknek fejefleliiuH Béla ve-

zette a kereszt vízliez. Aztjiu oklevéllel bízto>itja a kún fejedel-

met, hojfy réici s/ahail-.iiruk.it nem Ijúutju, f'

Kóbort érsekkel már a/ tIdzó évben meífa:

püspökséget Milkóban (Arsrcs).* Kniiek alupitole veiében 8 a

barca«ási német lovatfok 1222. évi kir. oklevelében fordulnak

el a protnikok vajrj' bnKlnikok. mint a Barcasáiofal «zoiu-

HzédoA nép, mely az uj i)iisi)ükíié«f területén lakik « a i

béjfet jóvábagryo pápai bulla szerint blacuü nép vajTj -

olAh.3 Ekkor, 1227 ben találjuk eU említé«ét a gzörénVi bán-

tiak, » e címet Cwik nembeli P<'»su vi>. ' '" ' ' ' -ály tár-

nokmestere éK fehérvári i>»pánja. A > - isr Tru-

ján hídjának romjaitól, Szörény tornyat'»l (Turnu-S- '

keletre terjed az Olt folyóijr. Innen keletre van 1_ .

Ungroi-lachia a magyar király feunhat(j«á«ra alatt Kyj*

pápai bulla 12^5s-ban azt mondja, hojry a "^'

lakatlan volt, mo«t pediff népessé lett, !;

hadjáratot vezetett a bolífárok ellett, k bár Budint (ke*»obb

Bo<lon, Viddin) nem foglalja el, de környékét dúlja é« atyját

Bulífária királyának eiujezt**, pedig II. Aüon János sóifora

volt

Az örökségek rijtsviszedése Béla vezetése alatt erélye-

Ken meffindult 1228 iáján. Az egyháziak in veszítettek ííry

birtokokat é« jö\ •

' ' \et Axeltt a fehérvári ejryház 50

márka ezÜKtöt n/.> I>m ejry tömény (tumen. lirniim« =
10.000 darab) kMMit l*uz>onyban a kir. soka

tisztjei, zsidók, .szaraet'Uok, hokallták e válttu^^ . „.i. :.„.

csak biz(»nyt alánná vált az etryházak sójövedelniének kiflze-

té«e. Mikor a fehérvári káptalan a aoniogyi birtokainak

dézaniáktól való menteanéfroért cserébe a<lta pozsonyi sójöve-

delmét a panifaonhalmi apátsáfrnak (1229). ez hiál>u akarta

átvenni az ötven márkát a fölösleges fehérvári K<W>rt. A
nemesek szintén pana^zkiMlhattak birtokaik elveMzteso miatt:

a Hontpáziian nem \ "T" \n lüpántól •

"

Bazint, Csák lá^mlx-l; <*« csak II •

tak mcfT. F!z bántotta .Xndras kiraiyt IX. (Serindy pápa

pedlir azt írja Uóbert érseknek, h'
-• rt»oson és zsidó ural-

* A •lominikAnu'knkknl «*j«v »fl«'i • nntA m*^ haf*nkl»ítn

a Ifrencetek i%. :i iná«ik i

KwkÜi Sz. Frrrnc hnlála
* Kt Arftrs folyó ícIm'i \wl^\tl.(u, SirUuIúJ turvvu dclkckttc,

( Olltól krlrlrf.

s KnrAiAoiifi J.: norudnokorszác* ^' '* I-
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kodik itt a keresztéuycu, ki zsarolva, elnyomva inkább át-

tér, fiait, leányait eladja rabszolgául a keresztény hit ellen-

eégének, ki miatt keresztény nieje nem keresztelteti meg
gyermekeit, ily módon tisztségekbe helyezve kárt okoznak

& kereszténységnek; máskülönben is baj van, világi embe-
rek adóztatják az egyházakat, jövedelmeiktl megfosztják

6 házassági perekben világi bírák Ítélnek. András király

szinténi kapott szemrehányó levelet a pápától. Végre fleg
fpapjainak közbenjárására kiadta a király újra az arany-

bullát sok változtatással (1231).

Az aranybitlfból kihagytak kiletw cikkelyt: a hadban
elesett jóbágy és szer\*iens jutaLmazását, a szerviensek sza-

bad átköltözését, a nobilisok = bárók hivatalhalmozását,

bnpártolását, zsarolását, a sóraktározást, dézsmaváltság és

pénzkibocsájtás korlátozását s az utolsó cikkelyt a nádori

ellenrz kötelességrl és a fpapok, furak ellenálló jogá-

ról. — Viszont betoldtak kilenc uj cikkelyt és záradékot:

hogy a szerviensek s egyházak népei nem tartoznak gyepü-
ket vágni, árkokat készíteni, kerteknél, kir. épületeknél és

mhelyekben dolgozni; hogy ha bárkinél valaki megszáll és

n<em fizet a házigazdának az élelemért, károkért, akkor
három paraszt esküje alapján a vendég tartozik eleget tenni

kir. bírság terhe alatt, vagy a falu ura tartozik igazságot

tenni, mert különben ezt a megyés püspök kiközösíti; hogry

a fpapok kötelesek megjelenni a fehérvári Sz. István-

ünnepi kúriában a szegéntyek védelmére s a rossz nádor
letételét kérhetik (28, 9, 10, 2, 3); hogy a nádor ne ítélkez-

zék egyházi személyek, dolgok, házaisság és hitbér pereiben;

hogy a kir. udvarispán poroszlói hitelesen csak a megj'és

püspök — vagy káptíilanának, kise-libek pereiben cg>' szom-
szédos konventnek bizoniyságával idézhetnek és tAnúskod-
hatnak, s hogy a kért poroszlót, pristaldust más ügyben és

egy évig vagy tovább visszatartani nem szabad; hog>- a
tolvajok é« latrok özvegj'ci, gyermekei is bántatlanok legye-

nek (IT', 21, 22, 2')). Az új szabadságlevél záradéka az, hogy n

király és fiai megesküdtek s az esztergomi érsek meginftés

után kiközösítbrti ket.
Az aranyl)ulla kihagyott cikkelyei helyéhe mí'u« sor-

rendben ugyanannyi új cikkiMy és a záradék került; mégis
az 12,11. évi Hzabadságlevél 35 cikkelyre, néppyrl többre rnn
fclotztva, mert n hadkötelezet tséjr. a vánnegyei hnrmn.<t

b{rásko<lás é« a nádori bíráskodás egy-egy cikkelye (1222:7.
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l>. i^) nv. iij s/.iK,...- 1-

.

-.it/ifnál ketté ualuult (1^

16; 12, 13: IN. TJi. a/ l' . . al nyert birtokok viMsa-

vonhatatlaiix-iKiii P <ij tíiikri\ v. : hocy BE

arunybullu ulii iu-U : ....... karutiilottak. t. . -^xatéritétt

kapjunuk. a renUeii Ítélettel elvett javakat pedlff a király

niecrtarthatja vai^y eladományozbatja, de föl nem égetheti

ama falvakat (r>, 35).

A békéltet fpapi bif<*'yás törölte a bereietéeböl a

királyok kapuiUáifút ü IioüouIo bffolyájt érrényesfil a többi

törlben é8 ujitáaban ia. A in etrináradt cikkelyekbea as

úrbéri tehermcntcoeégek közé '' ka kamarahaaontól
való menteeséget ia, a febérvú: ,a r3rlekeaé« nabad-
aágát kitiTJeftztik minden olnyomoitra, valamint as önké-

nyéé el fOKÚM é« károtiítáM elleni védelmet.

Miután .Xndróit király diadalraa«aa viaezatért 1231-ikl

halicHi híidjárai uj szabadsá^levél 5. ci- -/.eríot

viiMzaadtu a Ii< ..taoknak ée C(»ák nemb* '«nak.

amit Héla elvett EfO'ebokben sok réiri viaBUieiéa mer-
ninradt. kivált a kamaratiiiztoké. Köbért eaztenromi ének
fiíryfliiifzt4*tte a királyt, aztán 1232 na^^yböjijf elején ki-

mondta a király egéas orszáfrára a/ '\ot. A keren-

tcléti v»s v« K'-só Nzentaégeken kívül n ..ret é* Kzentel*

menyeket, eg^-házi temetést beraüntettek, a caak bavookiot

volt egy niine az oltáriftZt>ntAéirnck hal* ' ' ' ^lEámára aa&k-

aégei* elkéf*«itéHc vi'tri'tt. Név.szí'rint k 'te aa éneJc

(tyu rt éH Sámuel vult kaniar i . it, mert neoi ment
u ÍS. -. ;re, hanem Itthon az alki r- n\ Mzj«r«<<^««iieket

pártolta. Mikl<W tárnokmenter nag>*r> i<«atáat

nyert A iizerec»enekkel tilo« I

' 4W. mig
kereiiztény szolgái knt *•) m^m y kérésre

f(»irta a doltrot, nüi . nagyaaerdá-
tol Sz. Mvunlír fil! .- Andráa király

aztán panxu>£UH lc\ • a rajta eeett

«zég>'en mi Peeorarl Jakab
palestrinai ^. bogy megYiae-
gálja itt a vuuilyokat en mocrefonnalja as egyháiiakat
Kzek fbbjei k<>- "ültek m Röln-rt ' ^ heasámoli
Hudán. aztán n "a leffátu* a tánr^ a király

••«mben'vrl. Kw..; k'>báai

.u«kn<U)tt A <*ff^yli 1. egy
gomi kanonok t^n r^y . panmomkaiml
apdttdgi Btolgtíné-prk ;* .• (1233). Akf
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itt fi<i:yelembe veszi, hogy szolgauépek emelnek vádakat egy
rendszeret, erélyes, tevékeny, sokat utazó, 8zéles látókör

apát ellen, az elámulhat a szabadság nagy fejlettségén*, mikor
a szolgauépek fkapitányokat választanak maguk é« tiszt-

jeik közül s meg-választják Együd bencés frátert is, ki elb-l)

az apát prókátora volt; mikor az egyik panaszos a „villa

clericorumban", Diákiban lakó Benk diák (clericus), kinek

állítólag húsz válogatott ökrét és leveles szekrényét foglal-

ták le az ottani salai perjel fráterei és szolgái; mikor a

panaszosok „számtalan" jegyzékeire és kérvényeire az apát

és káptalana „végtelen" jegyzékekkel felelnek s kitnik, hogy
itt nem holmi nagy jogsérelmekrl van szó, hanem az 1226.

évi nádori udvarnok-szabályzat aprólékos értelme2jésérl,

melyben iparkodnak a szolganépek nienitl többet lealkudni

az országban másutt, távol elforduló analógiákra hivat-

kozva. A pápai követ küldötte bírákat végül száz márkányi
bírság terhe alatt mindkét fél választott bírákul ismeri el,

döntésüknek magát föltétlenül aláveti. A bírák „propter

bonuni pacis" rendszerint azt szabják kötelességül, amit a

szolgák öuiként vállalnak. Nevezetes döntés itt az, hogy a

salai jóbágyokat a hasznosabb szabad telepesek kedvéért

az apát ne zze el, hanem 20, 10, 5 holdat biztosítson nekik

a szerint, hogy a jóbágyi személyes szolgálatot és az uj irtá-

sokért járó bért teljesen megadják, vagy csak a szolgálatot

teljesítik, vagy egeiket sem képesek megadni. Tehát a

fizolgálatképtelenség évS nemfizetés esetére is biztosítva van
a lovas szabados vitéz öt hold földdel.^

A pápai legátus letette a boszniai püspököt, mert el-

néz volt a bogomilok iránt, s helyébe kinevezte János német
dominikánust, kivéve a boszniai püspökséget a raguzai érsek

alól. Joles királyné halála is hozzájánilt, hogy András
király végre engedett s Tuikor már útban volt Galícia felé

hadával. Szent István ünnepén a beregi erdnél cfi.yeSséfjrr

* Krdrlyi: Epyliázi föUlrsi'ir rs syolgj'ii n kn7;t'>pk()rl)iui. 3.'<— 41. 1.

A szabados Inoas jóhácfijnU s:nl<jálala oz: 1. Or/ik nz iirnsájj luharfit.

2. a snját lovukon kisrrik niiiil viti'zck az ufazó iiras!^f<ol vn^y inoj;-

bizoUját, s ilyrnkor maguk az ur.iságlól kapn.ik rlcluíot, a lovukról
niapiik Rondoskodnak; l)a magukltan niounok kvoKégl>c. akkor
szrnu'lyökot is maguk rlHmozik. A szahad jhnfjynk szolgi'ilaln is ilyiMi,

li.'i fiT iirasrirj földjén ('•Inck: 20 lioldnnk a folót sz.imífofták a szolgálatra.

I prdig fizíMni kcIloK nz irt;isW>rl «'•» irt.'isliznlel. 0\y sznhnd
j'.ink, kik a saját földjükiín rliuL. lív/lsr ;<"krt ninrllu'lurk rs a/

uraság költs^'g^n szolgálunk.
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lépett a pápai lejfátussal. (1233 auR". 20.) A» eoVháznl

di'lmei dolgában valóhá^oH koikverziú jött létre, a n ..^

fiijának tet4'iiic» IcK/állitiuiával. Km' tömény flófölÖMleirért

azoltt fjO márkát fi/.ctt«k a ^

I)C(li^ twak H márkát l)i/,;«»-.it(. . ,

ciryházak n az i^putályoNok kaptak 10 márkát, ha sójukat

Szejfcdre vatry nicíiHZebhro k<'ll vinniük. A nairj'obb vizl *<'»-

ért az cKTetii apátMáfiT 26, az aradi káptalan 25 márkát kap.

A NZ<'kón>n szállított sm-rt tizanuyit flzottí'k a itótiüzt«'k. mint

a vizi fcóért: sz^iz s/oványért (zuan, kiwó) offj' márkát (eg^y

töményért tehát száz márkát). A IcKmcMMzcbh lev szient^ott-

hárdi apá'
' ' i

. ... ^^, márkát.

Az összch iz eeT«»«i oiator-

citák háruut, a kaiuiviui ' iii t'iry

eót tarthattuk mcír a Kajái ;......., á euanui..

apíxÍHÍig 5000. az cpörjesi é« tétöli 3000, nz aradi, wztonromi.
fehérvári, Imiiai ' '

ii s a bak" i apát^.'i

némelyek 10(H) vm- soványt. A n iit ívni •

ef^yházak, a pannonliaimi 8tb. annyit t;i

amennyit prelátuKiik a lelkére bevall. A b.i..;, ..r^. .... ;. ...

adják a 8Út drsMrábban az eg^yházaknak, mint réjrebben.

A ívsanádi. i> . ejTn^í*! í'tryházak elmaradt sója

fejébrn a dr/- :i;u(á\*al fizet a kiráJy öt év alatt

évoikte 2000 márkát két nwzletben (üzept, 8.. dec. 21.) a ha
nem fizetne, akkor föléled ez eio'házak ri'sribb joipa, mely
tehát több volt. .\ l>ori*iri eiry«»«KÉ'»ir m«MnÜítJa »né|f a diáki

rend .s:ahads<ipnit (1:'

kamara a euyéb koii /. „ ._ . _ .

BSoliTit és feleoéff tartájui joiraiból. Az egyházi fötdprrrkre

nézve a pápa úr elé t. * ' '
'

>
•

tak e/ekben Ítélni, u,

nzítenéiii'k jofraikból. mit n mu(r>-ar f«»i

A bereirl cgycHtU'g két ].it." .f.v .i iran.\i • ' •

«r&i{tett4» meir a király iV, r az evanm'llumrn fbb
eral)erelvel. hoiry m. ,,,-,.',: \*iiuaatér\<<

himzonöt nap alatt n .•v<\. t kap az «>'

illet NÓról.

De Andráa király nem .<i. i.; el Oroasomiirba, mert
határvilloniráMik támudtnk Ilarriaii Fri^ycM otstrák ber-

c .".lött (12M. '

v.i .i'zor In m«
Eate Aldobrandln anconnl Örgrúf leányát Heolrtxot a ért
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1000 márka ezüstöt biztosított neki, halála esetére pedig'

5000 márka hitbért (1234 máj.). Mikor Jakab pápai követ

távozott, András király beleegyezett, hogy ha húsvétig nem
teljesítené a beregi egyességet, a boszniai püspök kiközösít-

hesse s interdictumot mondhasson ki. A következ évben

nül adta leílnyát, az anyjáról elnevezett Jolest, Jolantát I.

Jakab aragon kiráJyhoz, Konstancia unokaöccséhez s 12.000

márka ezüstöt igért vele. Els házasságából született leá-

nyát, a négy éve elhalt thüringiai Erzsébet özvegyet, Sz.

Ferenc harmadik rendjének a tagját, az irgalmasság hsét,

még atyja halála eltt IX. Gergely pápa a sok csoda miatt

rendkívül hamar szentté avatta s atyját fölmentette azon

kiközösítés alóL, melyet a boszniai püspök mondott ki reá. de
az esztergomi érsek nem hirdetett ki, mert meggyzdött,
hogy András királyban megvan a jóakarat a beregi egyes-

ség végrehajtására, de képtelen igéretét teljesíteni. Egy hó-

nappal a pápai fölmentés után András király meghalt (1235

szept.). Testét Váradra vitték, de a pilisi ciszterciták els
neje mellé akarták temetni. Per támadf, melyben a harma-
dik lett nyertes, mert az egresi ciszterciták temették el má-
sodik neje Joles mellé. Ezzel megszakadt a Vak Bélával

kezdd fehérvári királytemetések egyszázados szokása.

Még András király életében történt, hogy magyar do-

monkosok a „Gesta Ungarorum" c. könyvben olvastak egy
régibb hazáról, Magna Ungariáról (,.nagy", mint a nagj-

atya, vagyis régibb), melyet a hét vezér elhagyott. A kún
térítés után elhatározták, hogy a keleten maradt pogány
magyarokat is krisztusi hitre térítik. Ugy tudták, hogy
valahol a Don tövénél kell ket keresni. Négy dominikánus
indult cl (1232?) Erdély és a tenger felé, do három évig sem
tudtak eljutni a keleti rokoiiiokhoz, csak Oltónak sikerült

annyi, hogy keresked ruhában talált egy magyart, ki meg-
mondta, hogy merre laknak a vérei. Ottó hazasietett, el-

mondta a hírt s egy hét múlva meghalt. Újra négy más
domiulkúiius kelt útra a Béla ifjal)b király pénzt, voz«'tt

adott n"kik (1235 közepén), ki elvezette ket Konstiutiná-

I)olyba. Hajón harminchárom nap alatt eljutottak Matrica
városba, hol a fejedelem szúznejü, félkercsztény, s ötven

napig tartóztatta a magyarokat, nztán szükségost>kkel el-

látva tovább eresztette. A puszt^iságokban bolyongva ogjMk
(loniiruikánus fakanalakat faragott s ezekért kapott kölest.

Kett kész lett volna rabszolgává lenni, hogy másik két
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tárKuk iH'nzt kapjon s tovább mehessen : de nem k,

mert nem tudtak szántani, örkni. Ketten tehát vU^„..— ul-

tak, CHuk a múüik kett ment tovább. Bernát meffhalL, JuJiáo

t'try II ' dán i)Uphoz szegdött szolimának h eljutott

ví-Jn }'» viiK vároíiába, mely oly nair>', ho^y belle

állítóloK ííO.UWJ harcoti mehet háborúba. Itt fórjnél volt e«y
mafiryur a>iK£ony, kitl Julián met^udta. hog-y a maio'arok
kétnapi júrúföldre vannak. .luliún meKtalálLa ket a nairy

Ktil folyó i)urtján íV(»lj,'a, Kaiua?). Oronirn**! fofcadták, ház-

ról-hiizra, faluról- fal ura viiti-k. k rrdt •/,<»». kíxltek. kcrenztény

teHtvéreik királyáról, orszáiráról. Hírbl, mondából tudt&k

róluk, do nem tudták, hová kültözti'k. Nytl- ' * merértette

H azok is az övt'-t. Halványaik nem voltak. 1 . nem volt

(ifruzi) foiiralniuk, fidet nem müveltok. lóhuMtul a efélével

táplálkoztak, kaneatejet ittak ó« vért i»; lóban. fein"*'erben

bvelkedett a vitéz nép. s már résztvett a tatárok bóditá-

saiban. Egy' éppen ott lev tatár f ' ' ' "TA Julián

meKtudta. \u*fry n tatárok csak o. •• vannak
és cAak a 1' m harcoló hadaikat varjak, aztán meg-
indulnak A <...-.. .dí; ellen. Julián e hírru elbuciíúzott a

mairyuroktól, kik nacn'on tartóztatták. Tartott tle, bo^y ha
az < "

. ftteremlcx nép?)
étizr. hitre térélét, mk-

kor eizamak elle re« uljat, mert félnének. hotrT *
keleti Ú0 nyuicati k< iTi:i(r>'urok ütuizefofo'a mechódi-
tanák a közhee*«ö ' .\ niuirvarok úthaÍ£»xitáMi

üzerint Julián a inonlv - ,
......i. f.I.jjón át léhátoo aleive

félév alatt érkí-zt tt vi^-a .M.ik'> n rs/üjfba (12M dw. 27).

hol már ekkor <•'
•

- .1 év óta uj király ült a tr^

De már elulió ih kellett Itt hallaiU a ' " - 'i-

gólokról: rj<i.1 han TemuiUln monirol tiirz.-.' . 1-

vényck alatt t'tryrftitett kilenc munirol torzxi h eiry Muuán.
kit fehér tálU»flova hir szerint az éirbc szokott raffsdal. aa
éirbtten akaratának nyllváni tolta, hogy Teniuddn esentúl

D«inffi«z-kán. fokán lejryen. kinek kán len ' '. u
Kina eiry ré^irén^'k nMírh"ditá«a után me»: k-

rczml binxl »ok tönae • ex utóbbiak vitnr
•erükkel ol> . . .1 l..Mr>- ezentúl a mongol hódi-
tájiokat tatárjdrÓM néven • «. Már 1234-b«a iMCwr-
T< ' ' úmokat. Kutlieii. K •{ m balieal

láv éa a Indonieri i \al ecyOtt •
Kalka folyónál, a Dnjepertól keletre. Nemsokára azonban
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a tatárok hazatértek, mert 1227-bcii Dsing-iszkán meg-halt

mong-ol füldöu s a vezérek ott akartak lenni a fokán válasz-

tásán. Az elbbinek második fia Ogotaj lett az új fokán, az

els fiú fia pedig: Batu kán megkapta a világ nyugati ne-

gyedét. Ennek fvezére Szubutáj, ki urával visszatért a

Volga vidékére s elpusztította ott Magyar- és Bolgárorszá-

got (1237).

6. A Szent István-féle uradalmi királyság második
restaurációja, de leiidális befejezéssel, nagy küls

és bels rázkódás miatt.

1235—1270.

Áttekintés. A Szent István-féle királyság els restau-

rációját feudális továbbépítéssel Könyves Kálmán
kisérelte meg. Ezt a kísérletet meghiúsították csakhamar
Kálmán öccsének az utódai a trónon. A restauráció máso-
dik kisérlete eg>'enesen a feudalizmus megakadályozására
irányult s mégis ezt szilárdította meg a tatárveszedelem és

a pártüt trórbörökös, báróival és szervienseivel. így szüle-

tett meg a fúri és köznemesi rend.

IV. Béla huszonegy évig volt már megkoronázott
király, mikor trónra jutott. Tele volt nagy tervekkel és

keser tapa^sztalatokkal. Második koronázásakor fejedelmek
szolgáltak körülötte. Aztán lesújtott a nagy bárókra, atyja

rossz tanácsosaira, csak a legfbbek s a fpapok ülését

engedi meg az jelenlétében, a többi bárók székét elégetteti,

az apróbb kérvényeket a kancellár elé utalja, a nagyobba-
kat csak írásban fogadja el, atyja pazar adományait
visszaköveteli a báróktól. Szent István tekintélyét keresi,

bolgár térít hadjáratára ö is apostoli követséget és apos-

toli ketts keresztet kér a pápától, s bár niem kapja meg. o

keresztet- fölveszi paizsára. címerébe. Mint térít fogadja be
A kún népet, míg öccso Kálmán a bosnyák patarénusokat
téríti keresztes hadával.

A nemes bárók duzzogása b a fejedolmök megölésével
föllazított kunok könnyrlibé tették a tntdr keleti taktika

diadalát a magyar lovaghaddal szembon. Egy évig nyögte
nz ország a pusztító tatár ifrát vs förgetegi's átvonulását,
A németek megírtuk^ hogy Magj-nrország n.V) évi fönnállás
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ntíin nieírszünt* De az osztrák halottrabló meírjárta: euy év

múlva kénytelen volt visszaadni a inaffyar király ftiryveres

ereje elölt hiénaként '' * r ' /^ cmkhamar.
iiésr>' t*v inulvu, már Qb«*nr dinaax-

tia a rofwz KZOI^sZ4'>4i^ut;•-rl. VeUtuce is elveszti .^ ón

tovább fizeti a zárui vúm kétharmadát a mac^-ar ^ .líik.

Halics két mairyar hadjáratban látja föléledni A réiri

iiuifryar i
' /' '"

' '
'<" ' az oj aiene-

inények s \ 'iii a tetópont-

ját 1254-bon. ^Kúnorszng kjrulya" címet i\. Béla kezdettl

fofn'A bírta a mai Hománia területével, hol akkor kezd lát-

hatóvá lenni az oláh betclei>edt'«. A tatárok bctöréne méf?

h.i' 63). d. k baj nélkül.

\\. rja a \u iioffv >ínfry'ar-

ors/ - ;. rédóbÚ9tyája a kntholikus Európának^

-N '^CL a t;i'
' ' ' Tutar

hctöré- való \ 't'ntoL

\\i vált. líotry nz ers várak .ok

a : „ ..a. mint Madarász Hmrik v , .. „...an-

(!ozó mairyarok ellen három nu\7^ii\thi\ r! íiír is volt

72 vár 6 ; \ mely
Ilii . i. De ti- >papok
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Horniakkal bíztatva építenek magas kvárakat vagy egyes
tornyokat és vára s-fálakat a régi szabad vagy szabados

falu körül, A nádasok, erdk, szomszéd nyugat magyar
menekültjei a tatáxok elvonulása után mindjárt visszatér-

nek. Uj települk is szives fogadtatásra találnak. A szaba-

dos vitézek, jóbágyok, várrök, székelyek, st udvarnokok,
pohárnokok st.b. igazi katona elemeit, egyeseket és csopor-

tokat a királyi szabad szerviensek hbéres-lovag osztályába

emelik a királyi oklevelek; a paraszti szabados osztályok

úrhércs kötelességeit szintén írásba foglalják, enyhítik s

kezdik egybeolvasztani a sokféle foglalkozást udvarnok és

szabad telepes módra.
IV. Béla nagy tekintélye akkor hanyatlik el, mikor

a stájerek István ifjabb király ellen föllázadnak (1258).

Ottokár cseh király véletlenül legyzi Béla „kilenc királyát"

s százezernyi hadát a Morvánál, s így Stájerország végkép
elvész. Még tovább hanyatlik a királyi tekintély, mikor
István trónörökös ifjabb király, az elkényeztetett vitéz fiú.

az ifjabb fiú kedvelése miatt atyjuk ellen fordul, hatszor is

legyzi pártüt báróival és szervienseivel Béla király kun-
jait, báróit és szervienseit, A végeredmény az, hogy az

ország ketté szakad, István a Dunától keletre önálló ural-

kodó lesz, csak tiszteleti elsséget ad atyjának s a pártos-

kodással, a bárók megadományozásával és az aranybulla
feudális szerviens szabadságával megszilárdítják a fúri és

köznemesi rend kialakulását (1267). Tragikum van abban,

hogy atyja ellen IV. Béla, ellene meg a fia nevelte naggyá
az egységes királyi uralom megbontóit; de vigasztaló, hogy
így született meg az igazi alkotmány, a királyi törvényhozás
és kormányzat rendi megszorítása és ellenrzése. Romokon
hajtott ki a szabadabb társadalom további kultúrája.

IV. Béla. kit uralma idtartamában csak Szent István múlt
felül, utolsó óvtizodébon mindinkább bátli'rbe szorul fia. Ist-

ván mellett, A szerb fejodolem és a nápolyi Anjou király

István leányait kérik meg s a vele kötött Anjou-szövetség
levele Bélát meg sem emliti. Béla nev kedves fia halálát

az öreg Béla csak egy évig élte túl, miután egy hosszú nem-
zedéken át uralkodott az egész korszakon.

Éppen az Anjou király követe, Bernát montecassinól

npát, jelentette urának, hogy a viapyar kirríly tekintélye

igen nagy n szomszédciknál, kivált keleten és északon. Kgyr*-

biinnen is tudjuk. hog>' királyt)k v^^tték körül Bélát. Ifjabb
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fia eeküvjén Pottcnburf^ban, az usztrúk határon feltnt a

vtafjyar diszviselet » a kurona leütéac a menya«8zony fejérl.

IdiMh lia wiküvjén a kunok Hi/^iviii: " ' ' it.

mint a kalandoy/i ösinak'.vurok. A A :y

IV. Béla «*lol atyjának üy.vcgyo férlir haza
« Anna királyleány, nuust'ti hrrrog^nó . i - . .^i Ifju

királynak «zép kiin f«'l«*s«t;«'t iu'*cy iO*«" l Patakon el-

fogta vH Tunilvár!>a kiil<l;«- 'Tur.'.!'. 12W, 1. kor nevezeten

mauj/nr dljilonuitájn, IJáma |>t\an váci píúqiök, az eU
viagjjar bihoruok. A tatár kánoktól levelek érkeztek, ame-
lyeknek pogány írásait Itt sokan el ttidtiik olvojtui. Az eUt
n Kzuzdaii orosz fejedelem foirta el én Julián magyar domi-
iiikánuH hoy.ta inetf. István ?

••;ry emberévrl (»ly hatásos ri

tatároknak, ho(;y i'u^k kitakarodtak (1*263). A ; inind-

vétriíf jótékonyan hatott. IV. Héla pénzbeli szón. i való

tekint<>ttel nieifentretlte, hojry jöve<Ielmeit k én

i/iiiarlitjUcnak adja hérbe. Ismélelton ken^íízt**** hadjáratot

hirdditt Mayryarorszásrért a tatárok ellen (1241. 1265) h u

kerenztes hadak céljaira szánt egyhuMzadnyl eiryházi jövedel

meket áleíjíjedte a mafryar királynak, ciiak '
* ' ii

a talár ciritt 8 cKaládjuk k«>7.t hibutsMáírot f '.

\'eliu«'o minorita pápai legátus IW'két ' .r

és c«eh király h a magyar apa- én üúkir..... .> ._ují.

A német citánzár, II. Frijn'en, mindjárt kezdetben követelte

Bélától • •
•

. -rrt H áll • •

fizetett 1 , - ,i,. Hélft . r-

njeírszáll;!-^ ; tt. a fólMzahaditás fidtétele nielleil 12-él-ben

Béla hiil>«ri>Kwt tett FriiryeM cMiHzárnak. de IV. Inc« pápa
feloldottál, mert a fölU'«tel nem teljoKÜlt,

Koronnr.ó H/4r(nrf;< ' ök niPi:alázá»a, kHta kcrtas-

tea rimer. l\. IWMn hu f év«yi. mikor 1235 októbere
bon wáüodiizor koronázzuk m»Mr «••« a trónra lép. Atyja halála

ntáu három héttel tette fejére Fehérvárott az e«xterffomi

énM»k a azent koronát, de feltünk, hoffy neni a réfri NajTT-
1,,,!! -sMZíiny-eíryhá/.ban. )• ;•. ö pArtfngá«ával ^pÜlt
S. i;t l'oter-haxilikában. az *« kózel. KnlnKiin. halical

király tartja a kardot « a bojárok elöl ld< ' lo

liallrul fejiMb'lciu vezeti ax uj masyar klraij i<'%.l • .i

királyok kinih/n vidna Béla király. Icnx, hofrr n 1-

^'áh'i klr >ak »'iry lve«xtelt a uji ai lA
orosx fr !a'út i.!. 'i'hették. A ii < n nm
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év eleje óta Tomaj nembeli Gyonis (Dionisius) uádor áll,

a beseny Tisza-abádvidéki földbirtokos, kiben Béla is meg-
bízott. Irodájának vezetését a Csák nb. Ugrin, kalocsai érsek

ntán Béla barátja, Mátyás zágrábi prépost vette át.

Az új király gylést tartott Febéi*\-árott. Már egy szá-

zaddal elbb is az volt a szokás, mint Freisingi Ottó mvé-
bl tudjuk, bogy a magyar femberek magukkal vitték

széküket a királyi kúriába, Béla király nem találta tekinté-

lyével összeférnek, hogy a saját uradalmi ftisztjei eltte
üljenek. Els dolga volt tehát, hogy ezt eltiltotta s a nobilisok,

vagyis bárók székeit elégetteite, csupán a fpapok és prin-

eepsek, az udvari legfbb tisztek székét hagyta meg, kiket

fbáróknak is neveztek. Ilyenek a nádor, a királyi és király-

néi udvarbiró, a bán, az erdélyi vajda, a tárnok-, asztalnok-

pohárnok- és lovászmester. A király ezen jobbágyai köze

sorolják a kancellárt is. Fleg akik állandóan a király mel-

lett mködtek, szereztek nagy királyi adományokat. Ezek
„meghíztak", mondja Kogerius, sok várispán meg elszegénye-

dett és katonai kiséret nélkül járt. mintha közönséges vitéz

volna. Béla király most, uralma kezdetén újra elrendeli a
felesleges, pazar kir. adománybirtokok és jogok vissza-

szedéséf. Mivel tapasztalta, hogy a király minden kis ügyben
nem gyz személyesen intézkedni, azért elrendeli, hogy
— miképen a pápai és császári udvarnál szokás — csak a

fbb ügyeket terjesszék eléje, még pedig írásos kérvényben,
a kancellár utján, az apróbb ügyeket, kér\'ényeket pedig
intézzék el a kancellárok. Nagyon bántotta ez is a nobilis

bárókat s azt mondogatták, hogy most már a kancellárok

lettek a királyok, k a király személye elé nem juthatnak.

Ampod-fia Gyonist. az elz évi nádort azzal gyanúsí-
tották, hogy viszonya volt az öreg András király ifji'i fele-

ségével, az estei Beatrixszal. Ez férfiruhában elmenekült

Ausztria felé. Útjában találkozott II. Frigyes császár köve-

teivel, kik eljöttek kérni azt az évi 5000 márka hbéradót,
amelyet III. István igért Barbarossa I. Frigyesnek llGJl-ban

8 amelyei e követtek szerint Ili. Béla meg is fizetett Barba-

rossának kereszteshada átvonulásakor ajándékok alakjában,

terményekben 1189-ben. IV. Béla tagadta ezt 8 a követeket

elutasította. Emberei elfogtak vpry levelet, melyben a htlen
magyar bárók Frigyes osztrák berceg útján II. Frigyes csá-

szárnak kínálják a magyar korcmát. lv/.«'k a bárók már atyja

életben is sokszor s/ríi-Hrl -i Iróüíu-iil, .".v; ríni'T/.>tét é« izgat-
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tak rílcijí* at\j.it. Most iiiar !• '•'.
.i i. ;' \'-

. .v

kúriája »'l«> luirc4»ltatta a ImnoMikff: <i_ij<jni'-f. i • r .!.;• r",

Dráva- vidéki birtokoHt, az izmaeliták barátját h a királyt

ívuk prédálóját momakíttatta, javait lefojí-lultíu a Kán nH.

<'j/uln bánt tönUikb«« vt-tti'lte. Boreiia Mikbis ts uh'k n.-ha-

nyan eliiu'ii«*kiilt<'k.

Hi'la valhiKoii király akart bnni h icl<*álja Szont Ntván.
\ várföldök y'iüBTJiHZPíUménél nyuslatta a pápát, hogy as
líjyhdzi jnvalcnf cHak az<*rt viutfráJtatja mn:. nébogy mAa
ÍB kivorihaMia inasát, dtt az i^io'hnrjik jojnnjüc vixsffálatÁnál

<iiybébb<'ii jár el; az izmát' é$ xtidóknak 9e

• wlja fczivtx'i. bérbe a kiráJyi ^ . ... .inekot, ác fcérl a
íipát, ho^y eio'elre BzükBÓfrbl a bercgri f^fryf^>»^tC ellriiíro

IS onffwlje mo(f neki. S a pápa nicfr^njredte. *'

balic^i király, h/lavon hercrír a bü*>nyák és halon
níia) boífoniil patarénusokat téritírptto keresztea hadával n a
bonnyák piispökní-k adta Djakovárt, addlir Béla kiráJy Bul-

gária mofirbódítáMira é« a római oR^k-házzal való eio'«»íté»érf

kéKZÜlt, hotry a pápa biztatására nieirv«'Mlje \fry a konstanti-

nápolyi jut in caimzárHkgol II. Asen .Tánod bol^r cárnak, n

íját Migrorának táinadáiti'itól. CHak azt kérte a pápától. hoir>

^nierjo cl t ajtoatoli követnek, nmilyrn Szent Iiitváii

olt, hoir>' álütliaíiHon Bulfráriábnn püspöki m<>irvéket é»i

tl'-l ' " wrejfo eltt imuIíít k<)\ léiil

api.-.' vitethe««en. hoir>' » n- ; .dúl-

jon; \\a. iMMÜi; külön pápai követ menne velök, a l>olifárok taX

binnék, h(viry a pápai hatalom alá akarja kft vetj>l. már e<l-

diir íh Hzemér*' v«-tik. bí>ir>' n rónuii «»ir>bM7 v/4.!(níjn. A
KTíMitjitya ki< I

tániadánHal v „ ^„ .

omzáffot a palectrinal blbomok lefratun in''

foirva mindennap sújtó excommanioatio é« kok!< i>> .

alól. hadd knmiányozhaiisa A omácát numt A(K*inek r>

\vU\ t'« a n»á»* netn7>i'ti»kn^l In érvényen joir iiierlnt. .\ pm'a
lueiradta a király minden kérénét. mak aa ai>o«toIi köv- --«

tret nem. mert ezt caak fpapnak adhatja, • nieiradja a>

akirit'k Béla király akarja. .\ Ixilirár hadjikrat mécta r!: .

rudt. mert a bolifár rár ahbahnjo'ta a latin caáwáraág Baki.i

taMit. IV. B<da kiráJy azt>nban fejtste pima paljaára az
• vtist kettAM koroaatet im i*zt a mairyar kiráiyok wtámdik
itnrrt^'é tette,

A kánok b«f0Kaááaa. Tatárjáráa. Julián magyar doml-

Vr.l. Ul tr.. .U ,r ]f
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iiikániis három tái*sával 1237-beii induJt el harmadszor a vol-

gai magyarok térítésére. Szuzdalban hallotta meg Julián,

hogy a tatárok Nagy Ungariát teljesen elpusztították. Vi;sz-

szafordult teiiát s magával hozta a tatár kán levelét, melyet

a sziizdali fejedelem emberei vettek el a tatár követtl.

A levél, melynek pogány írását itthon sokan el tudták ol-

vasni, a magj'ar királynak szólt s tudtul adja, hogj' a
tatárok minden áron el akarják foglalai Magyarországot 8

tovább menni Rómába és azontúl. Batii, az égi király kül-

döttje csodálkozik, hog'y a magyar király nem felel az ö

sok levelére; tudja, hogy a magyar király gazdag, hatal-

mas, sok vitéze van, de azért jobb volna, ha önként hódolna;

paranesK)lja, hogy a kúaokat, az ö szolgáit, kiket a magyar
király oltalmába fogadott, ne tartsa tovább magánál, mert
könnyebb ezeknek menekülniök, mint neki.

Béla kezdettol fogA'a viselte a „Cumania királya"

címet s így c«akug>'an a kunok urának és védjének tnt
fel, még mieltt bejöttek volna a Tisza vidékére. Miután
Moszkva, Szuzdal, Vladimir Batu hatalma alá került, Kö-
tf^ny kún fejedelem másodszor is vereséget szenvedett és

követei iitján bebocsájtást kért Béla királytól, Ígérve, hogy
a keresztségét* tiépével fölveszi (1238). Béla követeket és

dominikánusokat küldött elre, a hatííron maga fogadta a
40.000 harcost és sok iKÍt, gyermeket Havaséi felöl, ott mind-
járt megkereszteltette ket és megvendégelte, A fejedelem-

nek lett a kere-sztatyja. A nagy tömeg ember, állat átvonu-

lása sok kárt okozott a magj^arságnak, s Tiszn-mellcki sáto-

rozásuk még töbl)et a messze vidéknek. Lopás, verekedés,

fajtalanság zavarta föl a nyugalmat. Bélft király békítg^e-

tett, mentette a kunokat, a magyarokat nem bocsájtotta

maga elé i'igy. mint uj vendégeit és keresztfiait, A panaszok
orvoslására mégis gylést tartott a ki monostorban (Ban
monostora) a magyar és kún föomberekkel s olrendolte. hogy
a kuok több megyében oszoljanak szét s az Illet magyar
várispánok hatósága alatt ti'lepedjeiiek le. A szegrényebh

kunokból sokan bí'állottak a szrrvicMStk kö/A
A kunok bcfeirpedéso évében iKigy öröm érte IMAn.

királyt a családjában is: hat leány után megszületett

végro az rhö fin, István (1239). Följejo*o«tók, hojo* nap-
fogyatkozás, üstökös is volt nzon évben. A következ év \-ó-

gén tutárkézre jntott Kirv. az oroBzok fvárosa (1240 dec.

6.). Béin királyhoz mení-iciUt n hallcsMadoméri Danllo s a
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eUtT'^t kén'MÜkiifk

<-m, liof7 MciUéflét kérjék ém leá-

: de Béim ekkor még nem tabetott

elLávoxtAk.

'raxágasertec

li . / a királyi

••rvieiuwk ét a caatreoalaek. rárórOk. l)e a farsangi Ho»^'
n azt mondorntték noknn. hoiry már iöbbcxör ijentc^t^
••t H tjit/inikkal hiába, inrMt ím caak a fApapak találták ki

a -n a háaréii r "ti maO'
11 I -:ii ('•rsekmárrál. Valeneé*

Ix'n ezen útra, a király tartotta viaaxa. Axt ia reb««c«tték«

huiry a kunok oz arosiok kémei • a Haro»-rrd»éff ,>oron

knpujár (u vc'HM'koi m/nTo^\ az oronzok kc>xére akarják ját*

fizani. A fehr. 1.1 úu • nag^yböjtre a király tiokáaa

azorint mpirjolont Hua . iian. ho^y ott a log^iotzáférbe-

t^bb központi helyen tötlae a tzent idt. Merhlvta a fpapo-
kat én iirnknt tanácskozáarn ' " 'vta ket, hocy tartaák

készen ..r-'nlflovaikat". Jónak 1. jTjunA^nak véli KfHmg
kn f t oMiládjával én fi>Gmb<*rel\ tnl.

Ax oi;-. ,ait r-/," ... fatorlonxokka] .-..„... .rtól

márc 10-én mc;r ocy vitéie asial a hirrel. hory

mar :

12-<in .. i... ^ . .,...,..,.. „ ., .,

tudott nioirtnorv^k

Hi'-I.. 1:.i/.m'

kat runii.-.' ;M^^i..,^.

toknt a ktnUynt-ral a/ <.s.':

ni.—' "-' - - '
' ' • -

t<

1>

A munffol é<m tatár iM>n*ff«*k K((«v rlf

frlkörben von "'^ ' ' *' r '

türt4*k be: l-

frjaaéa«4«l.

dán tftr h

ÍBO kalauzt vére trdük.

*i ' ' te|>én VAm.! v /

ni ti « tlzrnro '•

két •vrvtf aztán Caanádnál eiryea«ái: april

-ra éa i>

hrrre»t->. l.-*

haxí* a átkelt a
V aa átkaid

után naffT

• r"-ffy aioroaiMi

.(««i éa mjm
^ofiftfndl Ka*

TT(*t m««trf>l a

Art,

r<4é hatol be
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a hrozinkai szoroson Orda, miután Krakót bevette s Lieg-

nitznél gyzött az eles Henrik herceg sziléziai-lengyel hadán,

de Trencsén, Nyitra, Pozsony kvárát és Komárom, vizi-

várát nem bírta elfoglalni.

Március 15-én jelentek meg Pestnél Batu testvérének

Szejbánnak portyázói. Két nap múlva Ugrin érsek kitört, de

nehéz lovasai a könnyen száguldó tatárok üldözése közben
a mocsaras mezségbe lesüppedtek s az érsek csak kevesed-

magával tért vissza, nagyon neheztelve a királyra, hogy
nem küldött neki segítséget Az osztrák herceg fegyverzet

Eleikül jelent meg Pesten s kölcsönzött fegyrerzettel tört ki,

néhány tatárt levágott s egyet sebesülten foglyul vitt be.

A tömeg kunnak vélte, igazolva látta gyanúját, megrohanta
a kún fejedelmet rz házat s Kötényt embereivel együtt
felkoncolta, E hírre a kunok, parasztoktól is megtámadva.
Pest helyett a Száva felé fordultak s gyilkolva, gyújto-

gatva kivonultak az országból. Ugrin érsek kitörése napjáig
feketevasárnap a tatárok bevették Vácot, s az odamenekült
sok népet is lemészárolták. Hasonlóan járt Eger. A váradi
püspök Pestre menben Eger felé fordult A tatárok látták a
közeledését, szalraabábokat felöltöztetve lóra ültettek s tar-

talékcsopatként felállítottak egy domboldalon. A püspökkel
lev Bot ispán csapata ell a tatárok színleg meg-hátráltak,

de az ispán üldöz hada is meghátrált^ mikor észrevette az

oldalát fenyeget tartalékot. A zavart fölhasználták a tatá-

rok, visszafordul<_,ak s a váradi hadat nagyrészt levágták. A
püspök kevesedmagával menekült vissza Váradra,

Március 23-ika táján a pesti magyar sereg hissan meg-
indult. 65,000 ember érkezett a Sajóhoz. Eltte visszavonult

a taiAr-mongol fsereg a Sajó túlsó partjára, o folyó és a

Tisza közé, fedezetet keresve az erdkben is. A hidat nem
rontotta el. Általában a mongolok hadai akkoriban minden
sereget felülmúltak nagy számukkal, szigorú fegyolmezett-

ségiikkel, métornél hosszabb keskeny ers nyilukkal, vezé-

reik tapaszt altságával és körültekint óvatosságával. Ellen-

ben a magyar lovaghad Mohinál elbizakodott. Azt hitték,

hogy a tatár nem akar nagy csatát, csak rabolni jött, mint

régen a kún. A megalázott bárók nem bánták volna, ha Béla

királyt a tatárok kissé iin^gverik, hogy jobban niegbecsüljo

ket Béla buzdította az embereket zá«í7.lókat osztott ki s

meghagyta, hogy no szétszórtan sátorozzanak. De túlságosan

ötiezezsiifolódtak a szekerekkel körülvett táborban, 8 a sátor-
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1 ! iichfz Vdli :i moz;.'a^, líjvakkal. lia;u • ;;>• «li!iiJM»n

i>ÍU mert ö íb, tieres[& \n tartbtt u m;í'^y;tr

\ i!.A-««irt«il, H Tnoíflf*i>«">»lvo látja, hojo' a iua|fyar<ík ^/
taburijii suírkú/iiak. Fülkiált: JSok a niaioar. dr kí*ziu.*. .. ..

vannak, mo.rt fohk-auI vczí'tlk. mint a birkák szk akoiba
vannak /.árva!**

ApriliH ll-ére virradó éjjol akart támadni. Eiry urosr

szökevény nio*rhozta a hírét h Kálmán h«'rtvir rjrrin • :
-

krl levájfták. folyóba ktTífi-tték a hídon ntkolni akaró tu'a

rokat Aztán nm-ífi-t hatryva a hídnál U>fi>kíidt4>k. Távolabb
íi7. ordös partoktól tíikart priilókon f^wilntt niojrínduU a fönt-

rvg átkrhwíí ÍH Batu kán én az ("sKa Sznbntíij vezérlete alatt,

hoíO' bekerítse nagy ívl>en a nui^'arokat. Ssejbán hét k-
hajító iróppel íkatapnlta) elkergette u híd majoar m^r^t «

tutajokon is ff)lyt az átkeU'^fl, A hiílóröktl fíilvert luaio'ar

táÍK)rl>an sok lovjiir otthoni KZf)ká«a szerint mosakoiIáAhoz.

résül ködéshez, ill öltözk(>dé«hez látott, méjf karpereceket !s

• satol>fatott Kálmán, Ugrin « a templomosok élén Jakab
mestíT (i: ' ' iit harcoltak oly hévvel, hogy Katu ki-

vont kar. . A nieíT a tatárokat. A tenjplomoHok mind
í'Iestrk. Kalnuin «'« l'grin nu»gTíel>eí»ült, A tatárok tüz*^ nyl-

hikkal ijfyek«'7,t«'k flK-yújtani a nuigyar tál>ort. Rendelet
szerint fleg a vingjjar kirrílt/ra radá!<ztak, azért utat nyi-

tottak a knek. kiket aztán kifáraitztva utóbb
megint i . A kiriily Xógrátl. ííóniór. Ilont, Barsi,

N'yitra- PoTMony fele menekült. A tatárok •'•#<zrevettek, üldAK-

ték, de hív<i. Oyonis loWuis me«ter. Pok nb. Móric, Ako** ••'•

Krnye, Ivánka 11a Andri'w. a Forgáchok se lovukat e;

t4'*k át K visHuun.i '. vívlak a tatárokkal s foltartÓAtjUtÁk

ket. Frigy<*« o.vr ' rrra a Morváh<»z Ki»«tett « meghívta
Béla királyt köziMl x s kifoszUitta. A hat éve Oietett

hadisarc elmén íUveti ->n.,i itnirka í^íwtöt, a tftbbií^rt rálognl

kienmzakoltu Mi>Hony, Sopron. IxM^nmánd vArifipáii<tágokMt.

Kalioltn a Hába-vitléket. elfoglalta (ivórt, de a n»^p rág>-üj-

toitn katonáira o várat. Kz<rt megint azok lakidtnl. " iV a

tatár oll osztrák földre menekíHtfik. Ai altaichl k

b«-j.'u'yr7.ték: Mn^' • tnlán^k 850 éri f. s-i

Ut-ill IIM-^rsrliiIllis.

Matu kánt r^ak S. .<'tt0 rá, hoC7 <

n Dunáig. Pr»t kétnapi m után tmeti a k= .

' Jc hevert4«k as utakon Mohitól. Kálmán h«»rc<«ir " •:

• )" siilvi> Pestnél a tatáruk ell átmenekült a réTcn • n •> >
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mogyi Segiisdön haJt meg, a bélavármeg>'ei Ivanics-monos-

torban temették el titkos sírba. Elesett két érsek, három
püspök (a gyri, nyitrai, erdélyi) s Miklós szebeni prépost-

kancellár, kinél megtalálták a királyi pecsétet. Elfogott diá-

kokkal s a királyi pecséttel leveleket hümisíflatoff Batu a.

magyar király nevében, hogy hívei ne mozduljanak házaik-

ból, mert kevés id raulva mindent visszafoglal. Sok ember
otthon maradt vagy eljött a nádasokból, erdkbl. Száz ta-

tár kánt vagy kenézt (canesius) rendeltek ezer-ezer falu zsar-

nokául, kik a termelésre felügyeltek, aratás után pedig az

embereket lemészárolták, céltáblául kitzve a tatár nknek
és gyermekeknek a magyar nket ós gyermekeket.

Béla király meg.izabadulva a hitvány osztrák hercoí;-

tl s kifosztva. Pannonhalma agg apátjától kapott kölcsön

8U0 márka ezüstöt (2 niin >, Fehérvárról pedi;? Szent István

ereklyetartó kincsét vitt« el. Zágrábból írt a pápának IX.
Gergelynek, ki megkönnyezte Magyarország sorsát s keresz-

tes hadjáratot hirdetett s többet is igért, ha a császár vissza-

adja a keresztény világ békéjét, amelyet pápai követek be-

börtönözésével, papok kivégzésével, templomok feldúlásával,

az egj'házi állam fosztogatásával s a tle kiváut egyetemes
zsinat megakadályozásával, zsinatra utazó püspökök elpusz-

tításával az egyházból kiközösítve tönkretett. Augusztus
21-én az agg pápa meghalt novemberben IV. Celesztin Is,

utána pedig másfél évig nom volt pápa, mert a császár meg-
akadályozta a választást. //. Frigyes császárhoz Béla király

Bánca István váci püspököt küldte követül. A csáüzár gú-

nyolódott a tatárokon és magyarokon, végül megigérto se-

gítségét, a magyar seregie»t is Nürnbergbe rendelte jul. 1-rr,

amikor fia a tizenhárom éves Konrád veszi át a birodalmi

sereg vezérletét a tatárok ellen. Kiköti azonban, hogy a ma-
gyar király hbérese lesz és 300 lovaggal segíti a császárt,

valahányszor hadjárata vagy útja lesz a magyar határ kö-

ztvlcben-

A tatíVrok tíz bónapig nem tudtuk átkelni a Dunj'ui-

tulrn. nirrt Pál kir. udvarbíró badai rt álltak. Karnrsony-

kor brfdfji/otl a Duna s a magyarok törtV-k a jeget «'vs vifíV

ziil ollenálltak a jégen is. Kádán végül cselhez folyamodott:

három napig rizetlenül hagyott n parton marhákat, lova-

kat. A niíígyar parti rök áthajtották g nyoniukhaii Ix^törtek

a tatárok (1242 február olején). Néhány nappal e betön-s

cJütt Fí'hérv'úrott volt az öl dunántúli kápt^Uan (a fehérvári.
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. Mterifonií, budai, veszprémi, péosi) é« nyolc azenetesreDd

(bcncéíJ. ' «, IfpoUlyot, p-

touoB, (J< a) tanáwikoxéwi

prépostot küldtek Kómába a blbornokukhox s frt Uro« pai.-

I

' ' 1 apát ím iryoni éegiltégéri. Merirják, hocr)' min
nienekiihwk. körtfik a pannonhalmi, tihanyi é«

zalui várlia is.' ' i'iZtult, a felIeírvAr

(nrx, canlrum) i . . 7 .. '>«Min»i védték. Pan-

nonhalma la kiállttá az ostromot Mintha maffs a Ssent-

Király védto volna o három helyet. Mint poaztitó fergviec

sietett tova a tatárlmd a mairynr kirjily n^t^n.

Béla király <'í«alá«ljávnl Trau V'

lián Clisxn inaicnH várának ontroiiM.^.. „, .. «-.

moio'Qr király hol von. l'tána niont* Béla pedi£ hajóm
Hzállt. A tatárok horvátul bekiált-atták. hoíry a traulak re

akarjanak idí'triMiért lakolni. Az ri>k nem felelteik- hlgyuter-

enak a tatárok elvonultak. Már decenjber ll-í»n meirhalt 0|r>-

tai fokán h « hírre Batu kán nií'tett Karakoniraba fókán-

válaaztáitra i'ti Kádánt az alKÓ Dunához rendelte. MárduA
vé»r»ii Káíiáii Cnltarót h móg k- f-i vnroí»t f«''

BoMzniáii, S/^'rliián át hirtett a Dunához, h'

lyokat le<>lték. V4cy tatár sotvk Krdf'lfjrn át vonxilt ki. Kitol

Kzökött mejf Boiferlu« kanorM»k történetíró OyT;' '" '—várra

és a frátal ni«-n»Mlé>kkre. Ékintn^g volt akkor. ' fa-

kéreírhól \h kenyeret, mect^tték a kutya;,

hiiX einherhu- iiltak váüáron. Farkasok '><•:

falvakha s rablók garázdálkiMÜak.

Bntu k' i nyerte el a fókáneáirot s ri a

Voljráhn?. K i é«* Szarajba. Az ov^i fe lu'it

i li .!.' • k - Ifttek. Piano '

l..t« i\íi >.'U) ..-, ul-. :»t IV. Iuc« !«*H'

moniH)! kánt, hoo* meg^nyerjo a k -nrk. O adta

hírül. hoir>* a tatárok nagy hódit /• -

•
• .

fir«'*z k»"n"»»/.ti-ny vilájr. a pApa «>« < •>. -

hfiuie niindfn harmadik eml" > - i' i! -"

hallatára már ^J4.^ l>on nu»jfli!.-.*,i ll« rlu!.!

kát, a volt kalocfial cno-krt, hogy- kirdrttm
<'n«r4Íirlínn ^f roá*r i

évh.-n fi'loh! si A II. '

kúst^Or»kil nlol, a c»á««ár nem u

iMtltír jutalom i.t.K... .^ .> ^ Iftt volna a k<»rrik«..

.

* Pftnnuiih. (6101. é«kAQ>v IVI7. NS--I44. L S,üt<*% Poi^ár .
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ellenség-ével szemben a keresztény királyt megsegíteni. —
Mikor IX, Sxont Lajos francia király 1254-ben kereszt<ís

hadjáratra távozott Európából, IV. Béla király azt írta IV.

luee pápának, hogy miképpen engedhette t eltávozni,

hiszen a Szentföld és a latint császárság" elveszte nem lenne

akkora kár Európára nézve, mint ha Magyarország a tatá-

rok liatalmába kerül; azért egész Európa érdeke, ha ers-
ségek Ijedik a Duna vonalát. Batu 1255-ben halt meg. Utóda
szintén fenyeget leveleket küldött, hog^- Béla magyar
király csatlakozzék hozzá, fia vegye el az ö leányát, vag\'

a leányát adja az fiának, népe njegj'edrészét küldje el fia

vezetéke alatt az sereg'ébe, akkor adót nem kell fizetnie,

st megkapja a zsákmány ötödét. Béla király ezt meg-
íratta IV. Sándor pápának s 1000 számszerijjászt kér; ha
nem kap segítséget kéni>'telen lesz megalkudni a tatárok-

kal. A pápa az egyházi jövedelmek ötödét engedi át, kivéve

a lovagi*enidek és cijsterciták jövedelmét; a tati,rokkal való

megalkuvást pedig a kereszténység gyalázatának tekintené

(1259). Egy hónappal e levél kelte után a tatárok meg-
támadták Lengyelországot és földúlták. Danilo halicsi feje-

delem, kinek Béla négy évvel elbb koronát szerzett a pápá-

tól, most a tatárok alattvalója lett, mert a nyugati keresz-

ténység feje uiem .<i!egítette. — A tatároktól 1263-ban újra

követek érkeztek Bélához, Istvánhoz. Erdélybe be is törtek,

de István ifjabb király emberének a szavára eltávoztak.

IV. Kelemen pápa 1265-ben a két magyar érsekkel keresztet

hirdettetett a szomszéd országokban; de a tatárok Bulgária
felé mentek Konstantinápoly ellen, ahol már négy éve
véget vetett a latin esszárságnak Palaeologixsz Mihály
ricaeai görög császár.

A királyság újra ers, A tatárok távozjlsa utÁn IV.

Béla Clissa várban fogadta a záraiak hódolatát s föltlrt

adott uokik. hosry a tenger fplöl fölépíthessék falaikat.

A Brehiríek és Vegliai comesok is hódoltak s a johannita

lovagok, csatlakozása után a Dunántúl egész sereg harcos
gyíilt köréje. Az oszfrákol.fól elvették Ksz«>get. ostrom alá

vették Sopront és Frigyrp herceg sietve visKza.idtji a zálo-

gos liárom is})ánságnt Í1242). A következ évben Velence

visszafoglalta ugyan Zárát, de eg>' év unilvn Spalato meg-
hódolt a megnyllazott torkú Türjo nb. Gyonis báti fegj-ver»«

eltt 8 600 márkát fiz^Mett: a vricnrciek pedig Verbnnjánál

békekötéssel l)izt okították a magyar királyok részére a



-"^Vúmm kélharriiadnyi zárai váuijövedrlinet é« azt, hogy
rix öxv'"íO' niuKyar királynét é« liát Istváut nem nei^i-

tik lU;\ii király oJUmi (1244). Meifhódolt X; <

lián JH. Szlavónia hí'rr<'ir«*v»'« lk*la kinily a

a hatéveA iHtváiit iievczlo ki h iiu'trkoroníiztatta ifjabh

gyár klrálljjá (1245).

Két halirsi hníljárat KaüzÜszIáv. a király haJic«i veje

javára nem Hikcriilt (124.'>. 1249). de a mefftáraadott Danilo
riio.Ht újra ni(>}(kt'rtj* fl^u Leó számára Béla király leányát,

KontiUuíciát 8 niotrkaptu. Zólyomban volt ax eaküvd (I2j0).

Harcias Babcnhorjfi Frijo'W't a osáazár AuKztria wi

Stiriu királyává akarUi tenni. Mivel azonban az onzírdk

hrrccfj olü/,t«» í'Ih nejét, a inuíO'nr királyné t#»«tvén't. I>a4z-

kariKZ ZHÓliát; elzte niáiiodik nejét ím. meráni Ajcnettt. liéla

nnokatP«ÍTérét< mert mairtaJan volt: mivel szomszédait
^fvakran zavarta, a bajorokat, eíiebrket, maio'arok.i

vrjfro IV. Héla király Hói and íioproni Inpán. klr. anztü

mester ve/i-rb'te alatt ba<lat indított ellem*. A Sár (I.

Tolyón 1246 jún. 15-ike refrtrelén Uasztiitzláv elc*;^
ttkelvc, meirtámadta Frliryo« hercejfct s midn ez vinsza-

fonhilva bii ' .'it. arc^n Bzúrták. A b-
" várói

l»i'«»'tt v*< 1< L Iikor az osztrákok viK^/ ak a
majfyar elesapatol, a lierceír«t Íródeákja mefrtaialta. lóra

fektettíi ÓH bevittí' IWsujhelyre, Iiry a csata sorsa eldlt
• s az iildözéw abbamaradt. A Babenhvrq-család frrfitiga

Lihnff s krt ' nrndt: Frijr>'»'« ' fnjo Margit,
a i-sah/.ár 1 .ryi« h (icrtrud. i . •» <>criM«npk a

leánya, Vladii<zláv vst-h trónörökiin neje. 124H-tó| pcdljr Her-

mán bmleni RTofé A pápa rlbb Béla mairyar király osztrák

foirlalását m-m elleni'ztr. de aztán Hermán jojrát helyeselte.

Az oHztrák i-n stájer urak betörése ckozta. hosy
IV, Béla király 12.'iO nyarán nn^ry serecgel benyomult Ayti-
trióba s m(v<^kiidjitt. hoiry addlir nem távozik, mig effésoM^n

fül nem dúlja .\uH7trlár " ' " ".III a k ' ' l-

|ior7«<>lték. az iiratokat kre rác V
' ákat. Méi; «•:< i-\ Inti tiii'K'ii<Ut n esástár és

1: ..>l vajry Ottokár, rncb klrahn nmrvji brr

basonlott atyjával, de pártolta a ii<

f^iztrák úr n- ' ' ' ' "' <ida az oszrá

ím NZÍVi«irM I A 23 éV(« t

éví**! MulMMibcriri .Marg-itot (1253 fel»r.>. <



szerezte neki haliesi Daiiiló harmadik fiát Románt és elfog-

lalta Pettaut, a stájer fvárat, majd 80.000 emberrel benyo-

mult Ausztriába, „Kilelio király segítette", mint akkor írták,

Pozsonyban tartották meg Gertrúd és Román menyegzöjéf.

Béla király mellett lovagolt szép paripán, arany szerszám-

mal és karddaJ, nyíllal, aranyszegélyíí bibormentében,

aranyvarratú zöld csizmában Daniló haliesi király. Bécs
környéke Gertrudnak hódolt, Béla távozása után Ottokár
visszafoglalta a Babenberg-örökség nagy^ részét, Béla 1253-

ban Morvába tört, krakói és haliesi veje, Boleszló és Leó
Danilóval Troppan környékét dúlta, RasztiszJáv Trencséntl
íízte el a cseheket. Ince pápa békítül elküldte legátusát,

Velasco minoritát. A stájer urak késtek elfogadni fejedelmül

Béla bajor vejét, Wittelsbachi Henrik herceget, ki benyomult
Felsausztriába. Román elhagyta várandós nejét s Litvánia

szélén elfeledte. Ottokár atyja után c&eh király lett. így
létrejött a béke Buda mellett 1254 tavaszán úgy, hogy Ausz-
tria Ottokáré lett, Stiria Béláé, ki néhány várat ott átadott

Gertrudnak. A stájer kormányzó Gutkeleid nb. István szia-

von bán, dux lett.

Ekkor emelkedett Béla magyar király hatalma tet-

pontjára. A magyar trónörökös, István ifjabb király ekkor
ért« el nagykorúságát, a tizenöt évet, s nül vette a kún
fejedelmi szép leányt, Erzsébetet. Tíz f kún régi szokásuk
szerint kettévágott kutyára megesküdtek, hogy úgy vessze-

nek el, ha htlenek leniucnek a magyar királyhoz.* Akkori-
ban vette föl Béla király a „Bolgárország királh/a" címet
is, mert Kálóján halála után Mácsót 1252-ben átadta haliesi

vejének Rasztiszlávnak s ez nemcsak Boszniát szerezte visz-

fiza a bogomil patcrénusoktól, hanem az ifjú bolgár cárt is

kényszerítette hódolásra a magyar király irár.t s elvétictte

vele gyermek-leányát. A bolg-ár cárt csakhamar megölte
unokatestvére s ez Rasztiszláv ell elbujdosott. így kihalt

az Asen-dinasztia és a mácsói herceg vette föl a bolgár c4Í.r

címet (1257). noha aztán a bolgárok más cárt választottak.

Négy év múlva a bolgárok betörtek a Szörényscgbc s Béla
kiráJy Istvánnal megtorolta o betörést és Nikápolyig nyo-
mult (1261). Szörény vár földjét nz Ollón túl kezdd A'í/«-

országgul együtt 1247-btn ispotályos lovagok vették hübérbo

' A Int/irjArAskor kivonult kiiiiok e^y ri'sro Jí»'«ln kirnly liivj'isára

viss/ajölf. nií'iH n-szök nkkor is ilf ni.nradl. A lis/ni KiMis;ígl>an p}{y
Ifinicglien öltek Alpra frjeddcin alatt.
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u ui£UO'ur királytól, hogy azt a lakatlan fidet betelepítsd
Akkor ki*x<lödütt ott az oláhok bftel<'pítt«e vajdák alatti

A jövcdí'lem felét a mafiryar király kapta, kinek délkeleti

hadjárataira köteloü niegrjelenni a szrén ynégi lakotiuk egy-

liannnd rc*Zíí', ollonKétr belöréiiekor pediic egyötöd rémsc!.

Kuiioruzáífért az inpotályoKok 100 lovafcot adtak valláüi had-

járatra, a pog-únyok én Hehiz.niatikuHok ellen. 60-at a tatárok

és 5ü-('t keresztíMiy fejedelmek í'lleni védekez hadjáratra.

Szabad falvak, városok, maicánvárak, feudalizmu*. A
tatárjúrúü (/ku/.ta i>u82littfis niét; iiikáhli kivátiatosKii ti'tte

a szabadok, vendé^ri-k telrpitéK«L Ilyen telejMhek falvait

nevezték akkor ,.Rzal)ad falvaknak*'. A telepítés feltételei

sok Bzabadst^^ot hiztohítottak a telepeseknek. E<rynyelv Ide-

íren U'leptísek új faluja, hol ejOKzerre na^ryotib tönieiTDen

jelei;nek iiwü, könnyen kap (tittonóniidt, vaíryÍH azt a jofTot,

hojfy a nép niaifu választ falunato'ot (niaior ville. villicus)

és papot kik iMRierik é« fentartjáJc «i nyelvüket, sxoká«al-

kat birái^kodáftuknt, útry hoiey a föld(>súr csak a naio'obb

pereki)en ét» f»'ll(l)lH'Zí''íiekl)en dönt. Sokíizor vállalkozó alkn-

Kzik nuK a földcsúrrnl a telepítés fölté^teleire nézve é« ö

RZÁllitju a teleiMtieket Az ily vállalkozt'i örököt falunagy
lesz, ö éti örökösei viselik a falunaK>'sáKot javadalmával é«

jövtMieJnieivel niindaddiíf. nií^ n család ki nem hal vo^ry

hütlens4'>irl)en el netu niuraü/.taJják. Ax olasz, német ily ör-
köH falunau^'ctkat nevezték seuldatus-oknak (si'ihuHhelss,

schulz). soltészaiknak vaio' gréfeknek, Kt^n-beknek az erdélyi

szászoknál, ax oláhtelepitö bol^ixokat, olykor nuiffj'arokat

vüíry oláhokat ihmIíj; kenézi'knek. Ily örökl telepítk a »i<^

keJy áffházi nemesek is.

A szabúd királyi vdros oly szabad falu, amelynek várm
van s ennek építZ-wV-rl i-n meio'éilenéért több a szabadsájrs*

A civitas IISO tájáijr m'ilunk várat jelent s csak tn^után ke»-

(lik íróink a rnv/rumoA: cuilegetését, pl. Anonymus és aa ok*

luvélirók. .Xnonynuunál osak Nyitra civitiis, a több vár
eastnim. Hoirerius m(>«kültinb&iteU aa esiteriromi. gy6tu
váci, ortí. vúradi rivitast As a costrumot vmry arxot. t u

a védfallal kerít4>tt váraiji köxséicet t'w a f«<liefn'Ara( vsiry

bels kis várat. Oiipán a Szentel stváiikori ./' M«
maradt mei; állandóan, mint Vektérviur, mely a Is

jelentette. A HoireriuH emlitetto piUpi^ki vároN-K ni\

Emlrrgomról <.l " iry IV. IWa 1239 l>en u !te

külön érseki ci <i a castnim alatt • fi tra
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három birtokot adományoz, „mert az esztergomi érseknek
nincs saját közeli civitasa. aliol szolgáinak sokaságával
magát és eg>'liázát védhetné"/ A magyar királyság területén

a tatárjárásig csak a dalmata városoknak vannak szabad
városi kiváltságaik s az elbbi esztergomi város nem ily

szabad. Elleiiben szabad és királjri város lett 1242-ben a

zágrábi Gréc-hegyen telepített vendégek új civitasa vám-
mentességgel, szabad biróválasztással, évi 40 márkában ösz-

szegezett úrbéri fizetségekkel. NyUra cívisei 1258-ban a

fehérváriak szabadságát kapják várvédelra'a érdekbl,- ki-

emelve a nádor és megyeispán hatósága alól, vásárjoggal s

vámmentességgel. ]Más városi kiváltságot IV. Béla idejébl
nem ismerünk.

Pest csak szabad falu, melynek telepes szabadságlevele

a tatárjáráskor elveszett, de Béla király 1244-ben megúji-
totta, ut numero augeatur, hogy népe új telepesekkel sza-

porodjon. A tatárjárás után építtette Béla király a pesti

újhegyen, a Gellért-hegy és Buda falu közt az errl elnevezett

Budavárát, niflyet 1255-ben a király még Tpesti várnak nevez.

Egy szabad falu telepitleveiével 1263-ban megkapta a budai
civitas birói jogát, mely szerint a pereket a kinevezett falu-

nagy dönti el, de a vérperek bírságainak kétharmadát a

földesúrnak adja s a fellebbezésekben, a falunagy ellni

panaszokban a földesúr bíráskodik hat falubeli esküdttel.

Ez bizony nem vall városi kiváltságra.

Minit szabad falut^lepítlevél legrégibb a zemlöni vár
megyéjében lev Patak 1201-iki oklevele Emerik magyar
kir.-tól azon belgiumi vallon „olaszok" (latini) részére, kik ott

letelepedve, népük szokása szerint prépostiot választhatnak s ez

bíráskodjék rajtuk, de fellebbezhetnek a nádorhoz vagy a ki-

rályhoz. Földbért és vámokat nem fizetnek s fiörökíjs uicm lété-

ben vag7.-onukat hagyhatják leányukra vagA* bárkire. II. An-
drás Drávántúli szabad falvaknak adott kiváltságleveleket

(Várasd, Petrinja, Szamobor). IV. Béla király legelször
Sznj)}hafhclytick, t. i. a pozsonymegyei késbbi Njigyszom-
batnak adott szabad falut(>l(»pít kiváltságlov(>lot még a

tatárjárás eltt (1238). Már elbb is laktak ott oivist^k, vagyis

várárok a faluban. Most nwgkapják a szabad fahinag>'- és

' Knnuz Monumonta I. .T2R. 1. V. ü. Frdrivi: Mngv. nivelf)dós-
lört. II. b\b. I.

' MíTi mí»fív«'>lfók n vArnt n lalArnkl^I rs megmentet Jok sok ódá-
iul/) körnvrklH'Ii Inkóst, s n mencküló kir:ilvnak i<i .Tdl.ik íi^vvcrcNokH.
(Erd«Iyi id. m. .M-V 6. I.)
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plébájiofiválosztáü jofrút; fulunairyjuk tiseukét váloAxtott

i-inberrel bíráitküdik fi In is fejt*zt4.*lh^t kivéve a nubilUt; a
király \ •••n'ír>M' 100 háztól k "

' egy milf*t, lova-

Ifot H v.i -. (lol^bun a fcht-n.. irával éliu^k: r%nk

a királyt tartoznak iii«>trvrn(l«'-fr('lni. További szabad falvak

niéff Bamvár Huburbiuiim (1240), Pp«t, Korpona, Zólyom
Í124-I). Lupret-htháza ilivrvKhzÜHTí 12-17), liofizU-retbánya (12M).

KiUinark (1269) »tb.'

A helvonktH királyi vár mellett voltak magdncárak i«

már a tütárjárÚH eltt, AnonyinuH királyi jeffyz a XIII.

Hzázad elojúu h'íínlább hat oly váv Ivek r*iri

iu'niz4'tiM'-K(*k kezón voltnk az i<: % Híms-
udvar, Orsur, Pata, Korszán, Szekcxó ét Vsak vára; az elbbi
három a HodroK: vizo óa Mátra közt, az utóbbiak a Dunán
túl. Tatt'irjáriui eltt építette a F^orirái'hok ke Ivánka fia

AndriiK Turóc várat Cíiák-vára a tatárjáráskor piwztul-

hatutt el, iiu-rt Kézai szerint már romokban van. A tatár-

jár/uikor tapasztalták, hoiry maK'«>N KZtklavárakkal és olifeti,

vizi várakkal a tatárok rendewrn nem holdotrultak. IV. Béla
király tehát n<>mc4iak me(renfce<lte, hanem birtokadomá-
nyokkal ík eli»4H?i tette az erÖK fi*kvó*iü helyeken várak épí-

tettét vitéz báróinak én fpapjainak. A baranyai területen-

például hM kixérjének én védelmezjének. Mik lón dot^icai

ispánnak, az ifjúbb király tárnok

r

'M>k adta a .^dr-

Somlyó hesryet várépíténre h hozzá« -
> hejry ahiLt fekvó

hét ekényi. kr./^-l vtat hcddnyi várfoid.-i (12-I9).* \ Sváblak
ölte Detrik épitetto »ároHÍ területen Palocsa várat: a pan-

nonhalmi apát pedijr megkapta a déli Balaton badacsonyi

Bziiretét. melynek heio'^n f' '••a Stegliget várát (13G0)

» ez annyira meirtetkzett a tk, hofry elrnerélte hároni

faluval. Mária királyné is fölépítette^ Visegrádot az urától

kapott hefO'f'n.' A tatárok viMuzatéhWnek vraocdolnia as

ellenük védhet várak szaporításának nkséceMéce,* •

* Stfpn Ob:vzi I34S. KArmrtid 1344. Srina. a kaiuii

.1 1310. rAK.. ' nva. DalMívj^k 13M.
ik vámvrnlijiil ' .>C0. katnir IMA. aoMOfrt

li'oo. i*-.r«i<-ivi jel. m. I

• Fejér Co<l. I 49. l
' f • * * 4, 7K3. I í r-t.-.'M Af rfc-vha/j ^.l.^

ti IludatorU. lOia 47 I

fAI a I:. A «-. VHv
véfvibm' . ' I un n I i. ' tr \\>.\ I í.ii i> i .N 4; Sif -'"« J

*
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király okleveleiben kifejezett készség', támog-atás nagyon
fölkeltette a kedvet a várépítésre s a magánvárak ez idtl
fogva szaporodtak el. Ezek védelmére megszaporodtak a
magánhadak a várurak színeit mutató pennon zászlókkal,

melyeknek fels végén nyelvszerü csík lobogott. Nyugati
szokás szerint azon báró pennonjáról, ki legalább ötven
lovast vezetett a hadba, a király ünnepélyesen levágta a
kinyúló csíkot s ezzel a pennonból hnnerium vagy bandé-
rium lett. Ily ban/eriumokat már Kézai krónikája is emle-
get régi zászlókként.

A magánvárakkal és banériumokkal egyre ersebben
jelentkezik Magyarországon is a feudalizmus, melyben a
birtokadományok oka és célja a hségei katonai szolgálat;
de a magánhadak szaporodtával feltnik csakhamar a feu-
dalizmus elfajulása is, a király ellen való pártharcok és a
mindenki ellen, folyó ököljogi hatalmaskodások, amelyek a
kisebb birtokosokat és szei'\-iens vitézeket egyes bárók szol-

gálatába hajtják, amire a szerviensek késbb törvényes
engedélyt is nyertek. A bárók elhatalmasodását maga IV.
Béla is elsegítette nagy birtokadományaival, várak és vár-
birtokok ajándékozásával s várépítések engedélyezésével.
A VcgJini comeseket megersíti 1251-ben Modrus és Vinodol,
a Szuhichohat pedig Brebir vármegye örökös birtloklásában.

Amazoktól származtak a Frangepánok, ezektl a Zrínyiek.
A hadkötelezettségek kétfélék. A régi szo'Bados várr-

félék és szerviensek házankint tartoztak egy-két lovast
hadba küldeni s a várrök századokban vonultak be a vár-
ispán zászlaja alá, a szerviens lovagok személyenkint jelen-
tek meg a királyi zászló alatt.' A másik, enyhe ha<]kötele-

zettség a szabad falvaké és városoké, vag>' egyéb autonóm
telepes területeké, amelyeknek telepít szabadság-levelei
aránylag csekély hadi terhet rónak az uj lakosságra.
Az erdélyi szász Karakó és Chrapundorf nég,)/ páncélost
tartozik küldeni a király hadába ugyanannyi lóval és két
sátyorral,' a pozsonymegyei Szombafhely (Nagyszombat)
ugyanazon évi szabadság-levele szerint szríz hríJítól küld egy

* IV. B»'-In oln.ián(l(''kozta Srtnpte várnt LnitTtoM lu'mrt lovnu
oJyjíín.nk, T^orswrUtfl v:'irat podÍR a ^íokcsc rsnliullioli Loronc kir.
ns/faliu>knirsftTuck, so]irnni vfirispnnnnk. (Pcsly Frigj'cs: A magynr-
nrsTiifii várispáns.'i^ok trlrnrtc, 1S82. 4í>- r»7. 1.).

' Pl. n hnr.inyni v.'iRvi sz^krtyrk cfjy sy-'i/ndot f.nrfoTlak n kirr^lvi
linflhn külílfni; ii»(')l>?) Ht'-ln király n srntmcl kir. szervioosck szotníiyes
Iiadkölclcrcltsí'gít alknimnz/n rrájiik.



223

inilc*t (1"3S) IJarsvúr suhurbiuma h/Anún Vui*yii (124<i).

Pe*»t é8 Koniona öíurcritn ÍÍ2 mile«t küld (\'2Ul Kz^-k mind

Hzabad falvak. Xyitra vár civUel titenkét víU^l adnak a

király hadjáratára (12:>8).
. ., , .,

\ boLsö iiH'k'crö-.déKt mindjárt a tatarjáraj* utAn na«T

.sapiu^ órto az 1243. évi tdnkajárásnal. A jrazchuiáíri roialánt

u-lzi a/, hopy a Csákok. Hontpuzináiiok birtokokat adnak el

, a király Komárom várát falvaival kénytelen záloifba adni

\Wm'\ 'isUh> kamnrai«i)ánn«k. Zsidók li izmaeliták v«zlk

iK-rbo a rc^ale jövedelmeket. IV. Ikda 1L»:.1 ben ol>'féle Mza-

hadságlcvtlet ád a zsidóknak, amint ezek hét éve az Mztrák

hercetflöl kaptak. E szerint 7^id«^k közt csak a znido bíró

vaR-y a király és fkancellárja itél. Zsidó ellen keresztény

rsak keresztény és zsidó etfyüttes tanúságával bizonyíthat.

Zhidó az esküjével bizonyíthatja* hoio' nem kapott zálogot,

hoffy na^'obb iisszegct kole^önzötU hog^' nem lopott a nála

lev jószátr. hojry a záloRot tüz, lopáís rablás folytán vesz-

tette el. Ha a vÁuog nem ér többet a kölcsönnél és kamatá-

nál (poiui). etry év múlva eladhatja, vag-y •'•

A mejf nom fizetett kamat után ejry hónap i •
'»

kamat jár. Akit zsidó meípölésével loanumtanak, párbajjal

tiNztá/wi maírát. A gyilkos elveszti javait, a meirsebz 12

márkát fizet a zsidónak a gyójo-ításon és klr. birsácon kí-

vül, ütésért 4 márkát, erszakos ké/x-rt kézv ' niply

mejffelcl a ki-iwsonkít/isnak. A zsldóihkola m isáért

másfél márka a bünteti*. Vámot a zsidó úgy flzeU mint «

lakóhelyének P<»lpi'«' " "^nk\ a király iiom " " 't:.

Méir jóval a ison tt'il U folyik var-

javak. joRok és szabados szók. kerev-sr « Koland

nádor a réjrlbb váH.lrtok- és s. ^ várórjejon-ket át-

vlzsjrAlvrt uj rrfjistritmot Irat (12M -8). E» Idben nereift-

tes a rdci i7V«Vt»'í. * n>«ira a király Urt

a Xóirrád-. Hont- • •
!nkn«oVVsl. hnry W-

formálja Itt U a tatárjáráskor defon •"»<>**

állapotokat s a birtokfofflalá-Hokat - ""*''**?

az/'rt, mert a vármí'iryel kA»Abbl "

••»

volna a leirn^íil»l> ndata. i

lése után huszonli.ni.m

fér.'

• Ff^r C.nA. Dipl I\ l ni2 ^M ^í*

»^1. moly ktUAhbl knr *:•/ ,<: .í; kattm.tlja 'W

Zrrhen. prívilejciali in»truinpnU». V. A. Psukr II. 2W-2W. l. (UM).
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A korkép teljességéhez tartozik a valláso&ság néhány

érdekes adata. Frauciaország-ban egy mag-yar ember pász-

torokat toborzott össze keresztes hadjáratra, amelyet termé-

szetesen csakhamar szét kellett verni, mert az élelmezés ne-

hézségei erszakosságokra rag'adták a szegény keresztese-

ket (1251). Perugiában flagcUánSok, önostorozók csapatai

járták be az utcákat (1260) s ez a mozgalom egy év alatt

gyorsan elterjedt Német-, Cseh-, Lengyel- s Magyarországra

is. Itt ez idötájt alakult meg az els magyar eredet szer-

zetesrend, a Remete Szent Pálról elnevezett pálos remeték

Tendje. Özséb esztergomi kanonok beállt a pilisi erd reme-

téi közé, négy évvel a tatárjárás után, s 1263-ban kieszközölte

IV. Orbán pápa jóváhagyását azon renjdi regulához, ame-
lyet Sz. Ágoston szabályai nyomán* Bertalan pécsi püspök
irt a baranyai ircgi remetekolostor részére és Özséb

átdolgozott és Pál veszprémi püspök enyhített, A pálosok

fehér ruhát hordtak s a nép fehér barátoknak hívta ket.*

Éhínség és járványos emberhalál is fokozta e korszak val-

lásos buzgalmát (1263—4).

Béla király szerencsétlensége a Morvánál és fiával

szemben. A stájerek 1258-ban föllázadtak István „zágrábi

herceg" ellen s elzték, de aztán meghódoltak a magyar
sereg megjelenésekor és István ifjabb király vette át a kor-

mányt Pettauban magyar udvarral. Hozzátartozott a szom-

széd Zala, Vasvár és Bakony megyéje s egy év óta a távoli

Erdély m.int hercegség. A zágrábi herceg vagyis sziavon

bán lett Stiria kapitánya- Ottokár biztatására a következ
évben megint föllázadtak a stájerek, a magyarok kezén

csak Pettau maradt meg néhány kisebb várral, a többi Sti-

ria Ottokárt ismerte el urának. Béla ée István király a
kún Alprával, az orosz Danilóval, a lengyel Boleszlóval s a

mazoviai Leszkó herceggel 100.000 fnyi hadsereg élén jelent

meg a Morvánál. Ottokár serege is könilbolül akkora. Né-
hány napig vártak, mi lesz. Végre Ottokár ajánlotta, hogy
az egyjk sereg keljen át Béla beleegyezett, hogy milsfél

napig fegyverszünet legyen s a csehek vonuljanak vissza,

^ A IV. InlerAni zsinnl 12ir)-hcn ellenczic n s7»Ms7Órf rcmole-
élclet. A rpni?t^"k ppyosíti'-sóro .'ilnkult az. áyoxtonos rrmoti'k r»Mulje

(1214), Sz. Aposffin roí«uI.''ijn alnpj.'in. s IV. Síindor pápa egyesítette wlo
o iK-ners vilhrlmitn rniirtékel (125fi).

' Halics: Magy. egyliázlürt. II. 306 71. I. 1295-bm TAIa.sztot4nk

rlAszr fflpcrjelt (generális prior). KAkulosloruk a budai Sicn!
Lf»rmc letf.



mifiT a magyarok átkelnek. Megeaküdött a két mag^yar ki-

rály fc« az iíipánok kara. A luagyar elcAapatok cAakhamAr

feltntek a karai. tán-htajer utóoftapat ktizeléhen. Hí«'k áru-

lú>»t kiáltottak VH nn-^ütkozU'k Krohtrnhrunuál. -r-

tek u cheliek, osztrákok. A könny kun e^apatok ; ^ : al-

tak a nehéz lovaKok elöl a t^ niei^zuvurta. futárra rainidüi ax

effé-z inatryar sereget. Hiircliau f^rtt «•! IS.ÍKIO. a Morvába
full U.íXH). M u magyar király t/il-oia ;i/. »«lleníic'-g kezére

került. Béla király Pozoony f< |.- mriH-kult. István király

eltnt. Kóland náilur béluajánlulul Ottokár elfogadta (126ü):

Stiriát Béla átengedi éü fia az ifjaUb Bélu nül veazi Otto-

kár n«
•

8 a br
:-

,,,^

dát, li> >iáriu ki; "ce-

kütetit (1261). M elfofradtak. . in.uuu marka
ezü«tot fizewen a pápának. • v. m. k rvi./...-ii.^.* ki. OtlokÁr

elvála^ztatta nia^áL öreg feleMé;{r'töl. ki domanikánuii apáca

vf»lt, 8 megkért*' Béla király IS évr>. leányit tot, ki

már ucgycdfélévfíi kora óta oblata v«>It a v«- . tizen-

kétéveit kora óta a neki épített nyúUzigeti dominikánuM
upáea kla>«tron)ban. A Rzontélet Mnrtrit elntoitttotta a

liázaMMiigot, mire Ottokár a mácsni Kuninundfit kérte meiT.

Béla király unokúját, .\ntia éw H lU .\ 3. «•«

4. fokú rokouháf^i akadály alól jj.., ... ny.rti.l- '

Pozsonyban volt az eüküv 1261-ben.

A következ évben István ifjabb kii
"

elkeuytz
• tt vitéz tn»nörökö#i waját atyja flli-n éü mcv

alázta t. Külön orszdgot követelt, „amint a regi királyok

adtak eU«zlöttoiknek". a nyugati feudalizmua módjára,

hoiry a király ue avatkozzék az tartománya ügyeibe.

ti eIaA«ége ' .ly r*-

egy történ. kirá-

lyokra. I*oz9ony táján 126'J (Mtz«*n Icertt4>k kkmuIii* eI«Mzr
hadaik, aztán kibéküllek: Utváu megkapta a I)\in.it(>l ke-

letrn fekv '19 \árm«>gyét, vag^yU az oruág ki*ttodwt: B«I«

t llt tirit

n Ati4r«« K'>atU*fl«

Aaa*
f KMdlM'éT b kca fma4« |. OtlS

i4a Ke- f%»áM
•kU 1 1

<i • k(

i-i>t. ArpAdker. t&
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ig-érte, hog-y a kúuokat nem csábítja s a iiiag-yai" bárók és

„nemes szervieusek" fezabadoii csatlakozhatnak .bármelyik

királyhoz; István Ígérte, hogy öccsét Bélát nem háborg-atja

Szlavónia birtokában, melyet a cseh béke után kapott; a

békebontót egyházi kiközösítés és interdictum sújtsa. A he-

vesi Poroszlón ersítették meg a békét, s 1263-ban a zólyomi

Lipcsében ersítette meg Velasco minorita, pápai legátus,

kit a pápa békítül 'küldött.

A szerviensek ,,nobilis" címe ez idtájt kezddött. Béla

király aty^a idejébl és koráibhi idbl királyi szervienssé

szabadító oklevelet, mely hiteles volna, nem ismerüUik.^

Az els ilyen szabadító levél IV. Béláé, ki 1248-ban Vétt,
a honti vár halászát, mert a tatárjáráskor lovon és nehéz

fegyverzettel szolgált körülötte, kiemeli a halász szolgá-

latból s fölveszi a királyi szerviensek közé öt ekére elegend
földdel, kb. 600 holddal. 1252-beu a király egy nógrádi, dej-

teri királyi pohárnokot (kádárt), Milasztot vesz ki két fiával

a condicionarius állapotból, mert megígérték, hogy a két

íiú páncélban, vassisakkal, paizszsal, íjjal és nyíllal, hadi

lovouí fog mindig megjelenni a királyi harcosok közt (exer-

cituales regii), s így jelentek meg már az elz évi Ottokár
elleni hadjáratban. Péter honti rárjóhágyot Béla király

azért emelte ki a szabados állapotából s tette királyi szer-

vienssé, mert öröklött földjét cserébe adta a királynak más
honti várföldért (1256). Két trencséni várjóbágy Premysl és

testvére váruk ispánjával ott voltak egy dicsséges ütkö-

zetben, s Premysl megsebesülve egy páncélost foglyul vitt a
királyhoz, míg testvére elesett; ezért Béla király Premyslt
és az elesett Nosk fiait összes birtokaikkal szerviensei közé
emeli, nickik adja a vár egy üres földjét, melyet kivesz u
várispán minden joga alól és szabaddá tesz, s följogosítja

ket arra, hogy házában élvezzék az arany szabadságot
(1259). Ilyen szabadításokkal szaporodott a szabad királyi

szerviensek száma, akik a két király békeoklevelében már.
bizonyára korábbi törekvések után, mint nobilis szerviensek
tüuiiiek föl s így elnyenk a régi ftiszti családok címét ki-

rályi jóváhagyással, miután a ftisztek negyven év óta a
bárói rangot és címet élvezik. Ezt a fejldést kétségkívül

* Erdi'lyi: Arpiidkori íi'ir.sadalonilürU'iiolünk logkritikiisnbb kt*r-

désej. 1915. 160. slb. 1. Az 1217. évi servii'iis-szabnditú levelet nem
tartják liitelesnek. Tagányi: Tört. Szemle, 191(). .')9n. >fb. I. Erdélyi-
A li/eiikél legkritikusabb kérdés, 1917. 1 .')•->. stb. 1.
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elsegítették a király apa éa fia közt kitört pártviszályok.

Ez idtl fogva a szerviens-szabadítások rende.seu nemes,

„nobilis'' címmel történnek, de é címzés el is maradhat, mert

a szabad szerviensek már ezen címmel elnyerik a köznemeé-

séget. A hbéres-ieMegai a fölszabadító oklevelek azzal feje-

zik ki, hogy az uj szabad és nobilis kir. szerviens köteles a

király seregében hadakozni (sub vexillo regio debeant mili-

tare), ezért veszi fel t a király a nemes szabad királyi fezer-

viensek testülelébe (in numerum, eetum et collegium nobi-

lium servientuni regaliuni).'

Béla király 1264-ben tartotta meg kisebb fia, ifj. Béla

menyegzjét brandenburgi Kunigundával az osztrák hatá-

ron Pottenburgban. Ekkortájt adta neki Zala, Vasvár, So-

mogy és Baranya vármegyét, valamint Mosony, Pozsony és

Nyitra várat. A menyegzn annyi fényt, gazdagságot ma-

gyar díszruhákat láttak az osztrákok, mint sohasem: her-

melines, szürke menyét prémes, bibor mentéket, gallérokat,

szk dolmány alól kilátszó b fehér inget, a kucsmákon for-,

gót pávatollal. hosszú szakállba font drágagyöngyöket,

8 a király halántékán lecsüng arany láncocskákat.

II. Ottokár kíséretével a magyarok olé lovagolt. Mise

és esketés után a vlegény arany koronát tett a meny-

asszony fejére, de kíséretébl egy nemes ember .,magyar

szokás szerint' karddal a koronát leütötte. A lakomán Otto-

kár sátrában tizennégy széken csupa fejedelmi személyek

ültek Béla királlyal.

Még ez évben újra kitört a bels háború IV. Béla és

fia István között. Emez féltékenykedett oic^íére a neki adott

ispánságok és várak miatt, s viszont elfoglalta a keleti or-

szágrészben anyja és ntestvére Anna birtokait. A kunok

Béla király pártján harcoltak. 1. László vajda Erdélybe

tört, de Dévánál István vezére Csák Pélor gyzött, 2. -\njia

mácsói hcrcegavSKzony elfoglalta PatJikot s ott elfogta F^rzíié-

bet ifj. királynét iiárom kis leányával és a kétéves LÚLSjdó-

val, aztán Turul (Turóc) várba küldte. ;5. Kemény fia Lrinc
kir. udvarbíró Istvánt a feketehegyi várl)an ostromolta, de

vereséget szenvedett. 4. István a tiszai síkon megverte a

kunokat é« atyja seregét nieglepte. 5. l'jabb seregét Is le-

gyzte Tsaszegnél. Héder Henrik nádort •'s Béla mácsói her-

eeget (1265).

Ijdilyi: .\rpádk. társ. trt. i«i«kril. kérd. 147 8. 1.

Iá*
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A két érsek kibékíté a két királyt, kik a Nyúlszigeten
találkoznak 126ö-baii s osküvel, kiközösítés terhe mellett meg-
kötötték a békét, melyben a poroszlói béke pontjait kiegé-

szíti az, hogy István teljesen úrrá lesz a maga teriiletén-

íísak tiszteletet igér atyjának s a két ország lakói közt föl-

merül i)t'rcket alattvalóik kényelméért három határidn
intézik el (böjt közepén, Kisasszonykor, Szt. Miklóskor);
csak paraszt költözhet át szabadon (ha t. i. szabad telepes).

A távozni akaró hunokat István utolérte és kikergette az

országból. IJ^gyauazon évben a bolgúrokon kétszer maga
gyzött, háromszor a bárói, mert a Szörényi bánságba törtek.

A nobilis szerviensek, „Magyarország összes nemesei,

kiket kir. szervienseknek mondanak", 1267-ben Esztergomban
g>'íílést tartottak s megkérték a királyt és két fiát, tartsák

meg ket Szent Istvántól nyert szabadságukban, hogy nekik

és a koronának annál hívebben szolgálhassanak. A király

és fiai báróik tanácsával elhatározták/ az igazságos kérelem
teljesítését. Az 1222. évi aranybulla szerviensekre vonatkozó
cikkelyeibl kihagyUik négyet: a jnegj'és i.spánok bírásko-

dását, a kir. vadás/.kiséret megszállását s a kir. sertések és

lovak dolgát í, ].'). 22, 21). Meghagyták nagy változtatás

nélkül a coUecták. megszállás és külhadjárat mentességeit

s a szabad átköltözé.st (1, 7, 4); nagyobb változtatással újí-

tottak meg négy aranybullái cikkelyt: hogy a nobilist fszer-

vienst) ítélet nélkül liántani nem szabad, hanem a bárók elé

kell idézni, kik pártatlanul ítéljenek; hogy a fehérvári Szent
István-ünnepen minden ispánságból 2—3 nobilis is tíirtozik

megjelenni, hogy elöltük kapjon elégtét^^lt minden károsított

és panaszos; hogy ha nobilis örökös nélkül hal meg. akkor
rokonait a király és bárói elé idézik. c«ak aztán lehet az

örökséget eladoiuányozni vagy azétosztani; ha a nobilis

hadban halt meg iirökös nélkül, birtokai maradjanak roko-

nainak, csupán vásárolt birtokaira nézvo érvényes a vég-

rendelet (3, 8, 6, \i). A nu'ghagyott hét aranybullái cikkely

mellett teljesen új három cikkely: hogy a nobilisok üg>eit

kérvényí'k nélkül kell expediálni (ezzel megsznt TV. Itéla

újítása az Írásbeliségrl, nmrlyrt líogerius rndit, H, 11.); kér

báró. kiben a nobilisok is nu^gbíznak. adja vissza a nonili-

soknak a kir. népek használta földjeiket: úgyszintén adják
vissza a váraknak és udvarnokoknnk a sz4ibad vi-ndégek

használta földjeiket h «'zckrt nr nevwjsék -.szabad falvaké-

nak (10, U, 2).
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hi í-ikkrlvfkltoii i;r''ii iii-\ f/i-tfíí az, hojfy a iiohilin «zcr-

viennek iiieg:y«Mikiiii l.i/.;iliiii •'uilnTeket küldnek a harói ítÁl-

kezés Szí-nt Isivfin-napi ellonrzéeére. Ebbl fejlrlik ki az
nm&ggyiWéMi követek küldí-s^nok a joi^a. a /

rendisége n a nemes tnefjyci önkormányzat, lu. .

HZ<>rv-oi a váriKpáni hinu^kodiiKt elloiiörz né^y bizainii

ember, kiköt aztán az ispán be.voii u bírái(kodá«ba 8 ijo' Ítész-

nek bellük indiceB nobilium. nemének birái* kenbb szolira-

bírák íindieeH Horvionlitiin).

A bolHü háború l)-7jijláí<a iilán Béla király mindinkább
viHHzalíúzóílik s iKtváii ifjabb király kerül elótérW. Miután
Uro« szerb fejedelem MácHÓ nieirtámaiiáHnkor 1268-ban hadi-

fogoly lett és a maífyar királyi udvarba került ill "leR-

tetszett neki István király leánya Katjüin ójí ine^' zét

a fia I)ra>rnlin iKtván nzíiniára. Mej: in kaptji. k(*x-

ményeiben niésr fontíisabb a nnpohji Anjou-sógor»(io é« poli-

tikai Bziivclséfr. IX. Szent Lajo« franeia király ö<*cíw. Anjou
jrrófja. Károly. 1262-lM«n bübérül nyerte a franeia IV, Orbán
pápától Szií'ilia királysájfát Nápollyal h három év múlva
el ík foiflalta, újabb három év múlva íhmIíst az utoUó Hohen-
Htaufit, Conradinot, Nápoly ftírén lefejeztette. A» laSI-ben

Kon.stantinápolyltnl eliizött latin eüáiizár, II. naiduin, Anjou
Károlyra níliázt-a jogainak egry részét .\i'bajáva] ía réifi

Peloponé/.osszjil). A nái)<>lyi .\nj<>u-lu'i7. i»zzel najry balkáni
érdekel lKi''(rot szerzett t*** ebben fontoH volt Majo'arorvzác
támojfatáHa é«»zak fell. Anjou Károly tehát megkérte 1268-

ban Bernát m»»n«' > apát. köveié útján Béla király

leányát Manritot, szz ehita.sitti Telelttr után ihhIís

Intván ifjabi) király leányát. Márlát tia (Sánta) Károly lixé-

mára, h mindjárt el ík vitette; a matrn leányát, Izattellát |)e-

dlír — a mairyan)k F'r/jM'ibetnek mondták - eljeiryfzte iHtván

ifjabb király .

'

' tnak. ^ jet íh kötöttek

(iL'fiy). Nolin a i.'iiraK/.(:i .i Miaír\ar kir.

1354. é\'t ki^ • s a ..:' ^4>i

Mrújának" l<>'i<i •.n. Ii.mtni «' A«
rIAIiNt k^MM iiiAvtlula ».- til<>l>l il 'ja.

Aí i3nH l>ati \iiLi«/ioM rm-

ttctU'^('Tr kikillilölt I <c%

nnhilitiin I'i7.1 Imn fix.: viH

«>llrvrlrl»ni, nálunk |>r<li»,' .i ^ <g'

itt«f{yri oklrvrlélirn. rniUn nt.ii k,... ; ^<-a

/lum I.t.l3 lt<>n fnrdii) HA (i;rd«^lvi \li««tv nu^ t II S07 MW. I )
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ház hatalmáról, fegyvere sokaságáról, úgy hogy „keleten

északon senki nem mer mozdulni, ahová a dics király sere-

gét megindítja" s ott a legtöbb fejedelem „rokonság vagy
hódolás eímén birodalmához tartozik": mégis az Anjouk-
kal való alkudozás irataiban IV. Béla király neve nincs

említve.

Ifjabb Béla herceg 1269-ben meghalt s atyja o kedvelt-

jét az esztergomi minoritáknál temettette el s maga is oda

kívánt temettetni, „Kedves üánaJc", Ottokárnak megíratta,

mint utolsó kivnnságát, ho^y nejét, Anna nev leányát é.s

híveit vegye oltalmába. 1270 május 3-án meghalt a Nj/ul-

szigetcn, szent leánya, Margit közelében, 64 éves korában.

Három szentéletü leánya volt: Joles v. Jolánta, Boleszló

lengyel herceg neje, férje halála után apáca és Kinga vagy
Kunigunda, Boleszló lengyel király neje, ki szzi tiszta-

ságban élt és klarissza apácaként halt meg;* Margit az

atyja halála után következ évben hunyt el s néhány év

múlva pápai kiküldöttek 110 tanút hallgattak ki szent életé-

nek és csodáinak igazolására.'

7. A bárók elliatalniasodása, az Árpádház férfl

ágának kihalása.

1270—1301.

Áttekintés. Az Árpádok uralmáiiiak utolsó harminc
évére a bárók lázongása s hatalmaskodása nyomja rá a bé-

lyeget. Három Árpádkirály uralkodik itt rövid egy ilem-

z^dék ideje alatt, st voltakópen yiégjj uralmat különböz-

tethetünk meg, az özvegy Kún Erzsébet királyné uralmát is,

mely legersebbé tette a bárókat.

Az erélyes és vit-éz V. István csak két évig uralkodott.

Mintha beteljesült volna rajta, a mag^kar Abwilomon, a tiz

parancsolat negyedik pontja: „Atyádat és anyádat tisztel-

jed, hogy bosszú élet lehess!" Igaz, atyja is ellentétl>e

' Az rlnhhil \'III. Orb/in piipa nvatla boldoggá (iri23—44^ nr

nióbbit Vm. Siin.'lor hoIdoKg.i (Ki.SO 91). XII. Ince pedig srviúU-

(1691-1700).
' Mnn/iliMiV. Krdólybpn vnló iiyilvi'inos lisjttflósíro. ünnrfuhirk

mnjlrsrrr Ballliyi'myi Ignác grnf ordriyi piinpk 17K9-Ihmi nyort

nigrdólyl VI. I'ius pnp.^tól. u donuikosiiik podig ..ft'stiim duplex" rnng-

jArn iMiH'ltrtli'k VII. PiussnI lHO.'j-l>cn Mnrgit iiiip* prl. I>cii nlnpon
rMTvczik Mnrgitf>( ..linldoy". nak. (I.ovas Kloni«T .\ipjulh;izi B. Mari^if

i's korn. 1913. 79. I )
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jutott atyjával, d<' ÍKteui liirvéiiy érdek<*l)en » iüúithoiii foKütt

fcíryvert atyja ellen, mint az elkényext/ert-ett István. Ex m
5okáÍK várt uz uralomra. 31 éve« korában nyorlo el, de a- -

inMii volt idje, liKK-y nuitraHahb királyi »'h/.in<iíy után '

kedhehHÓk. Az elrabolt öhí kinc*«et é» orHzáfCréKzt akarta

viKKzuüzerezni Ottokártól. vizstráJni a várjavukat éti ápolni

az Anjou-HZÖvet**éíret, mikor elrabolia fiát az a báró. kll ö

riiM'lt báiiDH. A naífy k»*n'héh Iá' i lejfvltéz^'bb

iiuiícyar királyt, kit cwak Sz^-iil I, is múlt felni

ítézi erényekben.

özveg^ye, u szép Kún Erzsibet, öl évijr flryámkodott kin

lián K az orHzájron. Kepyeltje volt a királyll-nibló báró. ki

e rablást inéjr kétszer iMfj^isníételte, mikor e!

a kormányra, st fölkelést is szervezett. Az .

\«>délye« küzdelmében pusztult el a hires veszprémi fóUkola

(razda^ könyvtára é« 8Z<Mívedett i\ \!\ ' '
'

. '

az a Csákoktól, rz a szászoktól. A <-

vény báró az lídvarnál felkoncolja a király rokonát. máf.HÓi

berc.í"Srsé>fét peilitr íiéKy báró közt ottztják szét. A királyli

rabló fúr jiártja liabsburfri Hndolf német királyt meiferö-

síti trónjáji Ottokár rseb királlyal szenibrn. ki vi--

a esebek, oHztrák«»k nuitryar()rszi'i>ri foglalásait •

I'iZzel kezddik a bárók, najo'blrtokosok orszájpíönlarto s/,<-

repe, kári)ótláHul a sok kártev batalmaskodásért.

IV. László tizrnötéves üú, nnkor nairvkorú é*i önálló

l<irály lesz. Hef»'j«v,i a bárók Habsbur:
levtri a e.sebek lei^na^yobb királyát hí ,

KOiIik naffy szláv birodalmat. Az els rendi orszájrinülM

(1279). melyen nen>eí<ak kir. tisztek, hanem a nairybi'^* ' - ':

és új köznemesek is már részt vrsruok •» krzdik az i»i'

inányos életet, a kunok iii<'trsz«'I • hoz ii

zatokat. De eury kún szi-psejf il; .,.. az Ifju :. i..

most a pápai követ és budai zsinat ellen fordul. A bárók

í'lfojfják a királyi, nurt ki'
"' '

"
>

Irjfátust. Aztíin kiln'kiiJiH k .

töri a kunokat /«« az .Xbákat, i>z4>k m«'ir s a tnbbi vnnir:i

székelyek elbánnak a noiraj tatárokkal, kik Pedllír mr;

kedtek. Meifint új forthilat: tatárok a királyi ti^lórok. .\njoii

Karnly halála n'

I /«rt orszAjros f

osban 3() határ\-árat ioirlal n eio'e* bArók behívjak nz w
\rpádn bere<Tfet. A* ornzáír fpapja kisr-nbadüja a kiiii">
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iiét, kibékítik íi királyi párt s angol módra pnblicum pnrla-

menfumot t^rtívuak (1289). Egyetértés elJ az osztrák kitaka-

rodik. Megsznik a küls baj, feléled a bels baj: a parla^

ment nem végez semmit, a király izmaelita nádort nevez ki

8 annyi a hatalmaskodás, rablás, hogy egyszerre két nádor

mködik a Dunától nyugatra és keletre. Végül megölik a

királyt egy báró bereltjei, kunok, fiatalon, 28 éves korában.

Özvegye itt marad még kilenc évig.

///. Andrásnak igaz Árpádvérségét a nemzet lelkeseiv

elfogadta. De megkoronázása eltt egy muraközi báró el-

fogta s kiszolgáltatta a Habsburgi osztrák hercegnek.

A magyar különbnek mondta a maga vérét. A bécsi vilhel-

raita szerzetesek álruhában juttatták el Magyarországba.

Az ö koronázó hitlevele és esküje, szertartása az els, melyet

jobban ismerünk. Megesküdött, hog^' Magyarország épsé-

gét, a Boldogasszony birtokát megrzi és visszaszerzi. Ez a

Szent Istvánrféle regnum Marianum eszméje. Szent István

adta. aranybullái szabadságokat újít meg az Óbudái rendi-

országgylés az uj köznemesek számára. Azzal, hogy a

király lengyel hei'cegnt vesz feleségül, megfoszt a lengyel

támogatástól eg>' trónkövetelöt, ki IV. László öccsének,

Andrásnak adta ki magát. Egy^ sárosi báró vízbe fulasztotta,

j)edig Szent Kinga ráismert egy jelrl. Habsburgi Rudolf
megürült német hübérrbek tekintette Magyarországot s oda-

adta fiának Albrechtnek. í'ölziulult a magyar nemzet s

80.000 ember Bécs ostromával békére szorította a szomszé-

dot Í1291). Csak a határvárak lerontása okozott bajt: az

érdekelt várúr, Henrik fia Iván a pápa iránt való hódolat

ürügye alatt Anjou-párti lett s ezért megkapta hübérl
Sopron- és Vasvárniegyét, a Brebir-család a tengermelléki

bánságot, a szerb királyfi Szlavoiúát. Ezek Martel Károly
mellé álllak, ki anyjától jelképileg átvette a magyar örök-

Heget s mag>'ar ciinert és ruhát vett föl. TIT. András s/ánií-

tott a kir. tekintélyre és megjelent Zágrábban. A Brobiriek

psakuífyan visszahúzódtak, de Iván báró elfogta a királyt

é« negyed évig riztette, aztán inogbékítette. Mária adomá-
nyait is biztosiltatla és kibocsájtotta a foglyot. Ez katontU

velencei anyját telte S/.lavonia kemény kormányzójává 8

velencei nagybátyja kis leányával kán>»^tí>lta a «zorb

királyfit. Meghalt Fenena királyné, kinek egy kis leánya
maradt, n liáromévos Erzsébet Í1295). — .\ndráíí szöveiflégoat

keres a szoniNzédok k«>zt s nül venzi Habsburgi .{gtirst.



Fóllázaduak a kö«zeKi Henrikfiak. Andrtm és Albrecht el-

foK^lalják Kösieífet <*« Jl»''<'«ben eljeifyxik Fr7j*«''b<»tt't a kilenc-

<^ve« cseh Vencelnek. T«'hát itt is támad «zíivet«<'treii a fel-

vidéki bárók é« a dóln>iiírati Anjou-párt ellen, melynek
jelöltjr az elhunyt Martrl '

'"
T" -,^

bért, ht'téves). A inaK^yar « a

Jlabbburfriiiak GöllheiiiMU'l (129M), ti a német király halála

királlyá ti*/.l Albreehtet, A maíryar kir'-'-- "-^jnt báróival i»

szüve^séíire l^p a bár<')k ellen, kik az fcwl ukuriink

darabolni. Az «tf»lhó három «'*vbfn sok n

:

a

pesti minoriták mellett a bárók nélkül, 1- • jsl

domonkosok mellett (az eszteri^onil érsek Anjoupárti jr7tí-

hW Veszprémben nem sikerült), a budai '
' '' im

pfirlnmrntiint, mely u király velencei ntn: ar

nmiesnek kiáltja ki mint Pozscsravár é« Szlavónia urát, a
fehérvári é.s 13U0-bun a pesti R-yülég. Az ei*zt«*nromi várat
é« ÍBpánHi'i«rot kénytelen a király elvenni a pártoH éreektl
H liadnt kiildoni a váírvölurvi fV/ikok •

" zepén
Carobert m<>K:j«»letuk Sfyfilii lobon. Ami- lamar
anyja iitán hal Í13Ü1 jan. 14). Aranyájr - a o^y
báró Szent István törzíw^nek utolsó ftiíii wt.i. iv.ti, kifejezve

a niemzet jobbjainak, báróknak is szeretetét, háláját és if>á-

szát, mellyel a/, An>i»dkirály()k énlomci iránt ndo/'ilc.

Cseh foKlalás, király haláU bárók miatt. I\. Béla
halála után leánya Anna máe^ói hereeifné «.\ttila óta iryíli'

tfttt" királyi Aríwrj»rA-M/ rnnsrához vett k* '
• ^ry

királyi í áleát, királyi széket, kardot. . ..in

arany korsót, tányérokat stb. ég vejéhez Ottokár r»««h király-

hoz menekült.

V. István (1270-72) Budára érkezve, hi veibl nevezett
ki K

... • :• • ......
-^

ki a h.

István volt lián tíanuk .icwikimnak. ki .%< in volt a
mairyar királyi családdal neje. a balMMtU, ^^i

»,-'•-••> f^

halicsi Román Icánvn révén. Kz a két báró leHz -.é

•
. ;;!•

nul elvett birtokokat viKHAnndják. De asért a ul el-

Ideirenített kintlyi ja .
' *

' rnna örkxf' -'r»clt

István király Is kcr«**t. ' A? n*»in v ••'<{-

tés, hnrHMii cn/ik vár

)iitu\- n ki'/<Ii »./•
'
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birtokaiból AranyoBföldel az alsó Aranyos és a Maros közi

Két századdal késbbi följegyzés szerint, de nagyon elfojrad-

hatóan az történt okkor, hocry a kezdi t<»lepesek hat kapitányt

választottak niaínik közül s ezek vpztHték át okot az aranyo«si

földre. A hat kapitány mint telepít vezérek szokás szerint

örökös falunaíryok let tek, késbb közös törvényszéket is alakí-

tottak, az aranyosi széket, amelynek székbirói és hadnagyi
tisztííégét a hat kapitány nenizetségének ágházai örökölték

és töltötték be, évrl-évre más ágház nemes birtokosa föl-

váltva. E székely telepesek valószínleg nem a (ávolabl)i

Szentlélök vár „kezdi" székelyei közül valók, hanem ezek is,

meg az aranyosiak is a kükülli Kezd faluból telepedtek ki.

bog>- szabaduljanak az elszászosítás ölel kai-jaibó!. a német
biráfükodástól. Achilleus vagy f^hellös fia Ehellös aztán, a

késbbi Thoroczkay család se, átengedte az aranyosi székely

telepeseknek nyugat felé szomszédos várát Torockót, hogy
veszély idején odamenekülhessenek mint otthonukba, noha a

íulajrlonjogot örökre fönntartotta magának és ntódainaJv.

Ugyancsak István király alapította meg a marosi-nyárádi
székely települést, a késbbi marosi székelyszéket is. Majd
levelet intézett Telegd cUocesis székelyeihez, hog\' fogadják

)naguk közé Lrincet és fiát Lenstákot öröklött birtokaikkal,

Szederjeíísel és Keresztúrral,* kegyházaikkal, elhatárolás

nélkül, a telegdi székelyek törvénye és jogszokása szerint

való használattal, s védjék meg ket, miután kivette ket
örököseikkel, birtokaikkal oz erdélyi vajdák összes ispánjai-

nak, tisztjeinek biröskndása és zaklatása alól. Ez alól tehát

a telegdi székelyek is ki voltak véve. Nekik külön ispánjuk

volt. Talán már Bagamér is ilyen ispán, „a székelyek vezére"

1230 táján és István Adrián, ötven év múlva. A székeh/ispn-

nnk folytonos sorát azonban csak húsz évvel István király

után ismerjük. Akkor már a telegdi székelyeket a közeli

királyi ITdvardvárról „udvarhelyi sz^elyeknek** névérték.

kik szabadok s a saját ispánjaik zászlaja alatt tartoznak liad

járatokon megjelenni, de mentve vannak minden kirovástol.

flirát/>l, kivéve az ökörajandékot, az ökörsütést vagyis

bélyegzést.' Ennek az ajándéknak szed»'*se ugy történt, hogv

minden telkes székely egy ökröt ád a királynak els koron.i

kf)r. els Tuenyegzjére s els fin keres/leléséri'; rvéfirbol

rályi ember két egyenl részre hajtja az i»kröket. a tulaj

• l'clvnrhcly mriiyr ck>lnviiRiili »»íIónéi.
' FrfKIvi I, A íW'kcIvrk If.rl.'nclr ?9 .10 I
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(Ionos kiválAHZtja az ogyik részt, az Ökrök iiiáAik f«'li'l»ril n

lályi ember kiválaszt pflryot a király számára.'

A tolepdi vaír>- líílvarlH'Iyi - ' '

'

ro-

nomiájáhuz tiaKonló kivítisri;. \. a

földesúri területeken in, ciKOKorhaii az e;ryhazi uraduliiiuk

területén. V. Inlváu király ájtutosnájc okáért iiieffjelpnik

]270-t)eii Panuonhalma 6mí monoHtorábnn n az apát kéréKére,

atyja rifiT-ik évi oklevele nyomán n li. Iiok

nionoHtor apátján én néprin ejfy l)ii •rjfii ii'

enak a király Hzeniélye vaiO' uz, akii az apát a királytól külön
rendkiviili birónl kér, vajry a nádor, inéir lopás, clézitnia én

újpénz doliirában se. mit István niép niou-told n/rjil. bí»ir>' nz

apátsáfi: és népei k

köre alól i.s.- ^V.^ <

érsek „örökös ispán" címe, miután királyaink már e Nzázad
elején kezdték oIlin(r>ni az es/.terpronii vár királyi palotáját,

ennek épilést-i .itiidiák az érM'kfi»*k. vé^re átadta István vniry

atyja az •szter>ronii vár i át ík örökösen. M«"»ffoj»yal-

koztak a várl)irtok(»k. várj. .; .. ..:iek, terhes volt a vár fönn-

tartása, építkezése; célszer volt tehát átruházása a vidék

lesrnaK-yoljb fi.! " " It a fpapra, kit kevésbbé veiet

tek családi n.i li.

^^e(;koronazJl^a ntan István király hamarosan üzent

í^oKorának. a cseh kiralijnak, liotry küldje vissza a nénje.

Anna révén odakerült si kincseket. PnzKonytid nem luesiítj*

eicy szisreten ..

„Sok okos s/,«>- , _,

rok**. írták akkor u németek. Ottokár axt felelte, hory nem
szorul a kincsre: ad A. ha kell. néflr>'annyit. Véire lett «

liaraK^nak. It*tván lícleeK-yzett. hoff>' Ottokár elfotrlalja Krnv
nát. I\ ririk karintiai herceg véirrendeletf -

A iM'kt - „ Henrik, n volt bán zavarta metf. ki tölih

val az orszáff nytiirati szélein Ottokárhoz pártolt s ei orsxá-

trában bir " "

' '

boiO' Ott..,

möiri>tt kenilo utón iinranienni. \ cseh kiruiy pa ve-

let írt a bibornoknknak. mikor u i-'- • - -^ •-- •

lovaffok is iryüllek korrje. hoicy

szegest, s 1271 tavaszán *Hiünn emlurrc! elloglalUi Í'u,UKai>u

' V. o. 44. I.

r. a. Kör^Auri blrik«k(MlA« tfyháfi birtokon. Rvliglo. 1910.
>'< i«>J. I.
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Szentgyörgyöt, Baziiit. Szombathelyt (Nagyszombatot) ^
Nyitrát, dél felé pedig Magyaróvárt és Mosonyt, Ezt leron-

totta. Do a magyarok szintén na,gy tömeggel közeledtek

8 elöcsapataik folytonos támadásai elöl Ottokár visszavonult

Bécsbe. Az ausztriai és morva szélek pusztítása gyors béke-

kötésre késztette Ottokárt, még pedig a sfahis quo ante
alapján. Pozsonyban. A kincsek ott maradtak a cseh király-

nál, a magyar területek visszakerültek s Ottokár lemondott
a lombard István' és Henrik bánék támogatásáról. A béke

megszegjét akkori szokás szerint egyházi kiközösítéssel

fenyegették.

István 1272-ben a korona birtokait, jogait vizsgálta.

Alikor a Dráván túl találkozni készült Anjou Károllyal,

hogy a szövetséget megersítse, Gutkeled nembeli Joakim
bán, kit István emelt föl, László trónörököst eltüntette.

A király lázas hévvel kereste fiát, hasztalan; fáradtan, meg-
hlve érkezett vissza a Csepel szigetre, az Anonymus korá-

ban is már kedvelt királyi nyaralóhelyre s V. István itt ha-

marosan meghalt (aug. fi.).

Asszonyuralom, bárók versengése, cseh foglalás. István

király halála hírére Joakim bán és párthívei Fehérvárra
vitték IV. Lászlót s Erzsébet királyné eléjök ment. Ezért

István király hívei a királyné házát megostromolták, míg-

nem Joákimék elzték az ostromlókat. Aztán megkoronáz-
ták a tízéves királyt s mellette öt évig az özvegy kún Erzsé-

bet királyné uralkodott (1272—77). Henrik bán is hazatért

cseh földrl s els dolga volt a Nyúlszigeien, Margit sírja

közelében felkoncolni a király unokabátyját. Béla mríest

hereeget. Darabokban szedték össze az apácák. Hercegségét

is feldarabolták a bárók: északnyugati részén Só és Ozora
bánja a gyilkos Henrik lett, Boszniát Miklós erdélyi vajda

teíitvéro István kai)ta bánságul, Barancsot és Kucsól (Brn

nicíícvo, Kucscvo) Péc nb. Gergely, Mácsót i>odig Rátold nb.

Rolaijd nádor. Joakim az udvarnál mködött mint tárnok

mester és pilisi ispán, a sziavon bánságot ivedig C^fik nb.

Mát yUH vette át.

' Aiiyj.T. licnlriry II. .Aiulrns mngyar kiríily rvogyc. n])iiCR li'll

^ m.-'ir 12'l.')-l)pn inr^li.nll. Islvnn Uvrccfivl n frrrnrni Ivslo-iulvarbiin

nrvrlU'k. majd .lolnritn, II. .\ndr«snnk ni!is«)ilik folosófjótrtl vaI<S U\\nyii.

nrnKf»n kir/ilynó f(»f{n(H.T udvnriibo; nrfi'in nül vrttr n rnvrnnni poflrsía

loAnyAI, rnnrk linhil.T után jhmIíjj Vrlonrt'lx'n nül vollo nr. plAk»»ló

Morosini Tnmnsinál. Iniiok lín Irll /// \n<trás nl.i^yn^ király.

1
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Ottokár cH4>h király okot lalúll Ko^orn uiotoey

.

Itáii arra, \uigy fxtorjóii a bárói pártoktól hza.N,,

^yönfTÍtett ürszú^rba. Mert két párt veraeiigett itt a
Koruiányóri: ecyik várími Joakim óa ílonrik l)án a fombe-
rek, másikon a Csákok éjí Al»ák. ívenkiiit kétHwr i« változ-

nak az udvar fötÍHztj»'i, a kormány Ui»fjai, Mikor a királyné

üzabadulni akart Joakimtól. i*z c^tOMZ^r LÚ8zlú királyt, máü-

Hzor AndrÓM királyfit rafradtu makrával iti fölkelést támasz-

tott. A nádor Poljfárilinál utó!« rt<i «'•« H**nrik ele«ett (1274).

A követkt'zö »''vl)en Joakim kt-ruli a kormány élére é8 az

Icnpárt a királyt íh mcfrltimadta Vövénynél.
Igy indultak u bels állapotok, mikor Ottokár me^U-

iia'telto két év eltti hadjáratát cs fofllalánaU. Csák Matyim
líi esak inK<*i'<'It»' az »'Ke»<z nyiiy-ati

I, mit az osztrák urak nyonil>aii '
.

-

ilráiíf. Ottokár Szombathelyig; (Najo'HZumbat) é« Uyóriff

Mutolt, ezt is elfoglalta: do Pannonhalmától már zve vonult

vÍM6za és Sojjront císak árulásHal vehette el (1273). í> birta

írlahisát három évijf. ftppen mikor majryar liadj.

' iTtctt, akkor válanztották a német fejedehnek kira.. i

Habsburg irrófját. a derék Rudolfot, Esry év muIva, mivel

Ottokár nem kérte hbéreinek mesrerü8Ítt*8ét az ilj királytól.

Rudolfot fölszolitíítták e hbérek visszavételére. A ma«^'ar
udvar mindjárt üdvözölte a német királyt s leányát Kb'men-
'•iát Andnui herix'K^nek szánták Sliriával. A babt'nberíi

! okséfcro fele«é((e révén Joakim bán is számított s elnyeré-

sét Rudolf keK-yelmét] remélte, meirhiiísi

nak a maicyar mlvarhuz való közeledés*

birodalmi átkot mondott Ottokárra s mes^zente u i

\r. osztrák, stájer, karintiai urak a birodalmi kik

lytán elpártoltak a eseh királytól. Mt a es4>hek i*<

tuk. a ma^ryar hadsereK közeled' kár m<-.

^»érül visszakapta a ei»«*limorva i - visszan'

ilalását, fla, lánya házaiutárra lépett volna Rudolf leányi-

val, iiával s hozományul lekötötte vá- '* ••ztrák b ~' ' ".

viNzont kaiMitt volna 40.(NMI márkát, i! önnek k .

•4(NN| márkát u morvam<>/t'i <*^/.t^úk l> >>|.

Mikor itthon Joakim hariiuid.s. ^ott meir. C«ák
]'i<t4<r nádor nairyix'n tekén Henrik bán lia Miklós voasprénii

pi)s|>4>k miatt elpn^

ffíiskola hnttíjvtárát,

• Iföitek. lóhos kötve elhurcoltak. oltán>kat dúltak fül.
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50.000 márka kárt, okozlak (1276).' A .s*zúszok is ilyfonnán
tettek az erdélyi püspök miatt az ottaui íohérvári székes-
(egryházzal (1277 febr.). Külföldre is elhatott a hatalmaskodá-
suk híre. A magyar krónika szerint László szekerének ne-
vezték el a kétkerek laligát, melyet barom fogytán emhe-
rrk hiíztjik.

A király nagykorúvá lesz, a cseh nagyhatalom elbukik.
Ez a bukása a nyugati szláv nagyhatalomnak, mdy a morva
Szvatopluk óta most kezdett újra megalakulni, már akkor
megindult, mikor Ottokár kény leien volt a német hübéreket
visszaadni magyar foglalásaival együtt. Akkor is a magyar
hader föllépése volt a dönlö. De Ottokár nem mondott le a
gyzelem reményérl, mert rajta volt és el is érte, hogj-
Rudolfot a német fejedelmek magára hagyjják. Üjra s végleg
elbukott az Európa derekát átfogni készül szláv nagjhata-
lom akkor, midn Ottokár az ifjú niagyar király hadától
szétszór', seregét látva, kétségbee«elt*í.i kereste a halált s

osztrák páncélosok lovai alá tipródott.

Ottokár utolsó háborúja azért tört ki, mert a Rudolffal
kötött héke föltételeit Uiegszegve, a morvamezei osztrák bir-
tokokat továbbra is megszállva tartptta. Leánya apáca lett.

Rudolf védte a lázongó cseh urakat, mint föhübérúr s mikor
látta, hogy Ottokár elidegeniti tle a német fejedelmeket,
Hnhihurrjban. a határon találkozott az éppen nag>-korúvá
lett IV. László magyar királlyal (1278), kinek öcc«o. András
akkoriban halt meg, .Joakim bán pedig az elz évben.

Július xé^éw László király 40.000 hnrcossal jelent n>eg
Gyrnél, a.uguszlus 6-án Pozsonynál. Habsburgi Rudolf
csupán 2000 páncélost egyesített Bécsnél s szintén Írhatta a
íungyar királynak, hog>' ..nyolv nem tudja kimondani, a toll

' IV. Liis/ló r27r». ('vi uklcvcli' így s/ól: ..TiidJ.n lucjj mindenki,
hoRy n vrszprimi rinUnsbiin ... n sznhnd mrsfersf'grk xttidhimn . .

.

mikí-nt Franciaois/.igl.nn. P;irishan. a tanítók Itidoiiiányának kiváló"
sÍRánAI s a tanulók lönn-Rrnrl fojtva nündodcÜK Ma<ninrors:ng ösxzrs
r(/ylw:ni sTfUmírn virágzó tiirtvcl. foko/ódó ní'vtvHrssVgt^ol tündöklött
s az ifiazsmjnssúg ( joij) mtuUnr olt m. orsíág jogainak n>«'gör7Ós<iri"

iNöv'g.i nyiTt . . . nioHt . . . ti'Ijrscn hanui r» |H'rnyo lelt.' V. Muilium
hrlyrrállílásnra a király odaadja n siófoki Oífnijál a ves/prt^mi cgyh.nz-
nnk (l««h!'it tu-m !iulon«»ni rgyftrm ri u fói^koln). A fi« nirgölt s/öniólv
mind vrxzprémi knnonnk. })rebondás. klerikus r^ kanonoki s/olga.
A lizrnfíf jnqi doclor niind Mí«/prénii kanonok: r.iás rgvlui/holi mngis-
Irrekról. flociorokról, srolnrisokról s mát fnciiltásnkról nincs szó. mini
TMipAn nz Hríki'szll blrfclrli (•% n joqi karról. tR/>krfl R.: S/fiza<l.»li,
ISOfi. .121 37. 1. Krdólvi F-. Mngv. nifi"\rlódó<ilörl. II. 4.12 .1.1. 1.)
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li'iini' öröiiiv'i ...i/.oii . . . li.>ífy u iiu»<f.sar király ;i r^ ••-

duJuui é-i Mutfyuiuihzúif közuH elleuMéifi* ellen oly li.i an

hzáll BikTtT. Oltokúr 30.UUU fnyi hadával, benne MlOO páocé-

luHHul Laat vetto oNlroni alú Béeit küzeléhen. Auí?. IT-tn ott

tí-reni Hu ks.i nó, Siiuoi. iia tiyiiríry hOOÜ uiiiKyarrul fn Scii«-nk

Uertold ki.s iM'i^trúk e*tai>utával m két nap múlva hok 7>úk-

niányi t*h fo^flyot vittok vÍHhzu a uiairvur fóHereKln"/. üliokar

u Morvához nyomult. A magyar H(*reK átkeli Marehetcgrnél a

Morván vt* •'K'yesült HudolfTal.

AuKUMztiiH 26 áll, priiieken folyt le a ncvezete« ütközet

Dürnkrultól cHxakra, keletre. A niutryar tábor Still/rietilöl

cK^utkra állott. A jobb H/>árnyat HudolT kÍ8 hada foglalta el:

elöl uz UN/J rák. második vonalon a sváb. Htiríai <^ karinUai

lovafTuk, k<>/.('|*<'» Kudtdt't'.il. hátul a tartalék K Ulrik

ölvén lovagja kÍHéretükkel- A baUzárnyoti el". i Céák
MátyuH nádor a magyar f((«>reKRfl' a uiáModik harcvonalbaa
(íutkeled Ihtván kir. udvarbirc*. uiiu: a kunok ' .itként

h'/ái(uldoztak ch nyilaztak.' Lászltt király rtcy n laffan*

latról né/te a enatár. Ottokár serege Hzintén ket itzarnyból

állott 3—•{ barcvonallai: jobbján u CHehek, morvák, lenfir>'elek

harcvonalai, balszárnyán a nieísKeni, thürii.freni németek, a

h'»íO'»'lek és a bajjir-braudenbtirjfi harcvtuinl.

Kilenc (irakor a kunok nyil.izásji után a nádor támad,

lebukik lováról, do Fétrr fia Gyenes niem'tnii. Utván ktr.

ndvnrbiró bad.'i nirisriniratja Ottokár hndúnnk jobb Nzámyát.
Ottokár leii;r>«'lii. majíl a bajor-brantlenburjji vonni vlMMsa-

Kzoritják az ott/t rákokat. Krre Ktidolf a nuisodik barevonii'

lat vezette el. de a Weitlenbaehba eí*ett s ejry svájci seci'

telte lóra. Aztán Kapellcr Ulrik nyomult el6re a tartalék-

kal, mikor Ottokár j.'

'

iva harmadik l ' *. a
lengyeleket akarta bai i. De ott már f^ •

j(d)bhzáriiy. mert a I' et Hak.na Simon fm (tyonry
hada ck a kunok old.i .;ták s bekanyanxitnk a tAbbI

maio'i^rok ím. Ottokár látva. ho£y a maosfurok a Morrémok
kerpelik r- vAl

elbukik H 1^ ttiét

Kehtl vérz tcKtet mec ruháitol in merfonxtjak es ott

hagyják.

ily ' ^ miil»B -urt

tir\cii\/'iW í'i .12 !ól luftva

( áj krirli
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A niiigvíirok liaroui lunioláni üUloztek az ellenséget,

az éj beálltáig. A csehek veszteségét 10.000 emberre t«ezik, a

inag-yarok veszteségérl niucs szó. Másnap is folyt az üldö-

zés. Az elvett paizsokat, zászlókat a fehérvári egyház falára

tzték föl. Országos ünnepet tartottak muukaszünettel. Ru-
dolf a legnagyobb háláját emlegette, igérte IV. Béla kin-

cseinek visszaadását s miután három évet töltött Bécsben,

iiainak adományozta Ausztriát, Stájert, Krajnát (1282).

A kunok és a papság reformálása. Alig telt el félév a
nagy morvái diadal óta, amikor már panaszok mentek a

pápához, hogy lázongások vannak itt a magyar kir. szék

ellen. III. Miklós pápa maga akart eljönni, de akadályozva
Fülöp fermoi püspököt küldte el Magyar- és Lengyelország
reformálására, s felhatalmazta, hogy tizenöt papját kinevez-

hesse prebeuidás kanonokká (1279 elején).

László király megesküdött, hogy támogatni fogja a

legátust. Tóténynél congrcgatio generálist, közgylést tar-

tottak a prelátusok, bárók, nobilisok és kunok jelenlétében

két hétig (július közepétl). Itt a király elrendelte, hogy
minden aclomány\e\e\éi mutassák be, s a gyerekes bkez-
séggel, elegemlö érdem nélkül adott birtokokat visszaveszi.

A legátus óhajtotta, hogy a kunok hagyjanak föl pogányos
hosszú haj- és .s^cA^íZ-viseletökkel s az asszonyos b-hosszú
ruhával; de ebben engedett, viszont a kunok kötelezték ma-
gukat, hogy magyarországi keresztény foglyaikat szabadoa
bocsátják; ott telepednek le, ahol elször megszállottak, az

alföldi Tisza két partján; állandó házakat építenek sátrak

helyett, megkeresztelkednek; az egyházak és a nemesek föld-

jeit nem bántják, hogy maradjamik köztük magyarok és

keveredjenek; nemesek és kunok joga-kötelessége egyenl.
A kunok rendes bírája az illet kún törzs bírája, fbín'ija

pedig .1 i'iádor, de ez kún „vérbaj" dolgában nem itélt. esak

a kún lörz.sbiró .s a király. A hcl kún törzs egj*-egy kezest adott.

A legátus aztán zsinatot tarlóit Budavárban (1271)

szept.) a kath. hit és egyházi szabadság védelmén' s a ma-
gyar papság reformálására. Oly 128 cikkelyt állapított meg.
amelyek a lengyel gneznai érseki területen maradt.-ik meg
teijeHcn,' a lengyel pai)ság reftu'inálására is illettek, ámbár
kétíiéigtelen magyar vonatkozások is vannak a cikkelyekben.

Ez<'k rendezve ily tartalmúak:

' IlulíT ..Aniiqiiissiinne ronsliliitioiw* Nvni>ilali<s provinriae
(ine/tipnni\' .
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Mimlfii k. rcs/hiiy k^t- - ni az cgtjhúztit. \i »•;:>•-

há/iak incnteM-k u/. adóktól. , ,/ Cf, márt vilúifi hz»>líí.ii-

jiianyoklíil. Ei^yházi javadalnuit viiátri ember kezébl el-

fügrudui tiJos; az ilyent érsek, püspök ne ersítse inejr. csak
kánona választás alapján. Ez nem sérti a patronusi jofrokai.
A joRlaianul olfoíflalt eifyliázi javadalmat félév alatt vissza
kell aíliii. A javadalmai* lakjék otthon, javadalma helyén s
ne helyettes ált^il véífezzíi kötelesséífét. Fpapok ne adják
jövedelmeiket bérbe zsidóiuik s efélének. Ma#r
különösen szokás a beszállás, amivel tülüá^cwani
a fpapok és a letratns kÍM-ri az egyházakat; e 1>

legyenek sz<'rények és mérsékellek. Az is szokás ii., ....^..

a fefryverrel, mérefrírel 8tb. bnösen meiföltek trmetésréri az
esperesnek ejry nuirka ezüst jár; ezt nem szabad klt< rjes/-
teni a véletlen halál eseteire, s amikor az illet a bánai
jeleit adta, <liji.il;inul kell eltemel.ni. E»ryházak javait g eg-y-
háyJak hagjjatrküt patronatus címén so szalmd lefoirlalni;
pedig itt nagyon elharapódzott a pestis, hoio* viláíriak em

-

házakat, kolostorokat lefoglalnak, ott lakmik. r-

istállónak, használják a szent hiljjrkrt s faj
szennyezik he. lla ezt^-ket félévig vissza nem adjak, kiközö-
sítés alá essenek s vilj'mri karlmtalomnial fékezzék me^ ket.
KiközösíU« sújtja az egyházit, ki világi bíróhoz fordul
kánoni üg>ben. -\z egyházi törvénykezi'-wt még a /

királgné se zjivarja, máskülönben ne lépliessen «k'.

Magyaror<7Íigon még a papság s«'ni tördik nz egyházi
büntctósvkkil: társalog, eszik a kiközösítí^ttel és ls». • •

letro bocsátja; ezért ví-rik, sebzik, ölik u papokat .

ják. Pedig ki van közöwitve, aki eg>há/.i h/etMel\ i \,nu\.

Kiközösítik azt is. ki megrontja az endier beesuloles mun-
káját, szlt, szántóföldet, pápai levelet hamiiít. Ilyet ha«x-
nál, sz«>ntséget battonára, jövendölésre fordít, ma^rxatot hajt
el. hamisan tanúskodik ht'uuuiMigi iH'H>en. gynito-rnt, f—^--

házat feltör, szi'nnlikos.iii g> llkol. simoniát
vesz fel egyluiy.i n iidet, Zaidó a bal mellén . ;

sárga karlkát varrjon a ruhájára iiimertetó jelüL
\ fpapok hordjatiak / ' nndt. \\.

nem nagyobb a fpapnál. 1^ en uh
esipkés inget (eainlsia) ^w a ktiptt,

melyre e» ellen esuklijc: :iiazhatnak. i * w.. ...w.....n

r»i báján a szines bélés, a selyem jtb. drága dísa, »zótt
ktztyil, Caak fpn|H)k viselheLnek gyürilt a akiknek errt-

Erdélyi: Arp&Jii>r. ^^
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pápai kiváltságruk van. Kötelez a tonzura úgy, hogy a fül

kilássék. Egyházi személy, diák, kocsmát ne tartson, ne is

látogasson, hacsak a kényázerüség be nem hajtja mint utast;

kereskedést ne zzön, bohókás igricekre ne figyeljen, kockát

ne játsszék. Ns diák nem lehet még helyettes lelkész sem,
javadalmas pap növel ne lakjon, (diákkori) fiát se tartsa

magánál. Egyházi személy vérontásban, halálos Ítéletben,

még sebészetben se vegyen részt, víz- és vasitéletet ne áld-

jon meg, kardot és bárdot ne hordjon, legfölebb elöljárói

engedéllyel önvédelemre. A szerzetesek ruhájukat tartsák

meg, mint fpapok is, valamint a silentivmot, hallgatagsá-

got a claustrum zárt folyosóján belül, az ebédl és háló-

teremben.

A claustrumot elöljárói engedély nélkül el ne hagyják,

egyetemre se s ott csak grammatikát, theologiát és logikát

tanulhatnak. Vadászkutyát, madarat szerzetestl bárki elve-

het. Szerzetesek állandó lelkészi állásokat, st káplánságo-

kat se nyerjenek, legföljeibb föpásztori engedéllyel lehetnek

káplánok. Az esperesek tudják a kánonjogot vagy tanulják

legalább három évig. Minden megyés papnak legyen szertar-

táskönyve, katekizmusa és zsolozsmáskönyve. Tanítsa meg
a világiakat az oltár, feszület és Sz. Mária képe eltt való

meghajlásra. Kórusra mezítláb ne menjen a pap istentiszte-

let alatt. Világi ember is keresztelhet, de nevet csak pap
adjon, háromnál több keresztszül ne legyen. Eljeg:k'zés lehel

pap nélkül is, csak ki kell hirdetni havonfa egy ünnepen.

Ágyasokat, nyilvános személyeket sehol sem szabad trni.

Egyházban, temetben a nép ne táncoljon, világi dolgokat

ne végezzen senki, ne építsen, szemetet oda ne hordjon.

A pap se tartsa holmiját az epyházbnn, kivéve veszély iile-

jéii, ha ellenség j vagy tz támad. — E zsinati végzések

másolatát két hónap alatt minden székeskáptalaii irassa le

könyvalakban ée vasláncon tartsa a sekrestyében, káptalan-

gylófton évnegyedenként, püspöki zsinatokoTi ix'dlg évente

egyszer olvassák fel és értelmezzék.

I?árók védik az egyházat s a királynét, a kirá'y íraRÍ-

kuma. IV'. Lászlót, a (iatal, vitéz, HZ<'»p királyt rajongással

kíiszönti h kancelláriai diákja, Kézai Simon, krónikája

elszavában.' Hogy anyja és neveli elkényeztették, saj-

* ..Inviclissimo v[ po'rrilissinio floinino I^dislno Irrrio . . . ml
lUnra nspíporo. cniua pulrhritndinoin iiiinintur hoI ot Inna!" Akinrk
izépxégét cxndálja a nap «'s n IwUi, nz nz Islon. Oc nrmi ktliVIplmOsóg-
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noMaii fir>'ukori én ^rlhctü últulábun a fíatül királyoknál.

S érthet, hoífy Edua „kún királyné** Kziluj BzépBésre elcsá-

hította inúr tizonhétéves kúrában LíiazIó királyt, .y
11/. iinónt elhatározott kún ti>rvényíiket n»Mn 'nn'u ii It

véKTehajtatni. A bárók kérték a pápai legátust, hogy intse

incff a királyt. I^^'ihzIó roKHz néven vetto a llg^'eliiieztetéftt é»

iLZzal állt bcszut, hogy biztatta a budavári polgárokat, oi

is rendelte, ho^y a zsinati fpapokat ne trjék é« ne adja-

nak el nekik éielniiszí'rL De a zsinat elvéjrezto a dolfcát.

hiszen a fennoi püspök a refonn-Htatutuni lejrtöbb cikkelyét

már elre nieffttirvezhette h inoK'irathatta, a zsinaton csak

kieífészítctto a niajo'ar külön vonatkozásokkal.

A lejratus egy hónappal a király mcsrintése után,

níivel nem javult, kimondtál rá é» tanácsosaira a kiküzöxi-

tí'st, melynél fogA-a tilo« az istentisztelet is ott, aliovn

bch'pnek. A király most már ijrérte a tétényi határozatok

véírrehajlását, de akarata már gyönge volt, motrint a kunok
közé ment. Fölebbezott a pái)ához, ki helye«elt« lefratusa

oljánlsát s irt László királynak és a rendeknek, st Rudolf

és Károly királyoknak is, hoíO' hassanak a maír>'"r királyra.

Miklós prépost kancellár kiközösítve, halála eltt iney-tért,

8 i)enitenciául, bíinbánata jeléül nu»írkérto a lejratust, Iiukt

holtU^stével te»ryen úiry, ahoRy jónak látja. A te«t hadd
alázlassék mey. esak a lélek örök üdvösséíro el ne vesszen.

A lefratuK, \\u\iy példát mutasson, a prépost t4>«l<^t a bél-

y)okIosok temetjében tétette 1<\ a nép pe<liíf a király niejr-

rontója testére khalmazt dobált. A király naíryon meg^

haratrudott. a nuura Ítéletét látta a nép tünt<«téM^ben, n

rlfnqiitfn n Icfintust, átadta a kunoknak, kik ajo'on akarták

nyilazni (12S0).

Aha nb. Finta vajda (Hi báró tánuii viszont .,üdv5s

szándékkal" elfogták a királyt. Csak akkor h*« ' '-\.

mikor a kunok kia<lták a pápai követ4>t rá a kir : i-

fiéfret iffért elfoKÓinak. Láitzió király kib^ült nejével s noha
a letratus már az elz évln-n táv()zott, a Iíizouító kú ' ". n

keményen lépett föl i-n a Hódmezu (VA^-uirhelynel)

uz eü miatt nyilazni nem tudó kún sereiret. Oldamur hatUt,

gcl cAlof a király sfé\^<Ufi*T9 U. ki c«yi/rr«mind a nrm:rt multiának
mr<i! fóggik. V.rJrx fr iM»kl tíirlínrlrí af (r' ' ' A mairyar

II. -m ti» miij Cink rl»:Art tápokon i<nn mr -i. Francia.

/>fiM ts \rtr< tor$xégban, ^rt\c a ma^;yarokiin hunnak. <i
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melynek maradékai Havaséira menekültek (1282). Meg-
mutatta erélyót, vitézségét akkor is, mikor a hatalmas
Abákat, Fintát engedelmességre, tiszteletre kényszerítette.

Ostrom alá vette még a Henrikfiak Borostyánk várát, de

itt már nem volt sikere s kibékült velük (1283). Két év-\^el

utóbb Batu kán öccsének az unokája, Nogaj a Dnjeper mel-

léki tatárokkal betört a vereckei szoroson és Pestig nyomult;
most azonban a bárók megmutatták, hogy országföntartó

tényezk is tudnak lemii, az Abák és más urak ess-havas
idben kizték a 26,000 tatárt s az aranyosi székelyek is

elbántak velük Torockóvárnál (1285). Egy csomó nogaj-tatár

itt rekedt s László király testrei lettek.

Ekkor halt meg Anjou Károly nápolyi király. László

könnyelmbb lett, feleségét Izabella királynét a margit-
szigeti kolostorba küldte s ott riztette. Erre a Henrik-
íiak és más bárók vezérlete alatt országos fölkelés támadt,
Pozsony, Magyaróvár, Sopron stb-, összesen harminchat vár
Habsburgi Albrecht kezébe került, s behívták Velencébl az

utolsó Árpád-herceget, Andrást, ki sziavon herceg címet
vett föl (1286). A római bibornokok fölhívására Ladomér
esztergomi érsek kiszabadította a királynét s Esztergomnál
kibékítette a királyi párt (1287). A fövenyi országgylés,
franciás normann-angol módira publicum parlamentum-
nak nevezve, 1289 nyarán alkalmat adott a királynak arra,

hogy ismét kibékült alattvalóival, a fpapokkal és bárók-

kal. Most történt meg elször, hogy egyszerre két törvé-

nyes yiádor igyekezett rendet, közbiztonságot teremteni:

Henrik fia Miklós a Dunától nyugatra és Básztéj nb. Rénald
keletre. A bels egység helyreállta hírére az osztrákok

kivonultak az országból, s mikor a küls veszedelem meg-
sznt, a parlament feloszlott, László király megint köny-

nyelm lett, kunjai közé ment, a pogány hír izmaelita

Mizsét tette nádorává (1290), st azt mondták, hogy maga
a király is mohamedán lett. Aztán elment a király a biliari

Körösszegre, odahíva h embereit a Kszegi Henrikünk
ellen való szervezkedésre. Ekkor a Barsa nembeli Kopasz(i)

Jakab fölbérelt eniborokkel, éppen kunokkal. Árboc, Törtei

és Koniones vitézekkel mcggyilkoHaltn a 28 éves királyt.

Egy külföldi hír szerint egj^ kún szúrta le feleségének a

htlensége miatt Sírjáról csak bizonytalan hír nmradt:
„mondják, hogy Csanádon temették el.*' Ennyire elfordultak

fölo alattvalói, özvegye, úgy látszik, jól érezte itt magát, itt
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maradt még kilenc évi^', íimikor nápolyi dominikánus apáca
lett s néíry év miilva moírhalt,

III. Andráji lelkei futrad tatása, hitlevele, az aranybulla
negyedik kiadása. Hrnrifc fiuk hi\iák b(Msm«'*telten II. AndriÍA
velencei unokáját, kit utoljára Ladomér érwk íh fí-lkarolt,

A „sziavon herceg" címet visel Andrást a muraközi Sztridó

vár ura. Búzád nembeli Arnold velencei váltgágdíj reméí-

nyében elfogta, s mikor ez a reménye megsznt, elvitte

Bécsbe Albrecht herceghez, hogy ez szolgáltassa ki barát-

jának, László mag^yar királynak. A hercegné megsajnálta
unokahúga, a görzi grófkisasszony volt jogj'csct és meg-
mentetto a kiadatástól, sot illó szállást, ruhát, kiszolgálást

adL'ik neki. De András különb vérnek "mondta magát a
Habsburg-vérnél. Akkor az esztergcmi érs^^ktöl küldiUt esz-

tergomi vilhclmlták vették ótalomba bécsi kolostorukban s

IV. László halála után a magyar fpapok és bárók hívására
Andrs'us szenw't^'si álruhában, hajón jött haz,u Hajójára sok
úr szállt föl útközben s így kisérték Budáriu AzLan Fehér-
várra lovagoltak vele s 1290 július 23-án a „székeshelyen",

in loco cathedrali, a királyavató szék helyén az ország
fpapjainak, báróinak. »»lkel nag7.birtok(»sainak (proceres)

és közneniesoinek (nol)iles) jelenlétében András urat. mint
a/i ország, királyság természetes örökösét lolkescii iii.'trk.in-

názták. Aa új király harmincéves
A koronázás szcrtartájiát itt ismerjük ni - i>r

részletesebben a stáj«'ri ()tt()kár Reimchronik c. rú

verseibl.' Ladomér érsek fölkente szent (dajjal. v,, . t-

ték Szent István palástját, fejére a szent király k. ri ;..ij.it,

kezéfbe a kormány pálcát s az országalmát, végül megecikQ-

dött a hitlevélbl fí'lovasott Ígéretekre, viszont a "
"

"'k

is. kivált a fpapok »'•« furak, a bárók húséget i-k

neki. A hitlevél tartalma ea volt: re lenz az igazságnak és

békének s üldözje a gonosztevknek: védje az egyh- '•

özvegyeknek és árváknak: ítéletében igazságos I.-

kirrilyság jogait gy "\ akarja s a Boldogasszí)ny bir-

tokából elszakított r visszaszí'n.

-\ lelkes, egyértelm hódolat oka a*, hogy igaii .4rpád-

rrrnrh isuierték el. Olns: nevelése legkevésbbé volt ebben
akadály, mert éppen akkor írták, hogy .Ma^ryarursKág más

* H.1.000 rer* • világ eM>m^nyriröl. A XIV. ktlud cirjfn kMiúlL
Kiadása: Piv. Srriplorcik rorum AiMlriararum III. f-% Smnúlirr (M«n-
n..MT. IH90. IHU.1i. IV)r .Sr:krmli>k. lm^.. 711- 714. I.
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idepenuek alá nem vetné mag-át, mint csak olasznak, s az

olasz nyelv itt közönséges, az olasz nép kedvelt.

Eg^' hónappal a koronázás után, augusztus vége felé

Óbudán András király congregatio generálist, országgy^
lést tartott s ott megesküdött, hogy a nobilisoknak (volt

kir. szervienseknek) szent királyok adta jogait megtartja.

Ott voltak a prelátusok, bárók, procerek és nobilisok. A tor-

yény befejezése közönséges oklevélzáradék, az ellenállás

va^y kiközösítés említése nélkül. A nobilisok szabadságait

kiterjeszti az erdélyi szász predialisokra is, kik nemes
módra élnek, t. i. oly telepít örökös falunagyok, amink
a soltészek, oláhoknál a kenézek, székelyeknél az ágházi

nemesek, va^y akik nemes módra kaptak a szász földön

birtokot.

Aranybullái eredet cikkelyek, hogy nem kötelesek a

nobilisok hadba menni báróval, hanem csak a királlyal,

betör ellenség és elszakadó országrész ellen; a királynak

úrbéri terhekkel és kamarahaszonnal a nobilisok népei sem
tartoznak; vajda, bán sem szállhat meg náluk (10, 11, 34);

IV. Béla, V. István adományai imegmaradnak, IV. Lászlóét ús

(igaz szolgálat alapján) a harcokban elesett nobilisok fiai,

t^sfvérei megtartják; örökös nélküli nobilis és szász örök-

lött birtokaival is szabadon rendelkezik; tartoznak éve:>

kint a bárókkal Fphér\^árott megjelenni, hogy elttük Ítél-

jen a királyi tanács vagy kúria a bárók (várispánok) ellni

panaszokban s megvizsgálják az ország állapotát (6, 7; 26,

25). Itt is van dézsmaváltságról szó, do már nem ellenezve:

a nemesek egy ekétl egy fertt, népeik egy kepétl egy
nehezéket fizetnek; a pénzkibocsájtás korlátozása helyett

ezt most megyénkint az ispán és négy derék ember (a nobi-

lisok bizalmiférfiai) intézik; dézsniákon és új pénzen kíviU

lopás, latorság dolgában is a megyeispán ítél a nemeseken,

de csak a m'fry nemessel (az elbbi bizaliniféríiakkal. a

nemesek bíráival, a késbbi 8zolgal)irákkal) s az elilélt föleb

bezhet a királyhoz (21, 12; 56, ÍH). Hégi cikkelybl fakad az

is, h»gy idegen, pogány, kártev, ig-nobilis (nem-nemes) nem
nyerhet méltóságot, várakat a a királyi tanács tagja nem
Irhet (3).

Vj cikkelyek: nádort, tárnokmestert, nlkane«'llárt, kir.

iidvarbirót a király „régi szokjls s/.erint a niMuesek t.inM

csából" fog kinevezni; alispán csak nemes lehet; a nád»ir

bírói útján ott van a megyeispán nóio' ineir>'el nemessel, s
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• /ck puiiaHzt tehetnek u királynál; érsok birái én szabad
ilvak uem biróükudliatnak ueiiifüokcn éa népeiken (9. 41).

J4, 15b); vútnot a nol»ilisok t'«« •.

r«ak a külf«ildrui kiilftildm n •

U'kuyuvKypúet a rokonuk berüú szerint viMizaválthatnak;
nK^'Hzinlén bntettért U'fotrlalt javakat 1« (18. 30, S3).

Euí/házi voiuitkozáaú cikkelyek: üenklt Bem lehet me^-
idrzni kir. udvarbíró «'*s aÜHpán elé káptalani vagy '

bi/.(>ny«áif nélkül « ez 12.'{I óta van iir>'; méif ré^

hofo' az etrybázjüc jo^ai Bérthetk>nek az elveszettek vi-

terítendk; új cikkelyek: hoyy a \n\^
'

'
'

í'jfyháziik néix'i u király s/>»iiMly»H bír.

nak anyiifriakban, h \\uk\ kóriilbeliil hzoz ember tisztito-

eHküjéért nejo'vt'n dénárt kapjon az illet eiryház (5a, 1;

15a, 32). K\fy\\kz\ vonatkozáHÚak inésr a nemtxi cikkelu*'khen

a dézKinavúlthá^. a fehérvári et^yház joifa az alk

Kálira, H az e^rybázak népiéinek váiiinientesséfre. \ ka ••

eiryházak fölé épült tornyok lerontana a kefiy'urak. bárók
ellen irányult.

liárók ellen szóló cikkelyek: hoiry Ispánsáeokat örökre
senki sem kaphat k Wirók ne védjék a KoiiíiHzte\ '•. 28);

új cikkelyek: bojfy u kin'Uy vejo'*» vinwza I\'. 1. . 'Ifta-

talan adományait h az eröszakoH f()>rlali'u*okat, birtokvásár-

Iáitokat (K. 2(), 29); rnnUa le a rablóvárakat; /izÜMtesne - —
a/, elóde alatt ke|etkezt>tt vámokat, az utasok nienzáb'.,

sát; tiltHa el a bárókat \\u k bérbeadáhá'<»l <* : . .

telén aÜKpánok alkalmazái*. '; 17, 16; 4) A ncmcyi
cikkelyek közt van az, hor>' a feliérvári évi ryt^lésen a
bárókon Ítélkezzék s hoiry a vajda é« bén nem wálíhat mcv
a neniewknél én néiM>iknél.

--Í király korlátozására sok cikk 'ly van az eI/>z6V' •
'

Altalános érdekú kurlatozi'is az, ho^ry a király .i hozzá fi Irb

lH*xett {wrekben \m rendt« biról oljánUsal dónt » hocv
V< ' *i'n is tartozik .i

'

Kzolfál-

t iiiüc (24. 27 ». K hnstnAt
«- i'ellanai í)k|rvel<lljji> i' •.. vlaSX|>-

'• - : ..^ik', páteuM t^H /.arl b-'.rKk»r: u*;. ..j.iay- v«y\
Miütmárka. IS e/.uhtniárkj, 2 nehezék. 1 nehezek).

Ilarr a i ' ^ v etelAk HIen. a Henrik flak táxadá»a. Ai
íiudai «>rH/ji ideje liijáii llnbHburiri Iluíl.'lf :(••!
irály a tlának. Alhrtx-ht imi.!rúk )»»'ro«'j;tit'k

iiiint nemet húlM'rt M.ntry.'irumuiCui. ntert úiry itiiii<->i^>. ii<k >
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III. András nem igazi Arpádvér és IV. Lászlóval megsznt
az Árpádok örökösödése, az Árpádleáuyok pedig nera örö-

kölhetnek. Már pedig a mají-yar jog Szent István törvényei-

ben az, hogy a birtokos leányának is hagyhatja vagyonát
(II. 5), 8 a XII. század közepén ismételten látjuk, hogy az

apa vagyonát a leánya örökli.^ A német hübéruraságot
Rudolf király a tatárjáráskor II. Frigyesnek tett hbéri
ígéretre alapította, de ezt a pápa négy évvel utóbb érvény-

telennek nyilvánította. Most IV. Miklós pápa tett óvást a

német hübérigénnyel szemben, mert szerint* Magj-arország

a pápától adott els korona címén csak pápai hbér lehet.

A második trónkövetel lengyel földön mutatkozott s

IV. László magyar király András nev öccsének mondotta
magát, kit Szent Kinga mag>'ar királyleány, a krakói

Boleszló özvegye, állítólag bizonyos jelekrl fölismert. Sánta
ti. Károly sziciliai király 1291-ben a saját nejének. Máriá-
nál;, mint V. István leányának örökösödési jogát hangoz-
tatja s felhívja Magyarország népét, hogy hagyja el azt

az András nev velenceit, kinek semmi joga nincs a

koronára.

TII. András király már 1290 szén nül vette Ziemovit
kujaviai lengyel herceg leányát, árváját, Fencnmit. Az
álAndrásf, mihelyt megjelent a magyar határon, Baksa nb.

Simon fia György, a morvái csata hse, zempléni nagy-
birtokos, Tark vár ura s a sárosi Sóvári Sós-család meg-
alapítója, visszaíizte lengyel földre, hol a vele volt magya-
rok egy folyóba fulasztották (1290).

Albrecht ellen András király, a nemzet lelkesedésétl

támogatva, 80.000 fnyi nagy hadsereggel vonult föl s Bécset

ostromolva eg>' hónap alatt az osztrák herceget a haimburgi
bekére kényszerítelte, amelyben a herceg lemondott minden
magyarországi foglalásáról, viszont Andn'is kin'Uy meg-
ígéri az osztrák-stájer széleket háborgató várak lerontását

Í1291 aug, vég.). A köpcsényi találkozással személyesen is

kibékiiltek.

A lerontani való várak fleg a Kszegi TIenriknak

tulajdonát tették. A békekötéssel sértett Henrik fia Iván

Marin királyné pártjára állt, kit a pápa Is ajánlott. .\ ná-

' Fulkó vcndóK 1 1 tn bnn 11. I.^lviin vs II. lUMn kinUylól kn|M>U
l'irlokiii Pf;y»'llrn Icrtnyrinnk hnpvja: .S/ine^ úrn pcdij örökösödé*
Joirán hírt ntyni birtokáról riMulrlkrzIk. I'niinnnh. HiMultnrt. I.

fi37—509. I. pntrintnniiim, qund ml tnr prrlinrt hrrrditnrin iiirr.
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iMjIyi kiruljm* a frincia AíxIjíui ül r 'var Grkösl
jf»ífát 1292 jan. l};iii korona én zú^ ;i«á\*nl flára

Martol Károlyra, miután Sopron- é» \' sMvúnnefcyé'
adta Ili-nrik üa Iván bárónak, u hor\'át tonx<*rnirll« ím ...ím

HÚjrot linhir vár urainak, a k/*MÖl>iii Zrínyiek KciUi'k. Mar-
t«'l, lialisiiurtri Rudolf \ az

Atijou-iilioniok nicllf .1/ ./.tuti

íh cimcriil és prémeH mntjynr ruhát krárJttotett; unokatcMt
viTÓnck iK'dltr, I)ra»nitin István azcrb királn finnak cnlaadta

hüJM'rül Szlavónia hrri-ij^^scct MlWí. Nf1k«>r II!. Andrá*
király iiicj,'jt'l«-iit Zájrrál»l)aii. a l"

állani. Ilt-nrik fia Iván íh bekér' . , , . . ..„..

a királf/t elfogta é» inosonyi várjobbáiryokkal órirtrtte, kik

nt'in najry tis/.t«'«*w'í?irol bAnlak a ki " ' Neio'<*«l' ' -

hiix után a király kiNzabadult, mi': mak b;

sáffot biztoMJtott kf'7.(>H(>kki>l h mi' ' tt«> Mária
adományait A Hzerb király Ü.i .1 ... luban vI.hiiz;. .

K/lavon herc'ciTH^irc^t é« PozM'fra várával anyjának adta. a

katon/u< rfrlyü Morof»inl Tnwnshuinah, ki \' '

n-mb't tiTt'intott a drlvid«'*kon, h lit«\».t\ ít-

h'ánya idjeg^'ztW'Vfl kárixttolta a Bzorb királyt tlJMt.

Két vv múlva mrtrbalt Frnenna királyné é« Martol

Károly, amaz a háromóvoM Erzm^betct, ea a hétévMi Caro-

brrtot íCaroluH T '

. ' . .

birlok é8 HíTirik

Tolnálian Mí/jío volt i.ádor, folvldckon a vá^n'öliryi '

a Hárofd SimonOak. kolot<^n a bihari Bánták batali

pI, úwy hoio' a király noni bírt volftk. Do nz anvja <

*4'1 tartott rondó? ^

(lakkal nzinmbon -

votte a ti)M»nhatóv««« Hat>Kburiri Jg^^f^f. An»ri«cht loá:

rtKBiel i>odiir a nyiltan Mlá- '• " -'- ' ' -

Kó«z«iret Albroobf'.l ouvült

Im'u a balóv* - »

iiánaJc. Venn ; L > , „

jolon volt, a blokri llotond na (129A). Knii^b«»t nrvrlMrv
lléciUton maradt. Itt olbatároxták a hál' *^' ijuiaul A' If

nónipt király ollen »• f««briutr vo^ón ok uyl írnu =

oHapat Ím olkiM'rti* N t » It.i .A néiiMltfli

mi^irbámulták a nioif:. .-.--, kik aai»n'i:>:i.i!.i hoawii l>««f«i!i!

hajat im MZJikált vivitek, (iölthrímttét. WortnaUd i

% olt a diintö caata. A macyar OMiiwt • második bmdrpuoDoo



2:.o

harcolt, melyet Albrecht veaeitett. Az ellenség hadsorai kö:;t

pedig ott volt IV. Bélának Erzsébet nev leányától szüle-

tett unokája, Wittelsbachi Ottó, Alsó-Bajorország hercege.

Adolf király elesett és utóda Albrecht lett (júl.). Ig>' a Habs-
burgok fölemelkedésében újra része volt a magyar fegy-

vernek.*

öt országgylés két év alatt, a bárók kizárása, az

Árpádház kihal. A tör\-éiiyhozó országgj^ülések, amelyekben
a hivatali rendeken, a fpapokon és a kir. ftiszteken, a

bárókon kívül már függetlenebb tényezk, a nagybirtoko-

sok és köznemesek is résztvesznek, 1279-tl ismeretesek. SzáJ-

muk az Árpádkor legvégéig összesen nyolc: 1279, 1289, 129U,

1298, 1300-bau egy-egy, 1299-ben négy. Két nagyobb szünet

van köztük: elször tízéves, aztán nyolcéves. A gylések
helyei: Tétény, Fövény, Óbuda, Pest, Rákos, Buda-Rákos,
Fehérvár, Pest. Gylésekben különösen gazdag az 1299. év,

amikor a három országgjnílésen kívül még egy pártgylést
is hívott össze Veszprémben az Anjou-pártivá lett eszter-

gomi érsek. A köznemesekkel egy sorban vannak a szászok

és kunok (1298) s ezeken kívül a székely nemesek is (1299 július).

Legkülönösebb és jellemz arra az idre az 1298. évi

országgülés (congregatio generális), melyet a király s a

bárók beleegyezésével, de a bárók kizárásával tartottak a

fpapok és magyar, kún, szász köznemesek a pesti minorita

egyháznál, a göllheimi csata után egy hónappal, augusztus
elején. A végzéseket aztán a bárók is megersítették függ
pecsétjökkel. A végzések megokolásából megtudjuk, hog>- a
bárók- és más hatalmasokkal szemben a király félénksége

nem tudott érvényt szerezni a koronázásakor kiadott orszá-

gos szabadságlevólnek, úgyhogy Magyarország minden
részébtn ingani kezdett, az egyházak, nobilisok s a

többi országlakosok is vagyonúkban csaknem teljesen

tönkrementek. ^Meglep, hogy e bevezetés o bárók kizárásdt

szokásofinak jvonrlja (prout moris est), amibl azt következ-

tethetjük, hogy ilt voltakópen a két kajuara-rends/^^r ke?:-

detét, a bárók külön tanácskozását látjuk kifejezve. A ITT.

Andráskori ors7Íiggylósek közül csak a koronázáskori

óbudainak 8 eme pestinek a határozatait ismerjük pontról-

pontrn. Még pedig az utóbbiakat I. Ulászló király átírásá-

' Pauler Gy.: A mngy. nrmzff lörl. nt ArpAdhii/i királyok nlalt.

11. k('irt. .'>«2. 1. E mfiv»«t s<>ks7nr hn^rn/íMiik mint nrlkiiló/hclollrn nkipot

a lovábbí'píltirc. Roppant iKTíic'sok l)ihli«>f(rnllni «-s krilikni jrRjn'Jri.
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\)iÁ ludjuk oly í
' f! ZMk'iiioiul temeti-

vári orHzii^rk'yiíI'- u Az 12^. évi hatá-

ruzutok véícu ott van, uiiul az okievélzaró fonuuJát találjuk'

A királyság javára határozták: ho>0' Andrán ural

elismerik a királyHÚ^ t^'riiuí^zcUw urának, az el foirlalt királyi

én királynéi javakat vissza kell adni, a valaha olid«'ifeníteti

or8záírré«zeket a király kiitelen viKHzaveuni (1, 2, 18); az

udvar tÍ8ztí«Ké|fo b a királyHÚ>r. orvzájr kurmányzása érde-

kében neíryedévcnkint változ/) két pÜHi>ök é« két koznomet*

legyen a király tanácsosa, kiköt nz orwyiir(rynIé« tnefn'álaszr

tott H a király fizet, kiknek ho/ — kir.

intézkedés, birtok- éfl méltónáKa : ._. nye»;

a királynéi udvar vezetésére a király lus ideK-enekbl. hauem
iiia^ryar n»'ni<*ekbl válasszon bárókat í!), s Kojo' a királyi

és királynéi vámok vajry harmincadok rovására IV. Látizlu

óta létesült vámokat luvK kell szüntetni (20. 21).

Egnházi érdek cikkelyek: hojry gzékürescdé« eseten

genki se fof^lalja lo az ífryházl javakat s a püspök haífy"-

tékát: az elfoplalt effyházi j<»írokat vi^ísza V.
' ' -

.

téssel (22-24. 3. 17); az ejo'háwik néi>ei coli- «.

sem tartoznak, szállással som. kivéve a monostorok keg^y-

urait (25. X*).

A nemének javára Is sz^Mnak az elfosrlalt joifok vlssri-

adására s a collrctii- ér »zállásment''sse>;ekr<' vonat

házi cikkelyek. ()>*7.tatlan testvérek kö/.iil esak e^-y

le« a Cfgy a hadbiriM^riik. Szabadon szoltrálhatnak hárkinek.

Királyi biztosok helyett a nádor vajry a meíoei birák Intéz-

kedjenek: a náílor künn a mezn s ne t4«len ítélkíTJR^k. Klr-

uílvarbiró s níás biró nennwt el ne fotrjon liirKáir « '.

27. 26. 2y. 28). A i>éiizváltj'u4t meirjénkint néífy nenn - x^

az Ispánnal. Csak klr. pénz leir>'«*n. két évig H, aztán 'Vnylro
kléjretve (veyyílve rézzel). A vtuiárjoir Hvcii»té«ének torho

alatt kötelesek az Illet nomewek va^y hnUil'n.iwok frUvaik

váfiárt4«rein s eio'ebütt a kir. iHMizt rt>rtfal< akik

MJ {MMizt nem fogadnak v\, azok eiry «'Ky !•• •»n»»lt

S fort/St. Aki iMMizt ver, rlvpuzti i>énzver.' .it

a t<)n'ényc« btinteténen felül (8G—32).

* Dt>aiinu« rr& rt, rrKiii brcw ifillii •-*

hitnriini hiiir y.\x\%' slnluloruiU piMi*iirruiit. K u

1 (',o«|. Dlpl. Vt ^lunnroml*
V ' '•» I. V. ft. I r K'»lAr«. 11.

.->.' «' I I .1 \ i! .iikH IritkrrtikuMUi krrdn. 11. L



Az összes fpapok, bárók és nemesek tartoznak május
S ra (1299) összegijülni a Rákosoyi határozni arról, ami a

kiráJy levelében van (34). Perpetuum edictujn lejo'í'iif bogy
a koronázáskori 8 a jelen határozatokat a király tartassa

meg, máskülönben a kalocsai érsek (mert az esztergomi ellen-

párti 8 távol maradt) a püspökök hozzájárulásával vesse

interdicium alá a király kápolnáját (6, 17, 18). A hatalmas-

kodók Vk év alatt adják vissza foglalásaikat, máskülönben
a fpapok már most kimondják rájuk és párthíveikre, párt-

fogóikra a kiközösítést, fönntartva a királyi büntetést, a

jószágvesztést és nemességbl való kizárást. A király máíi-

honnan is kérhet ellenök segítséget (4—8). Kir. engedély

nélkül épített újabb erödeiket, kastélyaikat, ha eg>'házak

fölé építették is, le kell rombolni. Az elégtétel, kártérítés is

V* év alatt történjék. A rablott javak felkutatására megyén-
kint négy nemes tartson vizsgálatot a királyi emberrel,

hitet téve a király urnák a közeli káptalan bizonysága mel-

lett. A kiközösítettéket szerzetes ne ínerje szentségekhez

bocsájtani és kiközösítés éri azt is, ki ily szerzeteseknek

adományt nyújt (9—16). Hasonló kiközösítés sújtja azokat,

kik zálogot vesznek az eltörölt vámoknál s megsértik a püs-

pökök végrendeletét, a collecta- és szállásmentességeket,

megA'ei bíráskodást mernek gyakorolni a nádoron és megyei
birákon kívül, vagy nemeseket a maguk szolgálatára kény-
szerítenek (21, 24—27, 35).

A gonoszok büntetésére két vádor mködött mt\irint

egyszerre, mint tíz éve: Péc nb. Apor a Dunától jobbra,

nyugaton. Rátold nb. Roland pedig keleten. S raegtürtént az

a szintén jellemz dolog, hogy a magyar kirnlij véd- cs

dacoló-szövrfsrprr h'p n saját ftisztjeivel, Demeter pozsonyi

—zólyomi ispánnal és társaival (1298).

A következ tavaszra tervezett rnkosi orszafjuyülést a

pesti domonkosok egyhjízánál (1299 május 8.) szétrobban-

totta Gergely vál. esztx»rgomi érsek azzal, hogy n pápa nevi^

ben fen veget ödzött és Veszprémbe hívott öss7.e gylést.
A Henrik ílak közelsége miatt a püspökök nem j»'lentek nieg.

A július közepén tartott budai és rrikosi köziiarla mentté
(publirum pnrlnmenttim) a „nngyságos'* király nagybátyját.

Moroslni Alberlinot. ki urukat fölnevi'ltr, nz országba
hozta és tömérd«*k kine««'t költött a hányt-vetett és

kimerült ország norsánnk megjavítására, s kit n király

íizlavon herceggé és Pojwogi* x'Armeiryénok örökös ur^vá tett.
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jKUil réiri ni'iii«>ht föhrcMzik a magyar nemeM^K krlWIébe

iiiindazoii jof^u-Ml óh iiiont^tMM*frs^l. aiii(*Iyekf>t Muirviiromzái;

furui ('*H lU'iiM-h.-i iMi'tr •-

AndrÚN király tijr;i In -.

• fonnálÚHára Fi lur icna, i::i«i junluna elején pedig az

\iijou-párl nu'iríi k.»«Z4tH-r» l't síre-

A budui-rúkoNi közparlainont idején a h« Toniasiua

iiiúr Rikereiicn Mzállt h/4'iiiIm* a Dráván túli Anjoü
iichai Kadoffzláv bún ti<filvirfnok, Btiboniknmk nég>

s hadaikkal. Tomaftina mellé került axtán a testvére Alber-

uno. A vá^rv'ölio'l C»ák Mútyun én twit^-ér. " - •' -
•

pozMonyi-zólyoiiii iHpán vr]u>ti>tt hadat. A
esztergomi érsektl AiulraH király elvr

(1300 jau.). II. Károly Kzicilial király

hogy a magyar. Hzlavon éa dalmát f6i>

báróknak ém uiindetil KÍvánaúgára

kaját, Károlyt, ki a . » elejrn ch.i

bpolatoba. Mr»f n t-^- vt-gm megholt TmmtMtmt, 13<»1 i*»ii

14 én pedig ///. Andrán magyar király in, Uudáu. •* "'f ^

minoritákníil. a mai vántzinház helyén temették el.

Eri T megható »

zést a n k: Jctört

rály... törznhtek ut ny ágacfkója... .M

minden r<«ndürnngu .. ' •''rz««, hogy olvi--

nrát, mint Kacbrl n irv< . keftcreirte halálát.

kit ' 'ily vérébóT.,1 temetrti utáni napún

átadta a királyi ftliixteknek az óbudai kir. palotát, aalán

n - ' .rittal hnr * - íf ''--'.• ártól nem mea»?'* •

1. iMir/ik Iv liirom évig. Ma*: .

< Ut'lme. "^

..; ..t .;. intén í^ .

t romban aa utoUó An>ádkirály egyetlen gyermeke. ».
bet. ki kilence<lik évéin;.

'* '

Miundott a vllágrul. h ^

Magyar kIr. címeren •irba trairttrk rl.



Társadalom, niilveldés az Arpád-
királyok korában.

1. A föld és népe, Aboujtiius irta meg Magyarország
legrégibb föld- és néprajzát 1204 táján oly adatokkal, ame-
lyek a XII. század második felére illenek. Honfogrlalástörté-

netéböl megismerjük az ország határait, gyepit, erdit,

hegyeit, halmait, folyóit, tavait, révhelyeit, várait s egyéb
nevezetesebb helységeit, Csepel szigetét mint királyi, fúri
nyaraló helyet írja le. Jellemz néprajzi adatai vannak a
korabeli fnag^arokról, . székelyekrl, kazárokról, besenyk-
rl, izmaelitákról, kunokról, tótokról, oroszokról, oláhokról

s áltíilában a jövevény vendégekrl.
Árpádházi királyaink dinében kilenc királyság jelenik

meg egymásntán. Szent István az ungrok, I. András a pan-

noniak királya. Kálmánnál tnnek föl ezen királycímek:

Hungária, Dalmatia, Chroatia, II. Bélánál Ráma, Henrik
vagy Emeriknél Servia. ITI. Bélánál Galicia> II. Andrásnál

Lodomeria, IV. Bélánál Cnmania, V. Istvánnál Bulgária
királya, de úgy, hogy ezen ntolsó szerzemény már IV. Bélá-

nál meg\'an, csak nem rendes cím az elskkel együtt. A hódí-

tások és jogfönt^irtások 1254—8-ban érik el a tetfokot.

E királyságokon kivül kiterjed a magyar királyi hatalom a

Szerémségro és Mácsóra már Szent Lászlónál, Boszniára

II. Bélánál, Barancsra III. Bélánál, a Sz(">rénységre IT.

Andrásnál, Chnhniára a mai Hercegovinában IV. Bélánál

8 Kucsóra és néhány évig Stiriára.

Szabad tclrpcs vendégek jönnek be már Gyés/.a éí» Sz.

Tfttván idejétl fogva: olaszok (iUiliai, spanyol. frnnuMa, vjil-

Inn). németek (bajor, sváb, szász, frank) (^lbb szórványo-

san, aztán tömegesen ll.')0 táján telepszenek le f>dély déli

TvH7A'n Í1224-ben kapnak autonómiát). 1211 ti a Bare.iság-

bnn »'»« a Szoposségbrn (itt 1271-ben kaplak antnnomiát).

Sz/rvnnvnK.'iTi iTi- -uk br ;t Frl vidi'Uri'. sül Siiüioirvlin i^ fút
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|.nr.ii»; 1166 tiij . : '.k holifíir ; . s

vi(l«'kn« •'« vunnuk ilytMií»k iui-í? (iy<*ló vara viüíkeii; <!•• i-it-k

talán hadifoglyok, mint a íoK'Jiras;kí'reU'k llvj lol. !' i

^«)^r(^ly oredflü krieti rokonok a KZ<<-keIyek yj^t\ (!

Iiuiiii törz.H),' a ln-sí'iiN r.k 1im> f..|. u/ i/ina»
'

tájától í-n a palór kunok 1 HM !•>!. S/ahad U-I-

. si(l«»k kojulettl fntrva s lüM Immi kaptak h/-:il»a«i»ak'i'*viii'. ;

."Zabiidok a tatárjárá»*k()r iMJott kunok i-n jÚJ^zok is.

2. A király ^ udvara, Oruk'ö monarchia van Itt már
Árpád k<»ra óta h a kirah ~-

' '•« utódai a

kinilyi várak «*h udvarhá/-: . • h« ve! vi<«zik

át Mint földcMurak rendel k(«n<*k inpánjaikkal én nahaáon
várreikkel. A kercxztéixy urnlkodÓM elveit Sr_ Intvén tíz-

parancs ÓH tiináeH alakjában írta nu'ír fiának vn utódai (szji

Illára, Az elBÖ korona nyílt. Ilyen a S i* I. 'oihjui-

iiak küldöt» tfi)rók' két korona i». Sz. 1 .. - i. tiyesjui koro-

náját talán Sz. Láxzló voKy Hl. B^la eirycaitette sári. tehát

a cHáx/jiróval eírjen!" i koronává. A k ' '

'

W

• Tf a fflurvári ri . A királyt oz

korona/.y.a, a királynrt a veszprémi pÜHpök. i • n a

királyok t».ak az ejo'ház, az özvegyek é^ árvái. ,... iniére

'••ttek koronázó wküt: 12(M-ben kezdték a királynáir varjr

^•tl•nnl a Ili k

li. Volt t ^

A kiriilyl ftisztek lennriizeleiien kezdettl fojo a hu-**'-

UTt e«ikiidtok frdd»'»*íiniknnk. a királynak. Az Arpá<!királyi>k

i'iH) toltttnyirr korán k«>/.dinek uralkodni r \:ralmuk id^it

' - d. átlatr 1.1 év (a ve«0'<**> korban 17. a Ilahnhurffok kora-

Imm 26).

A t^miéasetea. mairyaroa örökli rendjét nem lararta
a m' ' fiának ét térjénrk trónrafutd^n íPiter. ^' "

<'•• ta az ortMizoa, salávna tminmtu* ie^T*«»»» * n

< ' 1 ! 1049 IHW .^ ns if}ahb ' ti.

I'ilyri. h;il>OII lM*lit*'» íiAKornlri \<«/."U„. . ., .
_,

. .. . ; ' •

tettek n fúri é9 \ t — A kirdt^nék
•

• ' U MMküUl^
'!áno#l f6rBv

Ki'fioidi a hltber rimrn támadtak klrfllrftl

. .... ..... -t

' lir>0 I irk rrtklybr. ITH alán lUrooit^^lMi «• r4tar
liHybv. 1370 U)aii Ardnvti%«/^klir é% MaroMf^kbr. k#«4iib C«lkba UK
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Királyi székhelyek: Esztergom, Emcrik korában a
Csepel-szigrei cs tíudvár, a tatárjárás után Budavár, Fehér-

vár az els szcut király temetkez helye s a további királyok
koronázó városa, hol a királyavató szék volt s ezért „székes

hely", locus caledralis. Az els király utódai szintén a
tlük alapított kedves eg-yházakban temetkeztek: Budváron
vagy Pécsett, Sáron, Tihanyban, Szekszárdon, Vácott, Vára-
don, kivéve Salamont, A szentté avatott élsö király mellé

temettek el Kálmántól IIL Lászlóig hét királyt, csak II Ist-

ván került Váradra és Emerik Egerbe. II. Andrást három
helyen követelték, utódait pedig Esztergomban, Margitszige-

ten, Csanádon és Budaváron temették el.

3. Egyházi társadalom. Az els király csak a személyére
kapott apostoli követségi jogokat, hogy megszervezze a püs-

pökségeket és betöltse. Az I. esztergomi zsinaton 1086 körül

az esztergomi érseknek tíz suffraganeusa, alárendelt püs-

pöke van, új a zágrábi, s nem önálló a kalocsai c. érsek sem.
De külön érsekség a kalocsai saját suffraganeusaival már
1186-ban, Közben keletkezett a nyitrai püspökség, hódítással

csatlakozott a magyar fpapsághoz Zeng, Korbava, Tenén
(Knin) stb. püspöke, a zárai és spalatói érsekség alatt tíz

suffraganeus. II. András korában támad a ezerémi püs-
pökség s a milkói kún püspökség, IV. Béla alatt lett djako-

vári birtokossá a bosnyák püspökség s rövid idre támadt
a bolgíirfehérvári (1254—95).

A királyok nem alapítanak káptalanokat, mert ez a

név 1200 körül kezddik, hanem alapítanak nagj'obb java-

dalma egyházakat valamelyik kiváló szent tiszt-kefére és

lelkük üdvösségeért. A nagyubi) egyházak több diákot és

papot tartanak, kik kánonok, eg>házi szabályok szerint közö-

sen élnek majdnem szerzetes módra, ezért a nevük kauonik-

^e.s/í'^rr/r. K()7,iJs asztalnál étkeznek a préposttal és püspökkel.

A piis})ök. föjövodeline a <lézsina, a tizedrész minden évi sza-

porulatból, termésbl, ellésböl, vámból, bitang kóbor marhá-
ból és' szökött szolgából egész egyházmegj'éje. tehát négy-öt

vármeg>n területén. A kanonokok Istennek fölajánlott, obln-

tus fiúkat kapnak vagy önként jrlentkezkef vesznek föl .^

hajny írással fölvoszik ket n diák-rcndbc és iskolázzák. Sok
ily diák nem lesz fölszentelt pap, hanem püspökök, ispánok,

király íródeákjai, prókátorai lesznek, megnsülnek. Püspök
Í8 lhet bellük, hn feleségük önként elválik s erkölcsösen

külön él. vag>' npácn lesz. A székesegyház vagyonát, falvait
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a XIÍ. KZJizíu! !•,••, - • .-i

jjHiJÖk, 11 i)r- ; . .

téséro i-n vil ueket A kan«.

tcatvérek köz(j, < .... ,.* ^. .... .......... » az i-reok, a pü-.; í

vairy niÚH jótevk ulóliiff adnak nekik birtokokat. h< ;:.

1.- •
• • ' •

l

kok a% espercxck, ()k hir k a papok pon»lb<'n, ál"

ban a kánoni türvényí'k ....v . -.. uify»*khen. A ííüumí leik'

javudniinu kíH Mzoltraház kí*t n^c^yókriiíi ekiíiro való í

díd, kh. 1 I.íl í= egy f

A V . k egy Bxáz:i- nind bcnr/Kek, Sz. n< • •

dok rofniIAját kell tudniok. Az apácák \% ilyenek. As ay
Sz. LáAzló korában már pÜRjHíki dÍHzjel-. - ' * ' -

8 az I. eszlíTiroiní ruhint orA eltilt jn. n '

üiryiljíik a
i

nyi földbirtok:. „ „. . -.i

nieiralapít é% fölújit öt apát«áirot A IV. laterAnl z«Inat

121.Vb<»n I
' '

'
' - ' '

Krtlrri íip,

bíin nu'ir viinnnk kni'^tdÚM testvcrncgck, a hniott

tort iiló vallí'"-'- ' "•'^Jilutok. A XII. szásnd új Rzerx* ;.

-

jel a cinterei pn«montrei kanonokok. Sz- iJLzár \**

ápoló rendje, a

rend. A XIII. >

domokoffok éti a ferencenek kolduló-rendje. K«'nieto -

rondek az Aírosfononok fn yipi. .;•.>- ..i
' '

Kx utniKÓk S/-. H<>n««flí'k rem
ton v

rák. . 1

lö. örrikfis fogadalmat nem tevÖ nAte^tvi^rek a ktk

ztAn d..' ' ' ' ' nadik rend.l' - -^

A? ^mrn n«»ni v

.. ^
i

k=.-. .

fiAfr ^ A krfjv^r. A nasTohh javadalmakat kánon •• ^ i

\ ;*• !.'!•» /.•'» •is.'il » V * " 'Arg a l
..-.-•.

^.

íw. :i ]>-'r, ..;>- ' ;rválniiy'.

királynak a íot»n;Kik
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kcgyijri jog helytelen gjakorlásáról. U. András fölösleg-es

és oknélküU adományait visszaszedik, mert koronázó esküjé-

vel ellenke-iUiek. Hbéri eredet egyházi birtok nálunk nincs,

s az örökös ispánságok inkább terhek. A fpapi tizcdjöve-

debnck érdekes kimutatása maradt ránk 118G-ból. A keresz-

tes hadjáratok céljaira e jövedelmeket az egyetemes zsina-

tok megadóztatták elbb enyhébben, a XIIl. században már
a tizedrészig. Világiak is kaptak, de leginkább egyházak
sóhajókat a királyoktól, hogy vámtól mentesen szállíthas-

sanak bizonyos mennyiség sót az erdólyi sóbányákból a
Szamoson vagy a Maroson. A bisztrai ki\álíságot is többen
megkapták, s ez három fordulót engedett évente. Az egy-
házak népeitl el nem használt sót a királyi sómonopolium
tisztjei visszaváltották, de 1230 körül a beváltást megtagad-
ták. A beregi egyességben a pápai követ beleegyezett a só-

váltság jelentékeny leszállításába (egy tömény, 10.000 ksó
ára 50 helyett 8 márka lett), II. András 1222-ben oklevéllel

biztosította a diáki rend birói és úrbéri mentességeit, de

kiköti, hogy szolgákat, szabadosokat nem szabad fölvenni a

diáki rendbe. A papság és a szerzetesség reforniálását az

1279. évi budavári zsinaton Fülöp pápai követ rendelte el.

4. Világi társadalom. Az Arpádkori társadalom jellem-

zje a sok szabados szolgai osztály, nemcsak az stermel
és ipari, hanem a vitézi és tiszti, kormányzati téren is. Álta-

lában két fosztály van: szabad és szolga- A szolgaság lehet

jómódú is. st várispán, kir. ftiszt ÍSz. Istv. II. 50.), s lénye-

ges megkülíiiiböztet vonása a helyhezkötöttség, újryhogy

ura tudta, belrogyezése nélkül elidegeníteni a s7.aba<lost som
szabafL A szabad ember vagy ftiszti és földesúri rangú,

kiváló nemhez tartozó, nemes (nobilis), vagy közsznbad,

ki élhet a saját birtokán vagy a másén mint más
földesúr tisztje (jobbágj-a), vitéze (miles) vagy bérlj*^

(colonus liber. hosjK s). A szolgák vagy szabadosok

(serviciales, condicionarii. libertini - ühög>') vagy rabszol-

gák (mancipii, veri servi). Ezek utóbbiaknak és ivndékaik-

nak a munkaerjével az úr szabadon rouílolkr/.ik. A sz<>lá:a-

ság non> eg>éb, mint örökös fogság, melynek okozója a fegy-

ver, adósság vagy bntett, A kereszténység ajánlja a szolgák

fölszabadítását, mely többnyim TÓszlogoii. de sokszor Irl-

jpfl, B o szerint n rabszolgából szabados szolga lesz, viijry

szabad oiubor. A szntindos aránylag kevés sTiolg.'^latot Irl-

josit urának és ajándékot ad. nu^g terniíVm'bl n'i«zt, ezért a
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tozik legalább 2000 fegyveres család, valami 66 kisebb vitézi

faluban átlag 30 házzal. Ehhez tehát csak a Csák-féle leg-

hatalmasabb nemzetségek viszonyai adhattak alapot, de
nem a nemzetségek nagy többsége.

A nemzetségnevekben nem láthatunk többet, mint kez-

detleges vezetékneveket,^ melyeknek viseli többnyire köz-

nemes birtokosok s nag^i'on vegyes eredetíiek, éppen nem mind
honfoglaló magyarok. Errl meggyz bennüuket 18 nemzet-
ség névsora, melyet itt idrendben és a Drávától északra,
keletre, délre és délkeletre haladó földrajzi sorrendben muta-
tunk be.

Tlunn eredetnek vélt nemzetségek: Érd, Szemény,
Torda. — Magyar honfoglalók: Turul, Csák, Korszán, Kar-
tal, Kaplyon, Bár-Kalán, Szemera, Gyula -Zscmbor, Maglód,
Szovárd. Lád. Szalók, Botond, örösar, Brokcsa, Aha. —
Szent István -koriak: Tibold, Hermán, Hont-Pázmán, Ják,

Jaka. Gut-Keled, Vojk, Ajtony, Csanád. — XI. századi többi

nemzetségek: Tátony, Csolt, Gyr, Balog, Rátót, Almási. —
XII. század els felébl valók: Ákos, Koppan, Héder; máso-
dik felébl: Borics. Hahót-Buzád. Kökényes-Radnót. Becsf^-

Gergely, Miskóc, Tamásbán v. Monoszló, Atyusz (serviens),

Gatal. Geregye, Kador, Szente-Mágócs. összesen 48 nemzet-
ség 1200 eltt.

XIII. századi nemzetségek a Dunától délre: Agya.
Kádár-Kalász, Trje, Gyovad, Gárdony, Damasa, Tátika;

Arnesa, Nyir, Berrh, Palát, Gyiire, Térként, Csabi (vár-

jobbágy). B, Rád, Meyz, Keán, Lcs, Lipó, Németi, Negol,

Gég, Budmér, Szabó (!), Csemely, Szák, Apor, Zsndány,
Kömény, Dörögcsa, Bikács, Andornok, Csór, Bökény, Baracs,

Ajka, Lrenta, Pettbo, Dém, Pápa, Zágor, Penken, Azan,
Bála, Vásony, Nngy-Tiván, Károny, Pöse, Nádnsd, Petenyc,
Sennye, Csém, Beic. Molnári!), Csörnög (várjiobb.). Herény
ívárjolib), Osl-Csornn, Veszkény. Korty ívárj(íbb ). Tét,

Gng, Pok, Péc, Alap, Patnih. Vigmán. Ekli, Bana. Sártlván-

Vecso. Tardos, Bolnnch, Nána-Beszter (várjobb.). Rosd 74.

— A Dtináfól északra, keletre: Salamon, Míig>nr fvárjobh.).

Étre ívárjobb.), Nolcsn. Boronrs. T^ipovnok, T^objik. Divék,

Csermény, Szérs. TiUdány, Bés. Karsics. Záb. Szolnok. Pilis,

Tlamvn, Zágrál) Korpás, Otri.k (várjobb.). Tokob'. Hagát-

Rndvány, Tolrsvn, Kólen, Béli, Kompolt, Kinizs. Bnohk.

' Ar it!r>7i \T7Hi''knrv(>k 1 IDO kTirüI kmlcnck kintakiibii. Erdélyi
I..: MftfTvnr Nvr!r. 1908. m&rr filroí.
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iK'mzelbc'if uz Árpádkor u ... ..u. a A IV. »z. cUö íc\é-

I <*ii &* má«odik feli'beu 2.' n l<l08-lian ax utoUó, a noiuogyl
r\-<-l I:- l:./ctí«t'ir.'

.)• 1;. :iyc8 zászlók (vcxilla siffiiifera) Anonyniutnál for

liiiliiuk clu lc^korál)l)un, Itancrium bandérium és ti '

Ivrzjilnál. PoiiMon 74ÍKzlóból h'tt u bancriuuu A r'""-'ri

t'tc Í200 körül mutdlkozik, Cimrr a paizara alh

ikdÍHr, mint Inh a luvac
fv. Az Árpád chuI >nen 130-'

Kiraiy arany iM'CHrtjt'n tnik el: piros p^iiuun ezt.

pi'lyák or<)SzlánhiniZ4<«8('L Az npoKloIl krtt**' -•*^ '

paizHon IV. Ilcla ciniuro, nudy kif«>jozi \u>\

viW't. CíHs/.fsvn -lU ttvrmctnéqi címert itik<>riill n

közülük 'J*J l-t niptrrajzolni s ozck küzül 11'

\t Arpádkorba rsak 15 nonizctsóir cínirrtH Irhet vissxavinol.

i.'-;rtöbh a kök i^M plroü pniz$ (H, 6). Kz«^kon a paizsalak sza-

I ^s/u«nu'n vHuk f«iu bdietott (arany a kókca. nranv vn»y
•)bnn iiÜHt a pironon). FiMnfrIülftú paiih !

!>, 1 CKÜMt^ fi'ki'to cMak ('iry. A ítinoH paizii^

lind feketo madár, a f(>koto paizsé arany oroszlán <

\ tixnktnkaró szí no niojrf'di'l a i ^ a paizAalak

• FH'k. A pdiitioltikak Musy ;. »nio*forn!n'

\.ii,'v h'i'.ill itiivrny. állat. i'hiIUik nl.-ikoK. ..^'

"liiíun'.ulii.ik. pl. a k<Ti'4. .•1., :iiiii-!\ ik • üii.. r

tliráztjlnak.

5. Alkutuiony m t<

íhrokratid, wuAy \nU>:\

ti*rülotrn. atyai tidjoi* batalniai iryakoroi. c»

' "id ol a trdo kliH'Vfzrtt f- ^ ^ klr. •

ohh birtokú wriuorok i:^
' Fontc-

KAk-lvén, llorch, l'gra. Rét, TrdMnk. Vtti—y. Ro«rAfy,

• tt*k, Mylr.
• K ' - I » "•'<» .^, _ _ \.- ... kAtvpMff.

I Ml k<-

• ( rínirrol ki. »A kUd. lOl
. -171. L



262

nak a hatását nmtatja, mrly már a frank királyságban is

érvéuyesült. A tanács mcírhallgatása után a király, mint az
apát, elrendeli azt, arait maga jónak lát. Ebben csak lelki-

ismerete korlátozza. Ezt nevezhetjük theokratikus absoliitiz-

m?/.v-nak, mely egészen más, mint a macohiavollista absoln-

tismus. A király nálunk mint legnag>-obb birtokos tart ren-

det, közbiztonságot a szabad birtokosokkal szemben is. Az
egyház a maga védjét koronázza meg abban, aki vállalja

és mcffvalósítja az állami els feladatot, a közbiztonságot

a saját uradalmi tisztjeivel és vilézoivel. Itt van már állami

cél. de nincsenek állanii jövedelmek, állami vagyon, állami

szervek és eszközök. Ez uradalomszerü királyság. A tör-

vényhozó magyar királyi tanács XI. századi nevei: consilium,

regale concilium, regalis senatus, primatum conventus. El-
fordul a synodus név is, de ez már a törvényhozásnak ersen
egyházi, vallási jellegét fejezi ki. Szent László szabolcsvári

zsinatán 10I»2-ben ott vannak a király s elnöklete alatt az ösz-

Rzes püspökök, apátok és optimáták (kir. ftisztek). Freisingi

Ottó szerijit itt az a szokás, hogy a primrök széket visznek

a királyi udvarba gyakori tanácskozásra (1147). így van ez

még a tatárjárás korában is, csakhogy IV. Béla az udvari
ftiszteknél (principes) kisebb bárók vagy nobilisek székeit

elégette.

A szorosan vett alkotmány ott kezddik, mikor szaba-

dabb birtokosok is résztvesznek a törvényhozásban. A szcr-

viensek 1222-ben gyülekezésjogot nyertek a fehérvári Szent
István-napra. 8 ezt megkapták a többi szabados osztályok

is 1231-ben. A szerviensek, mint új nemesek, tömeges gylé-
sét 1267-ben képviseletire változtatták, hogy megyénkint 2—

S

nemes bizalmi férfiii ellenrizze a bárók elleni panaszok
kúriai biráskodását Fehérvárott Az új twbilisok megjele-

nését az országgylésen (congregntio generális) legelször

127í)-ben s az 12S9. évi kö5J-parlamentben. a procrres ~ nagy-

birtokba frend után. n negyedik helyen 1290-bcn látjuk.

Ug>'anitt egyenlk a köznemesekkel n predlnlis szászok, s

az 1209. évi ki'jzparla mentben a székely és kúr. nemesek. Ai
Árpádkor végéii két év alatt üt orszáfjfiyütés van. eg>' évben

rxvin,- is. mrrt némelyik meghiúsul- .\z 121ÍS. évi orsziigg>--

lést n bárók kizárásával é« beleeg>'oz^flével tartják „SRokás

Hzrrint". tí'hát meckrzfldött n kétknmnra-rendítzcr. .\ parin-

mrntiim név mutatja nz angol hatást. Ott 12ftr»-ben j6 létre

a közrendiház, s n parlament n király rcndca jövedelmeiben
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nyékbl értesülünk. A keresztény hitélet kiterjedt mindenre,
A csatát Kyrieelejson kiíiltással, litániával kezdték. Isten

Ítéletét keresték esküvel, tüzesvassal, forróvízzel, párbajjal,

ámbár ezeket az istenkisértéseket az egryház ellenezte és nehe-

zítette. Kezdetben a zsidók és mohamedán (muzulmán, buzur-

man, böszörmény) izmaeliták, végül a patarenusok, kunok és

tatárok meírtéritésére kellett intézkedéseket tenni. A keresz-

tény hitéletrl utoljára a budai zsinat szól részteseb-

ben (1279).

A leírrt'fribb magyarorszápri Iskola a pannonhalmi ben-

cés monostoré, melyben egy- latin legonda irója. Boldog Mór
pécsi püspök iskolásfiú, puer scholasticus volt 1015 táján.

Sz. Gyerárd marosvári püspök mellé a szent király öt bencós

monostorból tizenkét papot rendelt, kik közül hét magyarul
tudott szónokolni. Foliérvárott jó iskola volt s tanítót adott

a Csanádi (marosvári) A*a/io»oA-iskolának, hol már két tanító

mködött, az énekes és grammatica tanítója. A Sz. László-

kori törvények szólnak a clericns diákok szabadságáról,

büntetéí ükrl, Kálmán tfírvénye lacg illó ruházatukról. X»'»pií

adataink vannak az esztergomi, pécsi, nyitrai, kalocsai, zág-

rábi és egri kanonok-iskoláról. Eredetileg a kanonok cantor

és lector tanított, a XIII. században már helyetteseik mköd-
nek , a scholasticus, succentor é« sublector. Pannonhalmán
1087 kör! f<'lj(>gyezlék egyi'b k(»nyvek közt a tankön>/veket

is, Donatus két grammalicáját, Cato müvét három példány-

ban, Cicero beszédeit, Lucanns költeményeit. Ez idben
említik a somogyvári beuccsek francia grammá ticnsát.

A tatárjárás után a cisterciták kis konventekben is akarnak
hit- s egyéb tudományi iskolát, a domonkosok egyetemre

küldik fiatal rendtársaikat, de alchimiát nem szabad tannl-

niok. az ngostonosok Esztergomban készülnek hit- s egyéb
tudományi iskola fi»lállilá8ára. A budavári zsinat 8zerzet»»-

seknek az eg>-etemcn csak a grnmmatic.T, logica és tbenl«)glii

tanidását engedi meg, mig az esperesektl háromévi knnon-

jofftanulást követel egyéb tudományok nifllett, Fnlntl plr-

M/ií«-iskolák voltak minden nag>obb egyháznál, hogy éne-

keseket, st kisp.'ipokat neveljenek. «le adatunk rw.iV kett
van, a pesti i% h\\i\iú plebánía-iskolnrtd (l'.í'W. 1

'
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(a gyri Arduinl). Szent István legendáját talán Fulkó
vendéffdiák írt-a szintén 1116 eltt, Anonymus, a P. nev
királyi je^rj-z 1204 táján f«)logr igric-énekesek hagyományai
alapján írta meg' a honfoglalás történetet, mely voltaképpen
az író korának földrajzi, néprajzi ée társadalmi viszonyaira
vet nagAon becses világot Az igricek, ioculatores, szabadtiS

várörök voltak pl. egy pozsonymeg>'ei faluban. Egy erdélyi

Vinci kir. udvarnokot meg Regös-nek hivnak (1210). s

regösök laktak egy pestmegyei Regtelök ncvü faluban (com-

bibatorura regalium vulgariter regus dictomm). Külföldi

híres trobadour volt Emerik magyar király udvarában, ara-

goiiiai Konstancia kisérjeként a toulousei Peire Vidal.

Erdélyi német telepesek közül származott Tliringcnbe
Klingsor von Ungerlant, ki elbb II. András magyar király

udvarában tartózkodott s aztán jutott el a hires wartbnrgi
dalnokversenyok gyztesei közé. Az igric hagyományokat,
melyekben csakugyan meg\'an a pannóniai frank közvetítés,

hazai és külföldi jegyzetek fölhasználásával valaki króni-

kává szerkesztette. A hunti-magyar krónika szerzje a szász

és thüringiai nyelvjárás különbségét ismeri s az olasz-dal-

matíi városi nlkotmány rector, capitaneus és commnnitas
neveit alkalmazza a hunn viszonyokra. Akkoriban irt Atti-

láról könyvet a dalmata Kalán pécsi püspök (1217 eltt),

Richárd domonkos perjel jelentést a pápához vendtársainak
vagi/tnngi/nrországi térít útjáról (12.17), Rogerius soproni

esperes a tatárjárásról (Carmen miserabile). Mag>-ar András.

IV. Béla és V. István káplánja, megírta olasz földön

1268-ban Anjou Károly sziciliai háhon'ijának történetét,

Kézai Simon királyi diák pedig a mngi/ar krónikát I^^

László király számára, mert a magyarok történetérl eddig

csak olasz, francia és német földön szétszórt jeg^-zetek

vannak. Az árpádkori irodalom legnagyobb része történeti

tárgyú. Theolngiai munkát írt mindjárt nz els király ide-

jében Szí^nt Oyerárd „Deliberatio** címen, misztikus értel-

mezést ndva a babiloni kemencében lev három 7sidó ifjú

énekének. „A világ megvetésérl é#» a szüzességrl" (rt a

XI. században Pál pap. s jogi munkákat 1221 t.áján Rol l>g

Mag>-ar Pál bolognai tanár, aztán domlnlkántm és a kunok
térítje. Az els pálosoknak rrquiát irt 1' pécsi püs-

pök, s javította Pál vesniréml pÜ8p<»k (1 *. A tatár-

jAráiiról énekl Plnnrtun SÍ tíxnoro* versszakkal 310 sorban

a macraromzáirl latin költését elsfl nagyobb maradványa.
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kok Fehérvnrott: fcí^t^s nyomai Doákiban 8 festett byssus-

palást van Pannonhalmán Fehérvárról, a koronázó paláat

másolata. Színes tollrajzokat találunk a Pray-codex niise-

könyvo. néhány lapján. Ötvösmvek Sz. István római, Sala-

mon és I. Gyésza bizánci nyilt koronája, Gizla keresztje, az

e87teríromi koronázó kereszt, a lypsanotheka v. ereklyéé-

tábla, III. Béla enkolpiuma (eroklyetartó), a pesti piaris-

ták feszülete (1200 eltti), egy nemzeti múzeumi tál és diszitö

korongok, a kassai Krisztus-kép. A le^éjribb ötvösmvekrl
fogalmat adnak még a tihanyi, pannonhalmi, veszprémi és

fehérvári kincsjegj-zékek. A hinizöm vészét remeke nálunk
a fehérvári egyháznak Gizla els királynétól 10r)l-ben készí-

tett knzula, melyet utóbb elöl átvágtak és koronázó palástul

használnak ma is. Gizla és István király az akkori pápá-
nak is ajándékoztak szép miseruhát, mely Metzbe került

1049-ben és a francia forradalomban elpusztult, csak rajza

maradt meg és leírása. Az éremverésrl III. Béla király tör-

téneténél szóltunk. A peeséf vésés szintén bajor mintára indul

meg. Legrégibb pecséteink a pannonhalmi Sz, Istvántól, a

tihanyi Sz. Lászlótól s a veszprémvölgyi Kálmántól: kett*-
pecsétek: ólombulla II. Gyécsától Esztergomban és arany-

bullák III. Bélától, V. István ifjabb királykori lovas-

pecsétje. Az flefátitesoiiifaragás bizánci vagy olasz remeke a

lombard-kötél fonatos díszítés „Lehel-kürt" kentaurokkal
Jászberényben (XI. század!).'

7. Belncryi kormányzás, közisra/gatás. Lraelsn áUami
feladat a közbiztonság, élet-, vagyonbiztonság: eszköze a kar-

hatalom, mellyel már Szent István is rendelkezett, st atyja

is, a várispánokban s a várak nag>-obh ministereiben

íjóbágj') és várroibon. Népvántlorláskorl elv. hogy a fog-

laló fejedolpnié a/ olfciglalt torülofen mimlnn fcjedehul bir-

tok: árpádé lett tehát minden frank királyi civitas. rurtis

s a tót-morva hercegek, vajdák, zsupánok minden prdd}n

a hozziguk tartozó falvakkal én népoikkel. Utódai sohasem
terjeszthették volna ki birfokjogukat az i>isx«t várakra,

ha ezek trrületét szétosztották volna a hét töns közt.

A fi»jedelmi birtokokon talált feaueerexck és lisztek a>

ArpAd-esnUid hndifnoitjai lettek, s fegyverw sznbndosokkónt

vitryn/.lak n többi friedebnl szolgákrn. A frank srláv kor-

ban azonosult a frank oomes és a tót span; abba n korba

' MAlh GjrArgy: A* ipnrTnflv^^rrt kAnyrr. 1. III. kA|. 1903. njroinin

^r.lriNi i.. MM^y. mavtMdtMört. II. 4.M>^ AO I.
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fleg a nádort teszik felelssé, 1231-ben a letételére keresnek
módot. Késbb a kiinok fbírója lett (1270). A XII. századi

nádorok sokáig viselik bivatalukat, pl. Farkas nádor tíz

évig (1173—83), Mag háromszor nyerte el (1188—1206 közt).

A XIII. század nagy részében átlag két évenkint változtak

a nádorok, de némelyik többször, pl. Bare fia, Miklós, kit

az aranybulla megbuktatott, ötször volt nádor, ellenben

Bánk csak egy évig maradt meg s az aranybulla kieszközl
Vejte fia Tivadar csak félévig. IV. László gyermekuralmá-
tól kezdve legsrbb a nádorok váltakozása: alatta 18 év

alatt 28-szor változik 22 nádor, III. András alatt 10 évig

14-szer volt 7 nádor, Aba Amadé 7-edszer, Henrik fia Miklós
9-edszer. Több alkalommal egyszerre mködik két nádor a

Dunától keletre és nyugatra (1289, 129.'), 1298). A nádor egy-

úttal várispán 1064-töl, két megyében 1185-tl. háromban
1278/9. és 1286-ban. A meg>'ék változnak, a somogyi, pozsonyi,

soproni, bácsi a leggyakoribbak. Említik a nádor emberét,

tisztjét, abiádorát (1219, 12.34), udvarispánját, jegyzjét

(1228), albíráját (12.34). Budán lakó alnádor van 1299-ben.

A h'ir. iicli'nrispán^ (comes curie regis) a nádor helyet-

tese az udvarnál. Hitelesen elször 1146-ból ismerjük. Kádárt
(kinek neve a hunn krónikában mint Torda-nembeli fbad-
biró, rector neve fordul el). Utána Heiudrik a kir. udvar-

ispán, ki egy apáttól kölcsönt, 20 márka ezüstöt erszakol

ki fenyegetéssel. Az aranybullában mint a kir knria rendes

fbírája és alelnöke tnik fel, ki a saját birtokáról nem idéz-

het meg feleket. Neki is van várispánsága (1192-tl emiitik)

R fleg ennyiben vesz részt íi köziirazgatásban; st két vár-

ispánságot kaphat (1222. Bánk. bulla). Kevéssel elbb Atyusz
a kiír. udvarispán, kinek atyja apáti tiszt, szerviens volt,

A kir. ndvarispánt 1224-tl fog\-a kir. iidvnrhirónnk címezik

(index curie resris). Az 1248-ikl kir. udvarbíró ..szerviensek

nemébl való". Écs fia Pál. Az els ismert kirnh/tu^i udmr-
ispdnt 1198-ban, a királynéi udvarbírót 1260-han említi

oklevél. Királyi nhtdrarhiróról elször 1221-ben van szó.

A kir. udvarbírónak van kápolnája, kancellárja, fjegj-7je

és je(o-zjo (12.34, 1263. 1274 i>rolh«>nolarius. itélnicstrr. 120.'í.

nótárius).

A király tárnokainak, pohárnokainak, lovászainak

és lálnokninnk vntrs' asztalnokninak mestereit, udvari fft-

lisztjét a hiti'lr-R oklevelek rendesen 121.3 23 tói foín-a neve-

zik meg (magisler tavarnlconun, buchari«)rum v. pincér-
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nincs meg az 1222. évi aranybullában, de megvan az 1231.

évi változat megfelel cikkelyében (baronnm et nobiliura, R.)

Freisingi Ottó 1147-bcn hallott tanácskozásaikról, kemény
fegj^elmökröl, lovagi nevelésökröl és páncélzatukról; az
1186-iki kir. jövedolem kimutatás szól a hetvenkét ispán
ajándékairól a kir. család részére; Anonymus 1204 körül
beszél asszonyaik csepeli nyaralásáról s a femberek pilisi

vadászatairól, mi fleg udvari ftisztekre illik. Rogeriusból
megtudjuk, hogy az udvari ftisztek meghíztak a királyi

nagy adományokból, a vidéki ispánok pedig elszegényedtek
s kiséret nélkül járnak, mintha közvitézek volnának. Az
elszegényedett ispánokból kerültek ki az elégületlen szer-

viensek vezérei, a. nobilisok, az aranybullái mozgalmakban.
Az elhatalmasodott bárókkal végül á királyok is alig bir-

nak, s hiábavalók ellenük az országgylések törvényei.

A vármegyék (comitatus, mega, parochia, provincia

civitatis V. castri) zárt határvonala lígy alakul ki, hogy
minden királyi vagy megyei hiUogost birónak (index regius,

megalis, bilochus, bilotus) megvolt a saját járása, kis

megyéje íparochia. terminus), amelyen belül más biró nem
mködhetett fSz. László IIT. 16, 19, 23). Több ily bíró tarto-

zott egy-egy várispán hatósága, felügyelete alá, az lábánál

kellett biráskodniok (1222, 5). E szerint a vármegye egyik

jelentése: a várispán és királybíráinak bírósági teríil-^tr,

mely kiterjedt büntettek dolgában a magánföldesurak terü-

letére is: a másik szkebb jelentése a vár birtokaira, földes-

úri területére szorítkozik. A vár vagy várispán jhrípi/ni a

segédtisztjei, eredetileg szabadosok, frank stb. várrök
katonatisztjei (ministri maiores). Ilyen a várispán helyet-

tese, a vár udi^nrispnnja (comes curialis castri v. comitis

1193-tól. néhnnyszor vicecomes 1230-tól). Bírói illetékességét

az aranybulla csak a várrökre szorítja s kiveszi a szer-

vienseket. kik eddig alája tartoztak. A szabad birtokosok és

népeik addig som tartoztak alája. A többi vArjóbágy: a

hadnafry, várnagy, száznncryok, börtönnagy és rnagy ívar-

nogio 1214, hodiinogio 1220, dux exercitus. prinreps exoroitus.

maior exercitus 1214. 1230, prcfectus castri 1220. nrcbiproco,

maior precor<um 1214. 1230. mayor speculatonim 12(vS). Ezek
már inkább katonatisztek, de azért volt részük n közicrazga-

tásban, kivált a száznag>-nknnk (centurio 10,s;>). kik a várfír-

falvnkban is mködtek és laktak.

Immunitna-unk nevezik a kir. vár tisztjeinek, bíráinak
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földesurak tprülcti kivállságai ezek: Rátóí nb. Porc Istváné
és Csák nb. Mibály s Domokosé r270-bcii, Porc István k»H

öccséé 1283-ban. Szabad ispánságot (spanatus), kenézsésret és

visnicatust is kaptak eg^-es urak a királytól (1228? 121)0, 1294).

Az autonóm tiotwsi vármegye kialakulására dönt az,

hog7>' a szorviensekl)öl lett köznemesek 1267-l)pn nyernek jogot

arra. hogy megj-énkint 2—3 nemest küldjenek a fehérvári

Szent István-napi kir. kúriába s igy ellenrizzék bizalmi

embereikkel a bárók, ispánjaik elleni panaszok elbírálását

és orvoslását. Minden megyében négy nemes ellenrzi az

ispán bíráskodását s nélkülök ez nem ítélhet lopás, latorsác:,

dézsma és líjpénzek dolgában, de fölebbezhetnek is a király-

hoz: e négj' bizalmi ember intézi a meg\eispánnal az újpénz
beváltását; s mikor a nádor bírói körutat tesz az országban,

az illet megye ispánjával ott kell lennie a megbízott négy
bírónak is, kik kötelesek tiltakozni és felebbezni a királyhoz,

ha a nádor balul akarna ítélni (1290). Ez a négy választott

nemes nem más, mint iKdices nobiles, nemes bírák (1332-ben

iudex servientium = szolgabíró), kiket megbizhatlan oklevél

már 12rí4-ben, hitelesebbek csak 12rxS, 1273. 1280-tól fogva

emlegetnek. Érdekes passzív rezisztencia esete az, hogy 1290

táján a honti és nógrádi nemesbírák megtagadták emberök
kiküldését egy beiktatásra, mert e jószág^'esztés érvényes-

ségét kétesnek látták.*

8. Hadügy, külügy. A külügyi sikerek alapja az ers
hadügy. A türk taktikát a kalandozások fegyelmetlenségo

megbuktatta. Gyésza a nemzetet akarta megmenteni, mikor
frank-tót oredetü szolga várreit megersítve, újjászervezve.

)negteremtetto a fejedelmi hadsereget s mellzte, leverte a

szabad magyar birtokosok, törzsek ellenállását. Az új had-

sereg szervezete a frank szervezet, amelyet Nagy Károly
hódít/isa hagyott hátra Pannoniában, hol az hátramaradt

a nyugíiti In'ibéries fejldéstl a s/Zls keleten és a ma-

gyar honfoglalásban, kalandozások alatt sem ment tönkre-

st flíaporodással fejldött. Köztük voltak már n hon-

foglalás óta a székely falvak elszórtan s más hadi-

foglyokkal is Hzaporodtiik késbb, a besenykkel, izmae-

lita knliz lövérekkel. pnbV kúnnkknl mí^I-ig és UíUVtól

oláhokkal. Ezek nnnd szabados várrök v-.dtak Rridtek aztán

közéjük nzahad tclrpesek, kik 8 dénAmyl irtAsbérök felét

loszolgAlhatták katonáskodással, s lettrk köztük szabad

• Wcnzcl; l.\. 64.. 573. I.



175

UMKxlott II ink

in'epuhányíií.1 . r.

httd már 1I4H •••« 1

OtUi <•• iiH-j; iiiiv.i

dow üwrviíMiíM'k k-

. rtM»<lrtM-:j pán-

iia\ apEcxluiunkÁt, •>

' '<'k. A inat;:- .ir k.

nct'loM. I^tMzik •

in kunyvcbol. SuiSntl -« «/tti>.i-

a huNXontolan ftok hallrbi had-
járat elidézte aj aranybullái itioz«alinakat Kxrk ffyori

vlaauintaaítáMi után okl<<vcli
'

tek raabados vitécekot. Vífit^ *

iiinkat RKaiMritoltÁk .

Aiiiu kututiai Oh..-,... ^

lezettnég, vt Pio' liAx, ha két lova volt. két lovant In

a ' "
.

'
,

II .

li«»lo krt vp|fl)o| kovi-tkf7.trtVi*. > •» a
hndk(it4>l«-.-. : >. » ..ya a Rzahad falvnkhuii < >

I. 10. 12 páncéloii as rir^as k'>zi*r'>trl>öl var>' om* vl'

ek. mnk önkrnf«*N

kir. adományokkal li

tett iii|»Aiu>k <^ tkiMr\

a, A

volLnk Rzahadon éa viabad
" • i király '

hübérr*

nafir

--^oi»á
Kan
It a

..ko.

vitéirlk.'knak la

.\ tllr '

nnk :

nak, a t«-

nálunk m
alább StTen fAnyl nehéa lovaa nui|iatok e^yea itacjblrto*

koaok veaeté*.

iitaryar hadi>>

mert a kAmn*

cMik 19fi-ban ..
;

bavMinnk bárkth<

ij.»;.ip, Tnn \ >

. A Morava fol'

"
'

^ ' rrark. De a

J/f kad»€rtg,

títk aiámitaiuüt.

_ ...!<adou e»«fííiVr.r.

•« la, mfff el6<lelk eaak a l

fA, Anonymoa. •» orwáe knlát'

-aaiwl k nina

' é« B . ^rir

Itf krlt át Cnril ktm ai li««. evf CMla «Mit a l^jia ttikyhm



276

Hét évvel utóbb a Ipgrdélkeletibb határg:>'epröl is kapunk
hírt ^y oklevélben: a Barcasáff lakatlan területe délre van
azon gyepüktl, melyek az Olt folyónál húzódnak Almá^y
(ma HalmáíO') vártól Nyólgyánt vár és ^Miklós gyepüiiír.

A zólyomi erdben rakott kö- és faíorlaszok Anonymus sze-

rint arra valók, hosry a csehek és lengjelek lopás, rablás

vég^ett be ne törhessenek. A meszesi kaput az ország: határ-

kapujának szánták és kbl építették, s melléje fából nagy
zárótorlaszt raktak.

Fcf/íjvc*rncmek a lovasok és páncélos lovag'ok karddal,

lándzsával, nyíllal. Építenek a magyar ácsok hadig-épeket

és ostromtornyokat, melyek magasabbak a vár falánál. Ami
a várispáni zászlóalj létszámát illeti, ez az 1167. évi szerem

i

csaták adataiból következtetve kb. '^00 f; de mivel Bolon-

dosnak, a kis vágvölgyi várnak a XIII. század elején eí?y-

szerre tizenegy száznagya áll perben, élükön a várhadnag^i-

gyal, ebbrl következik, hogy 1100 fnyi a iász'óalja, s

nagyctob váraké lehetett 3000 f is. Ez alapon számítják a

krónikások a Szcitiából kiinduló hunn hadsereí^et 216.0í»'j

fre, mely a 108 nemzetség 2000-szerese, de a 72 várispánsá^-

nak 3000-szerese. Ez reálisabb, mint a nemzetségek atlagául

fölvett feg>'veres létszám. PJog^' a várispánok idnkint csa-

patszemlét tartottak, errl a Váradi Regestrum tartott fönn

adatot Dobokaváránál Í1214). A hadrakészülést szemléletesen

írja le Rogerins a tatárjárás mohi csatája eltt. Jellemzbb
csaták leírását megtaláljuk: a Sz. Gellért-legendában Csa-

nád és Ajtony ütközetét Xag>'sznél, az .\ltaiehi évkönyvben
a ménfi csatát, Kéi>es krónikában a kerlési kán-csatát. Bol-

gárfehérvár ostromát, a kemeji és monyoródi csatát, az 114^.

évi lajtai ütközetet, göröp íróknál az 1167. évi zimonyi csatát,

más egykorú íróknál a mohi és morvái csatákat.

A külüpin pnfitikn vag^i- diplomácia békét vagy hódit«'>

sikereket igyekszik biztosítani a szomszéd orszáffokkal szem-

ben kovet«éfrek és diplomák, szerzdéftok é» le\'élvnllá-

Bok útján. Az Arpád-királyok n XI. szJÍzadban védck">7nek n

német hódító törekvések s a beseny-kún brfeör.M-k v]Wu
én kiterjesztik a saját uralmukat Szlavóniám. Horvátor-

szágra é« n Szorémségre » Mácsórn; a XII. ííziizadb.in

n onröp császárok hódító törekvései, fleír Mnnnelé ellen

kiizdfnfk h n inaíruk nrnlniát clisniertctlk Dnlmnriábnn.
Káníébnn. Boszniában, rhnlmiában íHnlonifiWd. Szent S^áva
herc*»in»égc. nerecjrovlna). Sicrbiábnn (NovibaíAr vldókén). st
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. ..lí'.i:. I il..: - .-• i'' :
'...: .-«

oldiil . • >. ii; u XJII. x..!/.!-.!'.!!! sok 1 liiciai

H luiUr.ín ri^í. : ^..:at í-h k<'rt*«zU>» .ailalat ulúu i.. »~ urná-

ifot a tatán>ui»ztitáK. aztán az OMztrók-c»0h hodiu^ USrfkvé*

nekkel küzd incir u túm iv királyaink

nzjeTencHÍ-turn kltt'rj«>M2ti .iirra (a mai
itoiiiúiiiárH) t'H Hultrárin egr>' rí^téTf* (a mai Szerbia ^aaak*

k«*Ipti rt'Hz^re). A iiiutryar tcrjeazkcdóii 1*34- (^ban ^ri el totó-

pontját Stiriával. néiry évn\

A külüK^i t<Tv-(>/ ••• szövrtkeSí^sekbta igra

novexeton i'iizJ(üz<Jk n A id kdtOMtágaL A majryar

királyleányok a Icg'kiiiMjiuibtmk voltuk a c«<<iieknrl (10). noha
vinzont a luajryar hrnvin-k oiirinn tirtii kíTl«'k 1r\r*fgr\: ax

oroszok, leniryoh'k, giiniCMk rlvitfrk k«l ki-t m ;ur\iir kiriil]r>

leányt, • adtak n<'ir>'('t> liárniut, ii«t;\(t. mi;: n <lvlt*

tek ^sn-egy maifynr htTceirnt: a vtlfncoiok. tanuk*

Nvábok. •zcrlx'k. araironok (% aa Anjouk; • vittoniáa n^lkfll

adtnk ru-yct a bajorok, frankok. )
' V. franciák; D)«rá-

nink. latinok óh ciitri<>k. krttt u ok é» oatrákok.

Szi'uuidonkint a b««hozatul H. 10. 8, a ' *. K 11 amax
rlo'(*nl«'to«. ez erücn í»ini»Ikwl, eiryre k... . ...b. K háiaaaá-

tfukban annyi a i)olitikai trdek. t^'kintet nélkül a aaévégf
^H oaerplomro, hojry aj' • oaak k * k:

a ma^'arok kozul n ' l>«t bár il

Kinira öt . Salamon <•«< a h.ihrjii Kaiiuán hat-. *6

KrxWbí'l Ijót . Vak IW-Ia Iriinya Znófla nyolcr. .- .-.ab

ji<r>'(^* kótóviii). III. Ik'la Murffilja tiarvea (a jmear h«r>

minr«*v<>« g\>riit[^: a kn kst D* t' a

kétévm iiváb Friin«'« •- iii*rf« S . il

a kilrniV'vra Vrnr<«l. A nmjrynr klralyf>k frlrc^v^ik ri-..r.

hitUrt M/* •'
' ^ idrjt-rr: Hrnrik k.rm;>

araifoníul 1\ • « jí»v»»«lrlmf»U vanT lüWi
márkát. II. .\! SMO márkáu klib

a hozomány: 11 ^ „ Iránváuak JMmtr-

nrk 11000 márkát lff<^rt mtt Irkottto a hn iC

A /r^Wíó dtpJom>í' *
'

* ^ «t. n .» kto-
nát hozta Ri'unáb*.!. Il«ir*^ rlunyl

apát iart itt mitt*. ixifm li' n

iiBMnflyr«rn olj<»n PozAtutyhot l.v. .-. .— ;— . _. ... i.. _ z-

Vf»titarn (1053). ami ni»m Blkiirtílt. Hat ^wrl uti^hb a maxrar
éa námrt fórinbrn>k rtJlwrW if^rlk a békét <!• már a «ta-



tusquo alapján, hbéri viszony nélkül. Tcuzo pápai követ
jelen van a soniogr>^vári bencés apátság: niegralapitásánál

<1091). Mikor Kálmán király nöiil kéri Bnzillát, Koger apu-

liai gróf különb követeket kivan, s akkor megy oda Arduin
gyri püspök és Tamás ispán (1097); a megigért hitbér biz-

tosítására pedig esküt kivánt a magyar nraktól. Mikor III.

Boleszlo személyesen összejött Kálmán királlyal, úgy találta,

hogy ez a vih'ig lepturJósabb fejedelme Í1106). A derék lengyel

herceg épp úgy elzarándokolt Fehérvárra és Somogyvárra,
mint V. István magyar király késbb Krakóba Sz. Szaniszló

sírjához. A magyar nemzet kifelé imponált, mert a csehek

történetírója, Kozma, kit Esztergt)mban szenteltek pappá,

azt írta, hogy a magyar nemzet ers. gazdag. feg>*verben

kitn, a föld bármely királyával képes szembeszállni í.

hasonlóan írt a magyar királyságról Bernát cassinói apát,

Anjou-követ 1268-ban, kiemelve a magyar király ellenállha-

tatlan tekintélyét, fleg északon és keleten. Mindazáltal hiba

volt a csehek szemében, hogy a magyar nrak „szokott pögpel"

fennhéjázóan beszéltek a cseh herceg embereivel. Diplomá-

ciai hiba volt, hogy a magyarok nem használták ki gyzel-
müket, mikor fegyverszünetet kötöttek Velencével (IllS

—

1123.). s a gyzelem eredményei kisiklottak kezükbl. Szent

László leánya Piroska-Trene megrizte igaz magyar érzését,

hüazkeséfiét a görög császári trónon is és inkább trt hantái-

mat, mintsem hogy ura nz atyai orszi'igát lekisrbbítse és kirá-

lyát az alattvalójának mondja. Feltnen g>'es Vak Béla

diploniácinjn. Itt nevezetes diplomáciai ajándékot látunk:

aranyszerszámmai díszes két fehér lovat, mely najfy hatást

tett Lothár császárra (1134). A bambergi püspök követei

hálásan emlegették a Béla királynál élvezett ételek bségét,

a pomerán térítés számára kapott bséges ajándékokat,

arany-ezüst edényeket, húsz font aranyat, drága ruhákat,

amit az ország rendkívüli termékenységével mng>*nrá7tak.

A fia p(hizzel dolgozott a diplomáciában. írdekes fliplomáciai

hfttánt gyakoroltnk a inanjinr püspökök lir»l-beT\: lí. OvíVsa

király kívánságára meg^Mzsgálták a Mánnel görög csn-

RzArral terv'czett hábon'i okait s úfry találták. hog>- n ma-

írynrnk s/eg-ték meg n békességet, mikor a szerbeket sejrí-

tí>tt''k: óvták tehát a királyt, boio* ne folytassa nr. lnn/.shx-

tnlnn háborút, mert Isten nem ftigjn segíteni. S n király fel-

hngA'ott, akkor n háború torvévol. Két M'vel titóbb niegismer-

1-edünk Adnlhrrt úrrnl. akit n klrAly TI. Hogerhez. Sr.irilin.
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\puliM én Capuu kirái>ához küldött követsrfrbe, • akt Huta-
/.üHa eltt vé|fren<li-lel«»l Íratott vagyonáról, könyv'- ' -

punnonhnliiii inoiioHtor javára. Gyárfás püspök <-« i

kir. i jó atáitokok lépt«k föl I.
<

Kzár ' rtfban s hatáMMi hasonlattal •

hcn-f-K' trónkövetel olyan, mint a beteff tevtréss, m*lyet le

kell virnl. hor>' ax ein'iiz to8t ol no punztuljon.

I. Vr\iry<*n ruAnr/ir líra Jwití hfirom követségei kapott
>'

I. na^bátyjátöl é»

II „ .. niPír i.iainikat neku
írja r. Az ifjú király rálicitált h Jin: es 9000.

III. isiv.iri .'lOOO múrkn r., ntkeroen, öe
ticm adta luvg h hiúba k rr<** i* Iflft-bMI.

hivatkozva III. B«*la ajándékaira. iNniitf it : ''Tccként

iianeni Hzahudoti adta a hH te%*ét, három nzi .. 'v uu^v

-.-'itort több hHyiaéirre osztva, két liaztoA raktár*

l»an H bivaly í»k vonta RZfkoreket élelminzrroKK» i '

l.«-i:siirtif>l»«Mi iTd(*klüd«>tt a niacyar politikai üryrk
///. Ince púpu. ki azt irta. h<»(ry ax apostoli itzék mi

jobban Rzorotto a vi' •" •idon ornzájra közt Mao
k'ot. M(>(rint noiry kat lütunk 1213-ben. mikor II.

AndriiH •
. - . : . I- \.'innttJ « ika*.

prrlns-.'T. ..-ke' • N '/í-rwtu-n "ht^n

'ofi hadjárat után a pápának i)< «

..ji.M... .vokat nioirkiildeni. Hirr>ii póptii /Lot'i >< .

tM*n I'<*romri .Inkah palontrinai biboroN |*uiiTvi>k '

<»k üir>í*«« itiii TVií.M

Ntván vári püspök (1241). utóbb aa elsó magyar
MlnkAp }' ' n ^ Fii! •— »' - - • •' i\

M'l t .1 'on'i rr- KarH

M - ,. : za-j Luí-u-.t : . - ... . ^ . , . ,- ..

hoiry ha a tatárok ker 'nek a I>nnán. oda Maryar-
ttrt^TMit s - kerrsxf oiánokba. rs

jHMiijf II. hn r\\- n\m <a Hlln

rí»ú*rjir<k:i4f ) ^m ..

fc,.^»i'w. ,'. •
i tittu:

- H 1 I, . ket, melyi'krt Itt » ikan

l - ;!. " lurírrlrnl. Nrm»«'t^.irn u,-

r.ilyt kilme király •rrit. <

herrer rllrn. A magyar-eaeb alkadoaáaokhan találjak mar <
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akkori diplomáciai szokások részletesebb leírását (1204, 61,

70, 71, 74). „Sok okos szót lehetett ott hallani, mert azt értik

a magyarok", irták az egykorú külföldiek. Részletes táj''-

küzódást nyújtanak még Rudolf és Albrecht alkudozásai a

mag>-arokka 1(1277, 91), s az utolsó esetben a két magyar érsek

ügyes diplomatának bizonyult Magyar részrl 32 magyar
követ vett részt a tárgyalásban két szónokkal, Jánc« kalocsai

érsekkel és Hermann pannor.lialmi apáttal. Végül András
király 30 magyar úrral tett esküt a békepontokra és Tedeum,
nagj' lakoma, barátkozás fejezte be a kongresszust Köp-
csénybcn. Néha kezeseket is adtak a béke biztosítására, fleg
ifjakat s ezeknek olykor rabság volt az életük. Az 12T]. évi

békeszerzdésbe mindkét fél belefoglalta a maga barátait és

V. Istvánért keze*iséget vállalt Anjou Károly nápolyi király,

Henrik bajor herceg, Ottokárért Henrik meisseni, Ottó
brandenburgi rgróf s mindkét részrl a püspökök. A béke-

szegt készek kiközösíteni s a bíbornoki kollégiumot kérik

föl megbüntetésökre. De ez már akkor nem volt hathatós biz-

tosíték.

9. Adó- és pénzügy. A pénzügy fejldését az Arpád-
királyok alatt teljesen és röviden megtaláljuk föntebb IIT

Béla király uralma végén. Csak néhány fbb tételt hangsú-
lyozunk itt, Sz. István II. 30. törvénye (Admontii codok lib.

I. 32.) átve€z egy bajor törvényt, mely szerint uki haragból
épületeket gyújtott fel, a teljes kárt>érítéí»en felül bntetté-

nek megengeszeléseül 16 tinót „fizessen" (persolvat), amelyek
40 solidnst émok. í^gy tinó ára tehát 2'/j solidus. ^lásrészt

egy tinó ára egy bizánci penza íSz, István II. 23., Sz. I.ászb)

III. 29.). F3gy solidus akkor a bajoroknál 12 dénár, epij pcfizn

tehát 30 dcnár. A bajor pénzszámítás alapja, a Karuling

font = 15 római uncia:

1 font ozllst = 20 pzttst solidus = 240 dcnnr --=^ 40S gr. 67.

1 bix. ponsn = 2'', « « = .SO « = ftt « «

1 II « = 12 « = 20-4 « n

\ a --= 1-88

«

«

A mng>-ar dcnarius neve elször Sz. László II. 14. és IIT.

8. törvényében fordul el, de neuí új dolug. A ránk maradt
XI. századi ezüst pénz<'k súlya csak fele a hnjor dénárénak.

Vak líéla korában már egészen aprók n <lénárok külföldön

ír. Ekkor kezddött a márka súllyal való niérés. .\ nuirkn ' t

font angol földön és délnyugati Európában. ' i font északi
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J. . . : :

Jii .
, , u: .

- • - ••

IMa inurkaja lett; ..in kfZrdódtk a francia troyr«4

iiiúrLu, mint budai ijuin.i. 2il)"t gr. A III. ÍU\m után kt-z-

ddik náhink a frienachi dvukrok ii\\'&ija. íiiin-ly\tó\ éOdé-Hurt

cUtí / fi a jú bátti dénárok
kora •>£ egy pcnzdt. A»
ekkor irt krónika na^y anachroniuiíDMi ax, ho^y rzt a 40

(It'nároa penzaioáinftáNt viKNzak^psrli I. B<'-la Idejcbr. A
XIII. Hzáuid vt'irén krzdódik a bécal dénárok kurtuna. A mt-

uyar márka feluMláita vt, volt:

1 marka » 4 fertó » i8 poadoa^ 288*86 fff. tlO-M gr. S06 76 gt.l^bi fr.

Itartó — ltplMlaB-i 60-88 « 6rtl 6I'«8 • Sl-aB «

laehraéksr: 4« « 4-88 • 4-au « Ml •

A mojO'ar Hr/rd/yf ^1 jövedeltnet U^ljfftrn Vlmuratta

III. Béla 1186. é\'l jpfO'zékc: o tsprlnt új p^ns l ' isá-

nak a hanna (lucruni ram* • ' r 'tio márka, vai»ar u* •«

n«vvúni 80.000. »á 16.000. h< váriai>ánaá«ból !«!

ajándék 10,000. oiryéb 25.000. rrdu<li vpnd^flppk fftidb*

luárku; (>z4Mif(Uül a föld níp«* (udvarnokok) trljf>acn ^— ,..

-

u királyt ólplrmnipl. borrul, n ajándokokat adnak a királyné
nak H ary- Ktl>on. jMMiztólMiD, áelyrmben, lovak-

ban. Ar. S. 27. 29: 101 6. 89. 84> rtrlft méc
r ' raabad dénárokat. u\ tat.

l-n.. .w... ".. . rjflk a déiania kH*radtit. *..«...- t- 1.

a tlz4Hlrk ti&p<lél u piiMiHÍk dpxania»x«Mln)«\ f(>l«*li<>n a ktarr6

kiráh Kbácy ^ *'i oUtámnl ax iapánnak. Kk a

hniirík' Itini tiOn k. Ax útváinuk kfttt hrrmfnriui.

trlmiilnia a határváni. nirlyrt az ovtÁt hatArán • - b«^-

hf • •• •-Tjk *'m r^tku* írjí-lM-n fl»t-inrk a -- •
'

**

<1 ról tMTiM«ti«« irájit adnak a vámt<r<l<

t<»rv.). A trlri«»lnii név ISD*' -dul eló 1*»: * «

varaadl ftxabniUáirlrvrH>«<n.' \ r. pénirvráa m^-

monopólium római ém frank rrrUrtú Hllaml -nfk.

A tftbblrk ffi!' -' . .. . r r-..|j haMnálauirr . •!« t

adtak im om <f !• n*»v^rt»»k \ • -. V

!•
• .

.•••

» .. 1-^ :: _ /: -. , .- -, ^- : >, • ••Lrirk

' V. 6. D«>«Mao«t«ky t. A ItanaáMMhAM •miH*. Akad.
irk l9tA.
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kel (1231, 33). Legelöhasziiálut, ünnepi ajándék, szállásajpii-

(lék, tisztújítás, bitang'-kübor marhák címén a várispánok

g^'üjtöttek ökröket is a király számára, a székelyek meg
havasi legelikrl csupán ökröt adtak királyi földesuruknak

földjeik használatáért a király els koronázása, els
mennyegrzöje és els fia születése ünnepére. Kapott a király

karácsonyi, húsvéti és védszent-üwnepi ajándékokat is.

A szabadok dénárai vagy nehezékei nem egyéb, mint a

terragium vagy ccnsus néven is emlegeÍABtt irtásbér, földbér,

amelyet a külföldrl bejölt vendégek vagy más szabad em-
berek mint telepesek, bérlök fizettek egy egész telekéri,

melyen kiirtották az erdt és földmvelést kezdteik. A telek

egy tagban volt az udvarház körül, kiterjedt hetven holdra

is, de rendesen valami harminc holdból állott. Ezért fizetett

a szabad ember nyolc dénárt Kálmán korában, s ez a király

elrendelte, hogy a bér felét le lehet szolgálni katonáskodással,

fuvarozással vagy földmunkával. így számított tehát pro

opere nég>' dénárt cs pro libertate (a telepességért) maradt
négy dénár. Késbb füstpénznek is mondták (fumarii) és

szabados dénároknak, mert aztán a szabadosok is versenyez-

tek a szabad telepesekkel az irtásföldekért és fölverték egé-

szen a fertig, forintig- Telepesek már Sz. István kora óta

jöttek be. Fleg az olaszok kezdték a somogyi stb. szUök
telepítéséi s ezért a földesúrnak fizették a must nyolcadát,

tizedét. Ezt a szöllöbért nevezték csebernek vagy akónak,

melynek rtartalma 10 veder (hidria) vag>' köböl (cubulus),

mely rendesen három araszos, vagyis három pintes (egy

pilit — két itce)- Ilyen jövedelmei más földesuraknak is voltak.

Állami adókon oly jövedelmeket s fizetségeket értünk,

amelyeket szabad liirtokosok, illetleg földjeik haszonélvezi
is fizetnek a közterhek viselésére. Ily értelemben állami adók
az Árpád-korban csak az olykor elrendelt coUccla. élelem- é«

dénárgyiijtés. Célja a király megsegítése háborúban, tehát

hadisegély, amit a nyugati híibéresek is meg szoktak adni

olykor királyuknak; másik célja az uj prnz kilxiosájtásával

és váltásával járó kincstári haszon pótlása, ha a király nem
ad ki uj pénzt, mely sokszor rosszabb volt az olbl>iiiél.

A collocta mint rendkívüli állami egyonr^s a<ló TI. András
ideji-'iben jelentkezik. Az aranyl)nllál)an ez a király ígéri,

hí'gy collectát és Inrrum camoret nem szedet a szerviensek-

töl s nz eg>*házi birtokokon. Az 1298. évi országgj'ülés már
megközrlíti nz állami rendes ogyenea ndnt. mikor kimondja.
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lumy aiiicij iiiiioki)> ik in ••rivszii bt- íuiiija \ .i-;i: • •• : i- a

I'i'iizvállókut, uz íiz.sHiMí niiiidcn háztól frlfntui.

11. Gazdasájci élet M.vg kell külüiJjúzletui foldkösös-

."tereket' éb uz uradalmi gazdálkodást. Tá;rabb órteleuibi'U az

í'frycH urudalinakun bedül in vaunak falukuzuHM'iffk, hüt ez a

renden. A falu határu nincH hoKlukra ümzívu, hanem diilükre

:t föld niinÜHéife HZerint, rendencn húrom dlre az erdkön
^ le{?elököu kivül. Van három dl, .nelyek viltakoxvu

kerülnek el08zör szi, máhodKzur tavuMzi müvrl' '.'.'is

vctéri uhu hurniudhzor ut^aron maradnak. .\ i ..:.(

kerül dlket KorKhu/i'ut, ruvÚMHul j('t;yz<>tt nyilak huzátm
hzerint oKztják ki a falu húzui közt^ A dlt t. i. uunyi ri'«zre

oKztják fükötéllel, ahány húz van a fuluhan. liey van ez akkor
is. hu u fuluhan löhh uruKátniuk vaiü

hazai. pl. u királynak, aiiátiiuk, vi'

Olykor a földesúr határjelekkel elkülöníti a niagn La.'.i:'

illrt földeket, vuir>' kihasíttut matrúnuk külön tairot. un'

Hzánl<'>8Zolgáivul mveltet. A faluban olykor van ura*

curtiH vaíry ciiriu, udvtirház. Knnek frpiilrtét nrha i

nuk, palotának nevezik. I0l>bfn lakik va^^- száll meu a.:

Körülötte vannak a tUzti lakás, a szoliralakúaok. a m -

leányok luká«a, a konylia, jiinec, éU-stár. i

f«lHZ4«n'k. «z^rü, csr. tryümöli-sos is v.

A rsiirbr c»« pine<'»be hordják öf?s7.«* uz uradalom falv;.

b(sz()l»;áltatott iralMtnát. Inirt. melybl már nem kell a pu>-

re.szrre dézsmát adni. mert kiadták a termelés helyén. A
1,;-, ^ ;,'.,.---• -

'. •

Sz«nt Istvánnak azon törvényei, hofo' mindenkinek

joifa van a mniru \ odaadni '
'

fiainak. Irán>uinak, znnk s

ezt Menki ifronluul ne merje, h uir>'aiMr>' teljem

vun a királynak a mélt«»-"" '•• •.'.. inv .i

irák stb. fölött: hotrv m
k '

' .:

J '

' ^

* FfokrAI kiváló munkál irl laic&nyi Kiruly • Gs:

' III MII. \ flíl, a/ a|á ni\»lthatj.« a tr^.nvit ItlílKan Srin«-i üm.\

I

luköioknrk. kiklól Irrtióruktn t><^'ul tnr|t*BÍtn*lja • ióWrkH-
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azt moiMlják, hogy el kell adui azt, kinek vagyona nem ele-

gend a vérdíj és bírságok törlesztésére: világosan kifejezik,

hogy a rokonok föld közösségén kívül vannak magánbirtokok
is, külön uradalmak. A honfoglalók ivadékai tehát nem kény-

telenek nemzetségi közös gazdálkodást zni. Szent István

törvényei még emlegetik a seniorokat, a szabad földesurakat

Ezek fképpen dunántúli birtokosok. De az ösfoglalású föld

idvel szaporodás, osztozás és a nagy bírságok következtében

közép- és kisebb birtokokra olvadt le. Sz. László korától

már csak az ispánok királytól nyert adománybirtokai szerez-

nek új birtokgyarapodást, kivált II. András és utódainak
nagy birtokadományai következtében. KálmáJi háromféle
birtokot különböztet meg: Sz. Istvántól kapott adományokat
(az ösfoglalású birtokkal együtt) s a vásárolt birtokokat,

melyekrl a tulajdonos szabadon rendelkezik; másrészt a Sz.

Istvári utódaitól nyert adományokat, melyek hbér módjára
csak a fiúra vagy ennek nemlétében a fitestvérre szállhatnak

át, ilyen els fokú férfirokonok hiányában pedig vissza-

háramlanak a királyi fiscusra. Ez az elv az Álmos-ág királyai

alatt elhomályosult, csak IV. Béla 1267. évi szerviens-nobilis

szabadságlevelében és III. Andráskori megszakítással vég-

leg Nagy Lajos 1351. évi siségi törvényével újult meg
Széchenyi koráig.

stermel és iparos munkát a szabad magyar kezdet-

ben nem igen végzett, mert rábízhatta a szolgákra. CsaJc

mikor a szerzietesek és nyugati szabad vendégek példát

mutattak arra, hogy nemcsak szolgához, hanem szabad
emberhez is ill a munka, akkor kezdett hozzá a szabad
magyar is az stermel és iparos foglalkozáshoz, kivált az

egytelkes, a szolgaságból teljesen fölszabadult vagy az osz-

tozással, szaporodással é« adó.ssá^gal, birwlgokkal elszegé-

nyedett magyar. Szent László I. 40. törvényóh eii van szó

arról, hogy ai)a a fiával és szolgájával eg>'ütt ga/dnikndik

éfl a püspöknek együtt adnak tizedet de ha külön gazdáik -^d-

nak. a tizedel<'*s is külön történik. Itt van már szó len és

kender termelraérfíl is. Legg>'akoribb a7onl>an a bú-rn. roz^s

(silign). árpa és zab terniesztéso, niog a szlo<\ AUnttrnyé^z-

fi^sböl leggA'aknribb a méh. tyúk. juh. gj'isznó. szarvasmarlia.
ló,'ritkál>b a kecske. TTI. Tít'ln ajándékai közt. melyeket T. Fri-

gyes császárnak adott, elöf»)r(hilnak liét leve. szekerek elé fogott

' Kny linó Arn I p<-nzn, c>;y j«'» hnrlUn árn Ki'ilmiin torvi^nyc s/c-
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bivalyok (1189). II. Aiulrú.s pcdiif c(fyeljfk közt I
-»

«zerety*en bivalyokat ajándékozott a Hzerít :•-, k

(1212). Vadá>.zat céljaira betanítottak MÓlyniokat és kutyákat

A halászatban jjvakorl a viza (iwo. lm- T -rkorábban. a

XI. Hzúzad torvtiiNoiben oniWiflptt. ijf : a Bzen»zá-

inok, cHonifí'tyiik (nola), rdényok, Hzaiidulok. saruk. hari«

nyák, keztyiik, tunica mint pn-nirn év* liju»ít<>tt papi ruha,

cuinÍKÍa (káni'AHa. injf), cnuklyáí* kapa vak'v ki»iMÍnyc'g. HÚrtra

piroH, zöld •*zin«'kb«'n B«'lytMn rs luiiiz«''»<'k, ir«>nib. kard, pán-

r<-I, íryrrtya, kenyér. A tatárjáriu* korában mint rvg\ hiiziipnr

termék tnik fel az árpaüor, melyet minden udva

I)ara8ztház tud kí'fizíteni s a méhtier. melyet a márckéfci.iU'n.

a mé/t^sknlácMOíiok adnak uraiknak.

stermel - -f>k a Mzántók. Kzölöm&TeMk, mébé-
fizek. hahiNzok. k. vok. juháüzok, rulyá«ok« lovásiok.

Iparos azabadoBok a molnárok, sütk, szakácsok, peuscnye-

f«»ríratók, márckéKzílk vag-y niárradók. szficaük, tímárok í©

két OKztály kcíizítetto n fidnö ruhákat és lábbeliket), taká-

csok, nio«ók, kovái'tMik. ötvÖHÖk. üstfoltozók. iirsok. k-

iryártók. eMzlerjnilyosok. pohárnokok (buchar P'

buohholz -'bükkfa; hordó, fapohár stb. készítk). csob<

sok íl.iirrnarii), níriv«*«ek (artiflceH, oi»erarii. ki
farak'"l<'. fazekaaok vagy jjerencKén'k. He a *

H a viU'zi. Uílvari. Bzállító osztályok in ti>bl>nyirt» falusi

paraAztok. kik valami efO' hí^napol szolirálnak évrnto nri^;.

(ónknak, niéjr i>edlir ogy férfi vaio' leffény az emftz h

whou az eirénz ewalád a f.'t^

<'HZtrá«böl él.í .\z iparon o**/

beitek a mesterséjrükhöz már ari^rt sem. mert »•

Kütk. szAcsAk, ková<*ok vfcy faluban ÍR—JW házbau ...

sót akár az eifénz falu is vny mesternvcj;'*! M7.«»lua|t f

urának, de csak fölvi'iltva f^iiy *'sy családtat; h ip.irát a »«ik

aaakáet, ssfics stb. eiry helyen nem tr> .iJ^-r. liwitta. Vé^tU

minden nraaáir finomabb ruhát, ételt. • stb. a kQ^
fiildrl j5tt városi szabad lparT>sokkal V. " \ falusi

ipari>t>ok i>ediir a többi üssxos falusi n* ; al, ame*

' A pannunlialnii urintuloin fal%ail>«n nty hAfrs 37 M hoM fMd
f...\. A ../.i.:.. I..I.I... 1. ...1 <v .v.i.i.i .I^LmI irt r. ir. nM.trl lA

I

/ . .. , .

< • I ©ki* »a|í\>» /'.'•

ti'...^,^i 1. ílr ir«»H Mikkal «>_..-;. .. _

73X13 • «ei óf (Ify Mr. A/ ^. 1S6 m/ler.
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lyek noiii lettek királyi vagy földesúri szervieiis nemesek,
tiszti-katonai fogrlalkozással, azok mind összeolvadtak 1267—
1351 közt a réffi tiszti osztály neve alatt jobbággyá, fizettek
egy fertt házankint a réffi szabad telepesek módjára, mert
most már ök is megkapták a szabad költözés jogát, és vál-
lalták az udvarnokok kötelezettségét, hogy gabonát, zabot,
ajándékokat és egy hónapig ingyen mnnkát szolgáltatnak
az uraságnak.

Ami a közlekedést és kereskedést illeti, itt is kiemel-
hetünk néhány szállító szabados osztályt: ilyenek a lovas
szerviensek, szentesek vagyis útikápolna-szállítók, szekere-
^^}^\ ^aJc»sok, révészek, sószállítók. Az elbbiek jó erós,
kövér lovakkal vontatták az uraság konyhájával s egyéb
sátraival, nehéz podg^'ászával megrakott szekereiket^ és
elkisérték az urat külföldre is, pl. Oros pannonhalmi apátot
ötször Eómába (1207—42). Véneki hajósai Gyrtl leeveztek
a Csepel-sziget déli csúcsához Szigetföhöz s ott várták a
tiszai birtokaira vagy a királyhoz utazó apátot és kíséretét,
hogy a Dunán átszállítsák. Anonymus müvében egész sor
révet látunk: Tiszán a luci. ládi, drogmai, abádi, bldi.
kenezsnai, Dunán pedig a magyeri, a görög és a szalánká-
máni révet. Híres volt a pesti rév, a Szent Gellérthegy alatí.
A tihanyi alapítólevél és 1211. évi összeírás dunánlúii had-
utakat emleget a Balatonnál és Fehérvártól Tolna felé, s
volt ilyen Gyrtl Veszprém felé is. Az srégi hadutak Pan-
nónia és Dacia területén jórészt római katonai építmé-
nyek. Legnevezetesebb Bécs-Gyr—Esztergom—Buda-
Tolna—Eszék—Zimony útja, A régi közlekedés utait jól
megkereshetjük oly régi térképeken és atlaszokban, amelyek
az utolsó évszázad építéseit megelzték.- Irányadók a szo-
rosok is: a hrozinkai, vereckei, borgói. törcsvári, stb.

< Dnminovszky S. A mnzs.iszekór írrj.Tpnl.nkv: Emlókkönvv
37—47. I. 1917.) c. taniilm:inyjíl..nn Arpi'ulkori n hiqa mint kéikcrpkn
Inlipa. n rnrrnx-<^7o]iéT (12.37 t:'»j:'in AI1k>us Öss/Hrns'ibnn SrokrrM src-
miHynév) » a rumis mnfrnus. qtiofi vulgo mnsn (irilur fl2.í.''>. sth.^ n
mjízs.nszok.'r. ÍA p.nnnonlinlmi 1220. v%-i iKlvnrnoksznhi'.hv.ilI^nn v.in
m^K rnrrntiim -- tnlipa. f.ilnrd.-í^ra. s nr 12.3.1. övi pori-ntokb.nn vnnnnk
. mlílvp ffrnnin plniislrn. Vh. Rt. I. 719. 1.) Krrr^krdrlmi cikkek 12:..'> bon
rrxtsl. posrlí'). pn'-m. Mr, vi.isr. gabon.n. komló. ffl. íSlom. vns 1278.
1284-bon só/oft hal slb.

' Ilyrn pl. (irg: Mngvar K\\fi%, Vionnnr 1802 frgvrs lapjai
18in-brn H ulAbb i^ k.'-sniTfokK Vnnnnk n^gibb b<rk«^pok ivmrlvrk nfbb niHkrn m-rvc mcgbi/bnItSk. do n Görög- ft' lók a rógi könvvtí'iroklmn
gynkoribbnk.
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A keretikedcxt klfflé u XI. raázadban olaszok, németok.

ziiiacliták és xsidók zték. Diákoknak tilos borniéréssel és

':i«<IásHal ' •liiMJnüjJettfl foiflalkozni F-*

. t már \\ ízta s a naír>obl> kölr>.

Mi'l. nu'lyek három n/AÚinuirul iiifirhaladják, pec»éte« irust

követelt valamint az a da.s vitelnél is, hom* a lopott iÓHzúgot

••llenörizhessék. Vásár «h ünnepnapokon Sjl László eltil-

totta a vási'irt, ana-lyen kívül tilos V(dt az eladás, s vásáron

.1 l)iró. vámswd én tiinuk eltt kellett eladni. A határr-

vidéken a keresked csak a matra utazásához tzUkséin^

lovat és a s/iuiti'ishoz alkalmas ökröket vehetto niog. a

lóelaílíishoz immIík Ispáni lirazolvány és klr. engwlély kellett.

Kálmún király esak a bikák kivit»'lt-t »'nir»'<lte nwg s különd-

''••n eltiltotta a maíTyarcrsvuii;' H/.»iIiti-Mi rabszolirák kivite-

lét, A nagykereskedk a vámok kétszeresét fWtetlk. kis-

kereskedk eirjKzeru viisárvámot. A XIII. században sza-

l.id falvaknak i'S vároK(»knak ad<»tt klváltsáirok az illet

• ".'' -r |»ol|ifárai javára vámmeiitrsKi-.' -h

ruiiK ;:allitó jo>r<)t, h(»tfy az átutazó k« r , ii

N'ífyenek ott áruikat kirakni és áruba bocMijtanL

11. Családi ÓH tárHAdalml szokások. A cnládalapltis

hn:<tss(ifjkf'ittssrl kezddik. Kálmán zsinata elrendel, hon^
ez pap í'S alkalmas tanú ebÁtt a lekötés valamely jelével és

níindkét fél beb^'g-yezésével történjék. Akadálya az lzina»-

litasái: Is. valamint a szolffasáx. amennyiben izmaelita

1 íii köthrtett házassátrot szoljTS TSJfy

' INuli^ esak uraMátra ti t háxaasájrra

(mim a liu vairy leány szülje entr 1>. Ha szabad ember

kZídjrnt vett el. kit ura neni h..... ..'tt föl. akkor a férj

is sz^dffa lett. Ismerünk eiry esetet, amikor suibnd n ment

feleséirül sz- " l»edlK

anyja szaba sza-

i>addá, de elbb épp oly szolga volt, mini az apja s at la

marad, ha a KZ/dia«l rokonok ki nem •.»•;" <. István s ax

1. ei«ztenr«>ini z/.liiat (10S6 k.) nit'>fr ' -ak mondják
a b;i/aHH;it'i>» i!.« az lOW. évi SZ' Már
ha/a'tsairkote** rltt szokott a f« -nlála

eH« téré a nnek (dos>. s tle a férflörökOs as InjrnilAn hit-

bért pénzül meir szokta váltani. Ma* t\ - '
• '^indék (spon-

salin) és más a kozomtknu ivuTtktcmti. '. Az elbbit

a rérdjeiryes adja. az t 7. atya bli.tu*i:ja • kéifocó-

kor riiliúV:, i'kM/4>rfl. t<
' iniri'iHiWok .tUnkJában. Siliiea
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úruö 1146-ban atyai örökségérl, patrimoniumáról rendelke-
zik, mely t hereditario iure, az öröklés jogán illette mes?.

Az aranybulla a bírtok negyedét rendeli a leányoknak
(quartalitia puellaruni), kiktl a féríiörökös pénzül meg--

válthatja, A gyrvári négy szlmves falu népe azt a sza-

badságot kapja. hog>^ akinek nincs fia, annak a felesége és

leánya kapja a birtok felét, s ha leánya sincs, felesége kapja
a birtok harmadát (1240), a többi az ispáné. Kézfogókor a

leány atyja kezet nyújt s a násznagj'ok mint igaz tanuk
esküt tettek az evangéliomra, A magyar fejedelmi házasság-
kötés szokásos pompáját és szertartásait a steieri rímes
krónika írja le legrészletesebben az ifjabb Béla királyfi me-
nyegzje alkalmával (1264).

A lakás 1146 t-áján Freisingi Ottó szerint Magyarországon
nádból, fából, ritkán kbl épült. Nyáron és sszel sátrak-

ban töltik az idt. Anonymus 1204 táján a honfoglalás korá'-

ról írva sok oly dolgot mond, mely nyilván az idejében

is meg^'an. Említ elkelk számára rögtönzött kunyhókat
(tuguria), leveles színt (zenu)-, elmondja, hogy Csepel-szige-

ten, mely kún lovászmesterrl van elnevezve, a Duna tölté-

seitl védve a fejedelem szerzdtetett müvesekkel fényes

házakat építtetett, hol a femberek mindegyikének is volt

kúriája és laka (villa, faluja); ott várták a fejedelem-

asszony s az elkelk nejei uraikat, mikor visszatérben
voltak a pilis-erdei vadászatokról, miután jól mulattak Bud-
váron, hol megbániulták módfelett az alapzatukig lerontott

királyi palotákat és azokat, melyek nem voltak i'igy lerontva.

Anonymus hangoztatja az ellentétet, mely az idejebeli

magj'arok és seik közt van, mert özeknek nem voltíik

mvészettel épült házaik (mint 1204 körül a nagyuraknak).

hanem csak nemez-sátraik. Éppen Anonymus korában

hagyta ott Hcinrik király az esztergomi kir. palotát, hogy
építését fejezze be az érsek, legyen az övé, csak olykor a

király is mogszállhnsson benne. Paloták voltak már a frank

í'urtisokbíin s emlileuek ilyeneket a XT. századi törvények,

még inká])b a XIII. századi oklevelek és Bogerius. A kház
építóséliez cementet, meszet égettok. Az esztergomi káptalan

a tatárjárás iiipgs/üntekor évi három márkáért nd bérbe

eg>' kliáznt fszeres kereskednek. Az .\ rimádkor vége felé

egy palotát húsz márka ezüstért és negyven hordó borért

ndnak el. A pécsvára di monostorban van fürd, Gyrött.
Esztergomban és Budán, a természetes hévízben közfürd.



Iialru'ii coiimiuii:.! (r2l*»t. Kz id'.' .i

váruk í's turnyok tpitcM', hoifj . <k

' M'Üefn-H vÍMKzal«'rtsrk<ir.

A ruházatra a vi-KToncli^letek 8 eipyéb okl«*véU kincs*

jofryz^kck iiH'llott HzoinléUrtó furráiMiink u koronáxópalÁAt
lOni-bül. a I)uka«r-korona Gy«'«*íza-^ y királyi é«

fruiri iK'CHrt, a pt'csi bazilika di>: .a kisbényi

oszlopf vadÚHAi') maíryarja, az titztrricoini III. Béla-kori

bazilika kapuorniáról XVIII, Hz.-ban Ii>iiiúJiolt kép és jr'— •

külföldön a vflfiicíd dóm Hzcitái, a CiíTtnid-rodox, a
bí-rjci pah'uít, h a stfior Hciinchronik. A ok és pattok^

szrrzctcsük ruházata najfyíít noni válti (mtanifr ••m.
ViláfTiafl öltözotökot tiltja Kálmán I. törvénye • as 1S79. évi

budai ZMinat: amaz tiltja általá))an az ömizmi dericuiioknak.

vafO'iM diákoknak a hoüított tunikát melyet a lovairlás

miatt kezdtek hordani, a prinncft tunikát, a kóruiU téli hidec
miatt kezdett s elitélt prémozé« miutt, a tarka vajry «Art»^n

keztyt vörös vajry zöld köpönyeiret (ohlamys). a hí-

vajo' selyem wirut vaiO' kapát íeappa, csuklyával). li
-

nyát, kúmzflát (c^imiRia --- \nsc. allm). a mellen alkalui

(Tombokat én kaix>8okat, a budai zsinat podiir tiltotta

a fpapoknál íh az élénk szinü bélétiL, kivéve a bár

róka- és hiuzprémet: tiltotta a dráira selyem iitb. dímt,

keztyt, a iryürüt. ' •* reá pápai kivált-

frette a tonzurát. haj: _:y a fül kiláiwék. a

nál méi? a H7>'rz4>trHÍ hajkoronát in, mely méltósj'ifr jde, a
fehér vatry ejúpkén iniret (eamisiaa albán sive rosetaii) a
kápa alatt, melyen nz v^ö, hó ellen jó a csuklya. A kirdíi/ok

hoknifj I' iga in-^el a derékon tulajdoBkáppen fpapi
ruha, vai .i koroniuuui ha«onló a püspökaMotsIáaham
a korona, soeptrum vaff>' lánduui hanonló a föfNipl süveir-

hez {'H pásztorbothoz, a k"r - palást imhIíit eredetileg

etryházi ka/.ula. esakhoir>' k n.ni hasitva adták föl f

a jobb vállon kaiwsolták «hímíl4\ h«>iry a jntib kar suibatlahb

lejryen. a bolkaron iH«diir nMlrel képzdik, mikor •** i V.'-*

az országalmát tartja, a ennek tetején a kerevst í

uralmát jilkrp«/i .i f ' " ' ' \ * ' iiika íjumK-
fnil krliti «H k\ii.i>s n d!vn!hA|.

•".ík a XI II. HZ. elején Irr viniixn. b-

íru fedi a lábat, olyk««r l.>r..* din^ _

íja rendetlen térdlir e' ltt van comhiff ér6 ka
nielyot a blzanelak kabatii-!. itánottak: efölött C0\\

» r,».^!»l Arpá.Unr
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ér mente vagy prémes köpeny. A térdig ér tunika alatt.

mely a steier rímes krónika szerint mint fehér ing látszott

ki a combig érö felölt alól, lábhoz simuló szk nadrág
vagy harisnya váltotta föl az si gatyaszeríí b ruhát.

A fejet karimás süveg födte, melynek fölhajtott karimája
koronaszerííen körítette a fejet, gyöngysoros díszítéssel, s

olykor bizánci módra apró láncocskák csüngtek le a fülnél.

A magyar süveg kerek tetej, a kún süveg csúcsos. A süve-

get néha pávatoll díszítette, hármával is. A leborotvált és

csak néhány üstökben meghagyott hoj pogányos volt; a tel-

jesen vagy félig apróra nyírt, borotvált haj szolgaságot is

jelentett a büntetésekben; a XIII. században pedig olykor

egy-egy bárót „szakállas'' melléknévvel emlegetnek, mi
vagy azt jelenti, hogy a többi uraknak s vitézeknek nincs

szakálluk, vagy azt, hogy feltn nagy a szakálla. Az 1279.

évi tétényi kún törvényben a pápai követ csak nehezen egye-

zett bele, hogy a kunok tovább is hosszú hajat és szakállt,

hosszú b asszonyos ruhát viseljenek. De hímzéseken, képe-

ken Sz. István, I. Gyésza és III. Béla bajusszal, szakállal

vannak ábrázolva, IV. Béla^ István és III. András nyugati

divat szerint bajusz és szakáll nélkül. A hosszú hajat vise-

lk ezt befonták és gyöngyökkel ékesítették, valamint a

hosszú szakállt is. A fegyverzet sodronypáncéling fleg a

fels test védelmére; a vassisak elbb csúcsos, a XIII. szá-

zadban fazékalakú; a paizs három- vagy négyszögalakú,

címerrel díszítve; a kard görbe egyél vagy egyenes kétél;

a lobogós kopja és a hajítógerely helyébe sokszor a hosszú,

nehéz lándzsa lép; s használják a csatabárdot vagy a régi

csákányt, 8 az íjjat és a fa nyílvesszt szakállas vagy levél-

idomú heggyel és alul tollas ajjal. Uj az elül-hátul támlás

nyereg h nálunk lett legkedveltebb a sarkantyú; mogmarnd
természetesen a kengyelvas is. — A ni viseletet jellemzi a

magasabb süveg fátyollal, b hosszabl) kabát, s a ketts
tunika, egyik bokáig, a felsbb térdig. Erro vettek nu»g

palástot is ell összekapcsolva, Kendes nu'g a gyöngyös
fköt és y>árta. mog a kölény és a kend. A palást lielyett

olykor elfordul a ment is. A sírleletek gazdagok ékszerek-

ben, hajkarikákban, nyak- és karperecekben, függk-, csat-

tok-, kapcsok-, násfa nyakékekben, boglárok- s pitykékben.

iiveg- és ametiszt-, gránáté s igazgj'öngyökben. Kedveltek
voltak a br-, préuios-, l)ársony-, gyapjú, vászotirubák hím-
zéssel. A prém közt'pkori magyar nevo a gerezna, a nyakék



»1

. (isxtainét) •

H€Íyenibárhoay. Von eruülvo íalyl mint íatyoU lodices a
német lodcn-félo pokróc, carrioluiu a harinnyunadráir. calic*

u bariifoya, (x;rea a cipell va^o' szekemye. A bárány, far-

kaa, róka. iiiuz inrlb'fi kidvi it -t ftz/>liráltatutt a
menyét, nyest hermclin. roholy, h , »t méif az eirér

U. Te\'eazn>o^^ió a ciiuelct (ramelottc), h be líra in'ártmá-

r>yok a centi, yprefd, tournuyl, hátrál, francia az araaipoMstd.

Készítettek posztót a Nyúl-Hzitreten in. valamint kevésbbé
finom kivitelben bázilaj; sok búztartáHban. fleír a monosto-

rok és uruk cyapjufouói (laniíire; lenfonók ^ linifice). R|rT

vég belga po«ztó ára kb. 3 múrka a XIII. század vévén
nálunk, a pún(*«'*!intr«; 10 márka.

Az éthcz('shcn t<riiiészete«en k(>zdcttl nií^gTnn a vad.

KzárnyaH és niarbabÚK. bal. a a kenyér, hozzá a bor varr
niébsör, árpaKÖr. Itt inkább caak az érdokmiftéirpket említjük

föL A torlók fehér kenyeret adnak az illet efrybáznak. ahol

tort kell rei.
'

t fölazabadi' ': • ugyancsak
fehér kényt ; ^szes úrbén - <loaok, saolgák

róldehuruknuk - .or éfl a bárom ünnepre évaote.

Kz a fehér keii>., ^ - torla-funottav, rirculua ^ krrék

tótul kulá4^*a) nem mán. mint a ma íh elforduló funottaa

kalács.

Már N'ajry Károly frank királynak ké«zit«ttek a sfltó

miniüterialisai simila nev feliér bzaliaztbl züemlyet h Ilyen

frank eredet Küti voltak a magyar kir. háznak Pannóniá-
ban é« adoniúnya folytán a uiuuostoroknak, egyházaknak ém

isp:- '1 korán van szó kéBlmalomról s ugyéb
mai s táján szólnak a t&rrteyek t>'ákr6I. Iád-

ról. gyümölcsrL A tatárjárás után elfordul egy spererarins

^ f -. -- ken^nked endités« Raztergnmban. az elvámolt

cikk Hajt. Roireriuiinál az éhezk harvmáia •*« fúrész-

porral. íukén*«ból r«dt liHzttel mitoft fek' • egy
örökségrl szuló uklevéllH>u ot szalonna (1^: ... .. Vnts*

sört minden udvarnokház tudott késziteoi, máro r h*

Hört i>edlg a somogyi Ntb. * utaaok norukKal
vitték konyhájukat n en i*. a SMgény»k.
vándorok, zarámlokok p<Mlig lalrjáKan*

iüIM) tál váltan kaptiik tmá' « • »..v ,hb

mehet t<<k.

A ^" ' •Uversurimu. r*..- !.i



292

féle vendégl. taJáii csak auachronizmus, az Anjou-kori
legendaíró korába ill adat.

Szórakozás, mulatság sok volt a magyarnál. Korai
adat rá a szolgáló nótázása éjszaka Szent Gyerárt idejében,

a kalendás torló-testvérek mulatozása Sz. László korában,

amikor már szerzetesnek, papnak nem illett jelen lenni a

leitatúsok miatt. Tisztesebb szórakozás a vadászat, s már
Szent Henrikrl (Imre) tudjuk, hogy •vadászatooi vadian
ölte meg. A jámbor Gyésza herceg az Igfan-erdben szeretett

vadászni. II. Gyécsa király idejében a magyar sereg Kiev
nagy terén lóháton versenyfuttatást rendez s a kieviek

nagyon megbámulták a magyarok és paripáik ügyességét

(1151). Anonymus 1204 körüli tapasztalatok alapján tíz nagy
áldomásról (victima) és lakomáról beszél (convivia). Az
els négy napig tartott, a harmadik három napig, az ötö-

diken ajándékokat osztott a fejedelem és mindenkit, híveit,

vitézeit asztalához ültette; a hetediken sok külföldi szárma-
zású vendég lett otthonos a magyar udvarban; a nyolca-

dikat Attila budvári palotájában ünnepelték meg a fejede-

lem asztalánáll két oldalt ülve, hallgatva a zenét, a citerát

és sípok édes hangját, s az igricek énekeit, mikor az étele-

ket és italokat a fejedelemnek és nemeseinek aranyedények-

ben hordták föl, a szervienseknek és parasztoknak pedig
ezüstedényekben; nagy számmal jelentek meg külföldi szár-

mazású vendégek is, kik itt nagy birtokokat kaptak; a ma
gyár vitézek, lovagok a fejedelem eltt csaknem naponkint
nagy tornákat vívtak csataméneiken ülve paizsokkal és

lándzsákkal, az ifjak pedig pogány módra íjjal és nyilakkal

játszottak; a fejedelem aztán ajándékokat adott a vitézek-

nek; majd tíz napig vadásztak a pilisi erdkben, míg a

fejedelem és urak asszonyai a Csepel-szigeten nyaraltak

áprilistól októberig. A tizedik nagy vendégség a fejodrloni

fiának menyegzje volt a Csepel-szigeten, mikor a fejedelem

és fjóbágyai a menyasszony elé mentek s úgy vezették a

lakodalmas házba. Királyaink szerettek vadászni a Bakony-
ban is, továbbá a zólyomi 8 az ungi-mármarosi ordségek-

l>en. V. István Tnegcngedtc, bog>- a szöUsi vendégek Ugo-

("íában vadkocskéro, rókára, farkasra vadásszanak (12fi*J), a

fclszásziak pedig szarvasra, zre, va<hlisznóra és medvére,

do tiltotta a bölényvadászást. A gyermekek is játszottak eg>'

körtefánál, melyet r220-ban említenek. Az 1279. évi b\idai

zsinat rendeli, hogy diák kerülje n korcsmát, bohócokra és
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iirricckrc ne halIi^aRBon, kockát (aleaH et taxilloti) n** <<•*<>''

Hzon B ne íh h*iO'en j<>len ily játéknál: uiei^i-nKiHli. ).

vadáüzkutyát én nui' -'».l

elvelu"»»He; megliltja, h . :7.

udvarán a nép ne táncoljon. Mert kezdett'

törvény, hojry a koresztény halottakat az . k'> u.i. .i.->. uwv.m,-

ban> a keríU'ften hcliil lev cinterfnilien (r«init«-riuin) kell

eltemetni, valamint az rto'házalapitó najO'urakat. keifyum-

kat eíO'h"i^uk szentélye alá t«'m<'tt««k. S a halottért ^ám-
istentiszteletet véfrcztettek e^yt-Hck és kalendás társulatok

meífvendétrelték ÖHkerosztény nu'xlra, airapévaj. ai imádko&ó
paixikat, rokonokat és 8z«í'trény<'k<'t. S a tor bora sokszor

fejétxi Hznilt a jánihor iry/u<zolóknak, ügy ho^y még táncra

is kerekedt<'k a ftiroknál.

11 HíráAkodáK. erkölnii J^Ucmséa. Ax Arpádkorl birás-

kod/uira íöh'K a XI. sztuadi törr^yekben a XIII. századi

oklevelekben találjuk uiei? a fejldés legjellemftSbb adatait.

MeK-küIönb<>ztetjíik a híráükodáa nervelt, módjait • a bün-
tetések nemeit és fokait a vétséct>k különbdxdsére. társa-

dalmi megítélése szerint, fíirák.a király és kúriája, a nádor
és a herrejri íkjuui. a piinpökök <« esiMTt'weik. a m«'(0'«">'*I>án

én a mc^vti királybirák vato' billot^onok a XI. Hzázadban-

Népitélet eHak «'>ryKz<»r fí^rdiil el: az aliKTe« inpán néi>c s a
szomszéd ispán vai^y az efo'há/niefo'ei zsinat' it«lkezlk Kál-

mán törvénye nz<'rint. A ma(ráiiboK«zú Rzintéti rjry o«irtben

van metren^eilve: a mefrrontott, vairy ha ö eszét vesxtelte

N ha metrhalt. a rokonai tt^tüzésük HZ(>rint bánhatnak a mev
rontóval. A bnügyek rendes vilájri bírái a megyri király-

birák, kik ketten a királyhoz is osatln' '
. ha megjelent

meiryi'JklHMi. Fi>l«>ttiik n nádorispán it fölcbbvitcll

hatósáir. F^iO'**** bíró e^ .jra szkebb ttMmráiébea. járá-

sában ítél s nem ava'j. k a másiknak joe-fintiUhcába.

A tolvajt ahhoz a bíróhoz kell vinni, akinek ' elfoc-

iák. A bíró mint hitelcM szentély tanusárot la levi: az eltte

' Kálmáo rcodHle, bo|Q' a urfK'n) nr|>nri kiw4il> prrribm
kAlUég kim/>léMi véfaN Awnls kélmirr. mAj I H ok< (U«n af Upáaoá
» mi* (i i<^ OWfyé« p%|WVkúk r-tnalan • il^lkrt««ac4

a klr. kt> '•fV ^ ^ klihálv nviilradán rt ar oMmét
lrr. "' Vi|.

mAi »•

dA^ ^
m \\ •!,
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s a vámos és más tauuk eltt történt vételrl. A bíró min-

denkire ráküldhette idéz pecsétjét, tehát mindenkin bírás-

kodhatott, ki az területén lakott kivéve a diáki rend tag-

jait s az ispánokat. Ha diák vagy egyházi perelt világ-ival,

akkor az esperes és a királybíró együtt ítélt s az idézést az

alperes bírája rendelte el. A király vagy herceg nagyobb
ministerei (tisztjei) és káplánjai rangban a királybíró

fölött állottak, azért perökben az egyházmegyei zsinat vagy
az ispán és biró együtt ítélkeztek, A följelentés alapján

történt az idézés, vagy már fogva vitték a bnöst, vádlottat

a bíró elé, hacsak eg^^házba, királyi udvarba vagy püspök-
höz nem menekült az üldözött. A tolvaj és elveszett jószág

nyomozásában a károsultat vagy emberét tilos volt gátolni.

Enyhébb lett a bnös ítélete, ha a rokonai maguk jelentet-

ték föl vagy szolgáltatták át a bírónak. Aki tolvajt fogott,

csak három napig tarthatta magánál, aztán át kellett adnia

a bírónak, csak az tarthatta hat hétig, aki így akarta meg-
találni a többi bnrészeseket is vagy a tanukat. Hadjárat
idején az elfogottat a király és femberek hazatérte utáni

negyedik napon kellett átadni a bírónak. A nemes, fember
kúriájában fogott tolvajt elbb a károsult lírral vagy
poroszlójával kellett tudatni s ezért, ha nem voltak otthon,

várni lehetett tíz napig, aztán mindjárt át kellett adni a

tolvajt a bírónak. Tolvajjal kiegyezni 55 pénza terhe alatt

tilos. Szolga vádját, tanúskodását ura, asszonya ellen nem
fogadták el. Fcleséggyilkos ügyében meghallgatták a szom-

szédokat. Kocsmalátogató sem lehetett tanú, diák sem isten-

ítéletnél vagy esküvevésnél. A tanú kelléke- hogy tisztes,

családos, keresztény leg^^en, st földbirtokos, ki vagyonával
is felels és gyónás után tanúskodik. A hamis tanú többé

nem lehetett tanú, valamint az sem. kirl több falulnSl val-

lották, hogy tanúskodása viszálykodásból fakad. A t^nn

kellékeit megkívánták a bíró poroszlójától is, aki az idé/ö

pecsétet vitte s akiért a bírót felelssé tették. Vagyonával
és szabadságával felels a bíró az ítéletért, akár enyhén,

akár túlságos szigonian ítélt. Amely bíró harminc napon túl

nyújtotta a pert. meglakolt A bíró felelssége egy évig tjirtott.

A birságból '/.i vagy '/m lett az i')vé. a kilenctMlik rész, mikor a

ti/rdikot az esperes kapta, mint bírótárs vagy a be nem
fejezetten átadott per új bírája Vagy a békéltet. A hamis,

illetéktelen bíró kétszeresen fizette meg n perbeli értéket és

'íz penzát. Szent István törvényeiben csak tanukkal való
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iMzotiyítÚHt látunk. Szciil László C8 Kálmán törvényeiben

a% igu/MÚig incKálInpitúsáiiak f, niajdueni er>'etlen blzonjri-

téka a iudicium, nv. isl> -i»r ift, ha pfr^s falu vairr

több falu eiitrl vádat •- k. vagy ha pl. a bíró két

alkalinaH tunuval mentette mafrát, va^y a vételrl levelet

mutattak föl két peoHéttcl. mert f>c cMik arra való. hoio' nieir-

rizze az eiiilrkezet számára a vételár nnicysá^t éa a tanuk

nevét Ezeknek az esküje, vag-y az ispán vairy a közíMnber

esküje szintén isteni télet^s/iimba nie^y é« tisztázhatja a

vádlottat a lopás, orfruzdasák' tryanuja alól. A meirkötöBÖtt

tolvajnál vifryázní kellett. hoRy kezét hári iic ne szá-

ríthassa, ne é^fethesse. A tolvajnál talált > ajry több

tanú vallonióaa arrl, hofry a tolvaj a iopóaból valamit

vÍKszaiulott, eiry«w>r fordul el btzonyitétkul. A vízzel va^y
vassal való (isten)itéletnél három eaküdt tanú volt jelen*

kik bizonyították, li(»»ry a forró víz vajo* tiizoíí - "e
sebet vajry nmi, s CH/rrint az illetnek üjoe f cy
nem. Diák itt nem lehet tnnu, a pap csak mefrszentella az

istenítélet ef»zköz«''t s ezért két penzát kapott. Ha a várrök
tolvajnak mondanak valakit, ez a maira tisztázására viheti

a tüz4'svasat. Ha sokat neveztek metr. ez4>ket a lO'anusakat

osszák tizes csoportokba s f^gy-etry tlz4Hlbl efy vlirye a
vasat; ha tiszta maradt a eteti, akkor az eirésm tized Iga-

zolva van; ha mejcsérült, a többi kilencet Is eiryenklnt ki

kell próbálni vassal, s aki elóbb a tizedért vitte, viirye knlön

öniiuiiráért is. Ha ejrész falut vádolnak lopásnd. zy
tlz<mkint kipróbálják ket. Ha eirész falu tolvajna.. '. ki

valakit, ez la vito'e a vasat önraagráért. A vasitéletet aa
I. eszteriromi zsinat najrybiijt idején i«*

'

. eaak rér-

ontás {M-rében nem. Kálmán a víz- é^ csak pBa-

pöki székhelyen. luiKyobb prépostnágoknal es Posaonyban,
Nyitrán entredl meflr.

A vétnéaek részint elmulasztásai az állás- és állapot-

Im'11 kí)t knek s uíeifv, jocal-

imk. reh « »rsz«'irt'*sel n' nmné-
lyével a vagyonával szmntirn t kiHeleMiegrknelc.

A király Is bnhdik, mert összesku.n •' - llene ragy
Isten máské|N>M bünteti nieir. noha n f^ a Itv
najryobb vétteir. A hüntt-l^^tk általában « rkol«-«iek. testiek

és vato'oniak. Krkölcsiek az országlHÍl. udvarból, falóból,

eiryhátból. diáki vagy szerzetesi rrndbAI. a hirek kBsBsai

írebl • a kenmtáoy sarat tsoMlbál való kiaáráaok. kikós6-
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sítések. Van állásvesztés ispán, száznagy stb. számára. Van
kártérítés, egryszcTÍ, kétszeres, három-, né&>'-, kilenc-, tizen-

kétszeres visszatérítés; ezenfelül bírság (= iudicium ez is)

egy, két. három, öt. hat, tíz, tizenkét, tizenhat, ötven, ötvenöt,

száz, száztíz tinó, ökör vagy aranypenza értékben, melyet, ha

az elítélt nem tnd megfizetni, vagyonát lefoglalják, legfölebb

egy harmadát hagyják meg bntelen nejének és gyermekei-

nek, kik még nem tízévesek (Kálmán szerint tizenötévesek).

Testi büntetés a hét, tizenegy, tizenkét és negyven napi

elzárás kenyéren és vizén, kalodával súlyosítva, veréssel.

Kálmán itt is enyhített: az tinnepszeg szabad ember bün-

tetését leszállította hét, tizenkét napról három napra.

A vezeklök számára a püspökök minden várban két

házat építettek, külön férfiak és nk számára. A világi

bírák tömlöcökben rizték az elítélteket. Nagyon megalázó
volt a hajleuyírás, a szolgaság jele; megszégyenítés a vesz-

szözés, korbácsolás. A hamis tanút római módra arcán tüzes

vassal megbélyegezték, valamint a visszaes boszorkányt a

homlokán, mellén, hátán, a keresztel olaj helyein, templom-
kulccsal. Voltak testcsonkítások megtorlásul a testcsonkító

kardrántásért, orr-, fül- nyelv-váltság vagy csonkítás

lopásért- viszályszító besugásokért, kézváltság a kéznyuj-

tással adott szó (parola) megszegéseért; volt félszem s mind-

két szem kitolása lopásért. A szabad embert Sz. István egy
lorásért eladatta, a szolgát harmadik lopásáért fölakasz-

tatta: Sz. László már a tyiik áránál, utóbb tíz dénárnál

nagyobb érték tolvaját is fölakr.sztatta, utóbb eladatta.

hacsak egyházba nem menekült, hol szolga lett a ^olvaj,

vagy istenítélettel tisztázta magát. A király vagy királysága

ellen összeesküvk fej- és jószágvesztéssel bnhdtek.
A XIIÍ. századi híröshodás természetesen már elválto-

zásokat mutat. Az alperesit négyszer, hétszer is megidézték.

Most már fontos az oklevéllel való bizonyítás. Egyre inkál)b

szaporítják az esküfnrsnknt, nyolora-tizenkettre, késbb
sokkal t(>bl)re. kik nem a per tárgjára vonatkozó tudásukat

adják el, hanem esíik arra esküsznek, hogy felüket lieosü-

Ictes embernek, megbízhatónak ismerik. Az istrnítéletrh,

eskü, tüzesvasr^próba. tótosan pravda helyei, nhová a birák

az igazabbnak látszó pprcs felet poroszlójukkal elküldik,

liuda (a régibb káptalani hely). Arad. Kger és fleg Várnd.

hol n vasvlv három napig elbb bekötött kézzel böjtölt,

meggyónt, megáldozott s úgy vitte a paptól megszentolt
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tüu-H va«at. neui hfzva bübájotaáirbun ...k.< ...... >.<^«-

ben; aztán újru három napig bekötött kczz4-l várt • ha A
tuz<*H vuí* iK'iu haify(»tt k«*au''H ro/- .ikkor nipg^nyert*

.1 p»'rt. Kulonbí'ii ixMÜt; imtvi**/.! .<»r U. ha tói* az

ogtyát Irnyelni m u kr/y-l)r rejtottc Ai»at^rt, úrért a t.

riiibcro vih4*ttr> a vasat, valamint egy bbájo«i«áKiral Vu.ímí

órt'i; aMHzonyiTt a liával \ it< "•• a vaaat a bíró, nöteatvérért

a ütcMtvt-n'vrI. A papák k</.<t> itl fogva roatialták aa ortia-

liat, iHtenítéU'trt. vuir> inkalib [•t«nkiaériAat M^tcin nyn-

Katról a XIII. Azáxad elején esy új Utenítélet jelent meg
nálunk, a baj. ducllum. niolyet inlnt inefflevö siokáat emlit

\rKv\ÜH7A>r 11/. aratiybiillu (1222). A biró ítélte inec ett Is,

mint a többi iHÍonitéletot, do majránfolek la kihívták egy-

mást H a kihiváa jclo farövrk vatry |)álca, melyet a vívni

k«'s7. vltéx. a pore« fél vniry bajnoka adott át m ellenfélnek.

Papok. ii('k. 7j«i(l(ik iKMii vivtiik. batuMii putriit, hívatásos baj-

vívót f(»»ra(itak H iiaj^'^y bért fizi'ttrk. A kincstár éü ecyháxi.

vilá)ri tiwtüb'trk állaixió bajnokot tartottak. Aa áruló baj-

nokot, pl. Cniba fla Achlllciit. ki az els üssieosapáanál szUk-

séjf nélkül letette fe|r>verét, nejével éa gyermakeível. vagyo-

nával elámít m«>(rbÍ7.(Sja tnlajdonává tették (122H). A lovas

liajviváM udvari birÓHát; eltt folyt Ír a kir. kurla bajterén.

Hudán. lovagfrij-yveru^tben. a tryalog bajvívás bottal ment
véifbe. FflKéirHértéü esetén csupaszon, injrben egy saál kard-

dal folyt le a nudum duellum életre halaira vairy a legyöifr-

téüig. a bíró ítélete H7>f*rint. '^ k e^ti harunirszlg véffbe

kellett mennie a birótól kit >iH»n óm h«-lyen. A letryft-

liött félt a jogi dologban öhikoM ballcataMra Ítéltek. Fi-ltinid

még, hog>' a I>^^^•es-• * " - '
... Vmek bir-

tokát hivatiiloMnn . k. Kását

ti
• 11. • . . ... . .. ..:. ._ .. : . n-

sekkel azemben e nsavakkal: .neo noa, nec posterl nostrl...

ser%Mentes. .. deNtniant" a t/irvényes mecidésAs és elítélés

eltt, nöt, hogy az elitebn után so fugja felgyujtaul falvai-

kat (I23I. .Vi.).

A A'///. Mwántd péffén tflnn<*l( "ló n nemea bírák, a Tsl5k

aa autonóm neme«i megyei bír. Altaiáhan • királyi
- lúkcKicsc kütaévekben, vitéd aaé-

1) aa ISK évi srdMyl néoMt aato-
nominvnl intiiil mru. A ktrályl 5r6kség»ket kermó blioClaá-

gok megkezdik a vármegyei kfltflmáfwk. "'"^ vagy t5bb
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meg^'e közös gylésit, s az ily gylések, congregatio

generalis-ok lesznek végül a nádori bíráskodás színhelyei a

vidék összes panaszainak és a nagy visszaélések, hatalnias-

kodások, rablók, gyilkosok etb. okozta bajoknak orvos-

lására.

A történetírás csak tükröt állít elénk, melyben meg-
figyelhetjük a földi legnagyobb értékek, az emberek, a nagy
egyének és tömegek, kivált nemzetünk, véreink, a hozzánk
leghasoulóbbak életmódját, szokásait, természetét és mve-
ldését, hogy megbecsüljük, ami igazán s a jövben is érté-

kes, nagyfontosságú, és elhagyjuk, ami mindenkor káros,

romboló hatású. A történelem gyümölcse ez a tanulság. Ezt

kell keresnünk, hogy gyakorlati érték, igazán jó és tökéle-

tes legyen.

Az els igaz magyar nagy- történetíró, III. Béla király

jegyzje, nemzete nagy erényeinek és hibáinak meglátója és

szinte jellemzje. Xagy írónk azért, mert a kevés egykorú
adat és a korabeli mondák alapján ers kombináló tehetség-

gel 8 bámulatos írói készséggel valóságos hskölteményt és

pragmatikus történelmet írt egyszerre latin prózában, nsfry

magyar lélekkel. Ö eltte is találunk egy pár jellemz vonást

nemzetünkrl. Leo bizánci császár a turkok szabadságszere-

tetét és fegyelmezett, edzett voltát dicséri. A prágai Kozma
azt írja róluk, az ungarokról, hogy ers. gazdag, feg>'verben

kitn ez a nemzet s a föld bármely királyával képes szembe-

szállni. Freisingi Ottó Isten paradicsomának mondja Ma-
gyarországot, mely szépséges és gazdag nagy síkság, erdk-
kel és hegyekkel övezve, vadakban és termékenységben bvel-
ked; arcra, termetre a magyar feltnen különbözik a

némettl, török-tatár fajtára vall. de hasonló a görögökhöz
abban, hogy sokat tanácskozik s minden nagyobb dolgot

gondosan megbeszél; másrészt nagyon fegyelmezett, mert n

király tekintélye nagy.

Anonytnus föltárja szintén a korabeli elfajulásokat,

a pomjiaszorctetet, a sok tivornyát, flrg az itall>an való

mértéktelenséget, némi célzást tesz a bujálkodásra, kapz^si-

ságra is; de kl-kitör belle az öszinto lelkesedé* nemzet
nnsry erényei iránt: gj'ümölcseikrí^l most is megismeritek.

hoRy nz smagyar kiMuény nonizet volt: hoir>- ny Íjazásban
kiiliuib a világ minden nemzeténél; minden orszi'igos ügyet

tanácskozással megfontol; a magyar nemzet igen vltóz
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i-H a hnlioniK ijitivplptplben. fáradalmaiban ifren hataJiv-"

ifjai iiapuiikint zik a vadümtaiot k ebben n inairvarok f

uiulják a tobbl iu-im-Lí-I; ^/<lk:l^^lk a j<» "

ki't hzerctik óa ai«/talukh<>x ult»Mik. Ha
déiTPk oly jól találják itt mairukat, mert mefft>«rftülik ókeC

hoíO' cKakhumar otthonoaaá Imzuek; el!"' ' hiok tar

fejH úíry Vttsrták a inajo'arok. mint n t - #»Upn«^

sfpik úíry hullottak flóttuk. mint a

s ahoKT » viaKZ elolvad a tuz tlu'... .. i>

iránt la: inofrbámulták a budvári római építmények iüi^"-

mern romjait éa a romj •' '. ilyl pal"* ' * «

ílvtzték n zi'nét. hóak. « a

dr:if;u edényeket és ruhákat, ek-

voltak. hoio' csaknem az öaaz^ ^ ^. ^

iiiuiruk ulú liajlitották.

V'étrül a 8zonifizé<l osztrákokból ia kitr>r az •

mikor V. lütván niacyar király a potaonyl Duna e*.

K'etén találkozott Ottokárral a határon, ennek a kiaerot ugy

találták, hom' aok okos azót lehetett ott hallani, mert azt

tudják a iiiafryarok. No és aa a pompa, mgjogás, melyet

ufO'anazon tájon, az ifjabb Hóla királyfi meojtfaöj*
tettek hat é%r\'el az4'lött! ..S«« király, ae rtéwár e»> '

még ilyet nem láttak." Bernát caaainoi apát. a hatalmas

nápolyi Anj«»u Károly követe azt írja haza: »A magyar
királ\i liáziiak íh hihetetlen a hatalma; meir ••m l«»het moi»-

dani. iiMMiiiyi a f«(ryv«*re- Krletin. éaxakon ii; aamUMT
M-nki... flsuik t'M Kelet leirtóbb orüzigra é« í^ o rokOD-

HÚfc vatry meirhódoláa címén birodalmához tartozik.**

!I«»try a 1
' értékm erket fllaraer-

jiik. t;i">di>lji ,éiM>k Hontárn: a hunnuk
uralma Itl irvun cvijc tartott n a vltzálykodó

királyfiakat .. ...j > ,;en alattvalóik ztek el; az avarok

sem bírták f<»nntartani uralmukat 230 évn«*l tovább, mert

nzétfoririK > ti zankmáii •

n nagy --^ «r!áv ni

nak; a beneny<» •t< kun trrjr mrk't'-rt N* 'ciágon • aa

elbbi 160. az utóbbi l.su ev utulva elvri^.-. . ,. Iktei haxáiát

é« vele öuálIiMÍurál. n<'mz4<(l létét rio-Mii a magyiraág
olvanztotta < '•..
kat. n kun
\ tatár eifynzer. bár félve a hlrra magyar hoaie*> -i'

niábn ejtette Mag> aromtagot, er* ' •'* - '
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de az isteni Gondviselés megelégelte az egyévi rombolást.

Tovább aztán a tatár is csak oly betör és többször elvert

szomszéd lett, mint a beseny és kún. A magyar pedig állt

itt eröseji négyszáz éven át és még azután soká, áll még most
is. A vér, a természet, harciasság hasonló a keleti rokonoké-

hoz. Mi hát a lényeges különbségi

Az Árpádház hét szentet adott az igaz isteni, krisztusi

hitnek: Henriket, Istvánt, Lászlót, Erzsébetet, Kingát, Jolán-

lát, Margitot, csupa Arpádvért, a legigazibb magyar vérbl.

S akadt még több szent is e korban a magyarok közt Szentek

a legigazibb bölcseség gyaJiorlói, az isteni bölcseség gya-

korlati hsei. Ezek világosan felismerték az örök célt és a

hozzávezet eszközöket. Boldog és szerencsés nemz.^t, mely-

nek vezérei az örök céllal összhangzóan ismerik föl népük
földi boldogulásának az eszközeit is: ezek a megfontolás, a

helyesen osztó igazság, az áldozatra kész szeretet els sor-

ban azok iránt, kik erre leginkább rászorulnak, véreink

iránt, kik legjobban szeretnek minket és számítanak reánk,

kik legjobban megértenek és támogatnak bennünket: mér-

séklet a sikerek felhasználásában és ersség a nagy nem-
zeti értékek védelmében, fegyelmezettség, edzettség és össze-

tartás, egység, e végbl pedig tisztelet a szent korona vise-

lje, a nemzet feje és igazi nagyjai iránt.



Az Ari)iMlIvirál\-k<)i' forrásai.

Iffnuin csnk az egijkorú följegyzések mrgbizhntók. lA-g-

mkúbb ilyenek a hlteh* oklevelek <•« törv<-nyek, a Pray-

codex XI. századi jeto'z**^^^ ^^ LÚAzlóijr. Riehnrd domokos
jelentése Naíryniíno'aro'^

tutárjúrásról k Kc/.al kr

túrul, n külföldi évköny\ ^ krónikák niufO'nr ati:.

ellenben késöhh írták ii If^cniiíikat é« wok annrhronizmw*
tartulnia7.nak a iiiuíO'ar krónikák, de kollö kritikával ezek

Í8 becsesek, 8 AnonyniiiH h(>nfo(;lal:: N^ kitn forrás

a saját korabeli föld- és néprajzi vi.-

.

ra-

Oklevelek. Szaporodásuk fleír 1200 után Indal i

]*aiMU)nhalníán elbb exak 1, 1, 9, 16 oklevél van féls/.' ...

kint. utána f), 31. -19. SO Ktb, évtlzedenkint. A váradi •

ll>n.H ;{.'( között már :m oklevelet adott ki a váradi S
hirboz az ontzá^r minden n'tizéböl küldött jx-res fel

ítéleteirl, s ezen okleveleket eHaknem teljesen beb-

a Váradi líegistnim c. eodexbe. Társadalo;

pontból naK'yon becHes ez a forrás. Már
Fráter (Jyörjcy váradi pÜHpök ..Hitus cxplorandao \

címen. 190.'l-ban ezt hiven utánnyonmtla a váradi

« az eredeti idrendet benne helyrejillította K.
•lánoH. Az Arpáil' 'A: kiad'

niatieuna tizenn>

'

i (I—Vli
K a XI. tomuH, 1K*J9—II), Wenzel An>"dkorl l'j Ok:
tlzíMikét kötetben s mlndkettb. '

'• -

l]lH/.<»rtan van njéjr sok oklevél

h/.á.sz Htb. Oklrvéltár e, kiadniányitK.i>aii. A t.»blu

forrártok nief^bi/batósáirát a biteU»« olvbv. b-kkel mér; ^ , .

Tfirvényrk. Meirberüúlhotlcn « a XT. csájuull

itirvények, ai '
" ul a lejrréBi ' 'í'd vlsioo]ro>

kat f«>I nem < \olniu I^ffT-

.

iib siATngrlIk

az Adnionti. I'ray, 'rburi'»r/y eodnrkbrn uinr.ndt rránk.

kivinbbé jó nz IloHvay eodex a XVI. sziiuidtM'tl. Nyomt«tof»
kiadásuk: Kndlieher Monumenta .\n>nilisna (Santnüli l^i'

a Corpus Juris Hunjrariol Maffy. Tön-énytár I8M) éé fölec
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Závodszki kiadása (Sz. Istv. Társ. 1904). Az aranybulla és

változatai Endlichemél, Kovachichnál vannak meg; a Corji-

Jiir, Hung.-ban csak az aranybullát adták ki a XI. századi

törvények után.

Pray-codex. Ez a Magy. Nemz. Múzeum XII. század

végén írt misekönyve (1192—5). A naptárába írt történeti

jegyzetek legjobbak Sz. Lászlóig, tehát egykoníak. A hus-

véttábla évszámai több sorozatot mutatnak s ezekbl követ-

keztetjük, hogy a ránk maradt codex már legalább a harma-
dik másolat Sz. István óta. Jegyzeteit az egyházörök írtik

kezdetben Pannonhalmán, a XII. században pedig a Boldva
vizénél. Jászon; végül a pozsonymegyei Deákiban és Tak-
sonyban (1228, 1241). A temeti beszéd és könyörgés, a leg-

régibb összefügg magyar nyelvemlék (227 és 47 szó), lehet

XI. századi is. Ez idbeli évjegyzetei annál inkább értékesek,

minthogy krónikáink évadata akkor kevés és hibás, pl. Sz.

István halála 1034, 1047, I. Andrásé 1069, Béláé 1071 stb.

A Pray-codex évjegyzeteit kiadta M. Florianus Fontes III.

208—13. 1.

Legendák. Legrégibb a zobori lengyel Szent Zofrdrd-

András és Benedek bencés remeték életrajza. írója Maurus,
ki a pannonhalmi Szenthegyen volt „iskolás fiu", ulóhb
apát. 1036-tól pécsi püspök. Kis legendáját 1063—74 közt

írta, mikor Gyésza volt az els hei*ceg. — Szent Henriké

Ists'án király fia 1031-ben halt meg. Csaknem száz évvel

utóbb írta meg életrajzát talán Fulkó vendég-diák, ki Álmos
herceg*-, Szerafin esztergomi érsek- s négy veszprénii püspök-

nél szolgált, végül 1146. évi végrendeletébon birtokokat

hagyott feleségére, leányára. Pannonhalmára és Vértefi-

kereszturra. Munkája kevés történeti anyagot nyújt, föl-

használja Sz. István Intelmeit és kisebb legendáját. Almos
herceggel 1109-ben Konstantinápolyban járt. Egy csoda

László király alatt aa író korában történt. Ezen adatokból

következtetünk az írás idejére.

Cseh vaaashegyi (pécsváradi) bencés irta Szent Istran

nnfiy Icrjendáját. Cseh. mert a ..következ rendet" említi az

tlnkelük után; idegen, mert a magyarok nyelve az „ nyel-

vük"; bencés, mert Sz. Benedeket „alyának" mondja; vasas-

hegyi, mert Asrik atyát, Bonifác vértanúságát, o két vnsns-

hegyi apát mködését, s a vasashegyi monostor gazdagsá-

gával párosuló szerzetesi erényeket különösen hangsúlyozj.n.

Ismeri már Maurus föntebbi legendáját s István királyt



heatiiMiiak iiiniidja már a 7. ffjczctben ; knrj<IIrmz az infula

eiiilité8<< niitru hi'lyi'lL Ez alapon írá»át llÜO tájára tcfHziik.

— Etfy par Ili Ix'iicós ennek kietrészitéíit'rf pannon-
halmi Vdiia^ r.kal iiicicirta hainaroHan Sz. Istváu kia

hficndájnt a/./al. hotry adatait a MMit király kortár-

saitól hallotta, — Kálmán király raefffoizáaából Hart-
lik püspök írejfpnsbiirífi v. íryöri?) a kí*t flbhi b'^eudát

cicybo stilizálta, a csoh író cto'-két idcirenségét mairyAro-
babbá tftte. 8 néhány új adatot tuldott b«, ilyeiMk Mek:
Szent Márton szülotésholye, a aomo^i syermektized. a
koronak/>ré«. OKrybázmeiryék kijelölése éa fpapok kinere-

y>s«>, S<>b(>«ty(''n cIh oHztertroiui érsek vakaáffa éa Aarik
kalocsai pÜKpök helyetten érseksége, állandó palllnmat a
fchórvári cicyliáz kiváltaátf^ii, Caritas bakonysonilyói apáea
jÓHlata, krakások a (*(4odá.t fryÓK7uláaok vuilékéro, c»y flu

föltámad Sa. István KÍrjánál. Hartvik oiry tóv*-.
"

' " rt

irt fölvoKz: hoR-y Micskn Umjjo'í'I ln'n-<'íf (" í**i"J a

koronát, uu'Iyet Sz. István kapott luvg (1000). Becsen réffi

cüdexünk a Pesti codcx, mrlynek írása lU.í tájára valL Kx
a nairy b'^rundát másolta lo. beletoldva Hai*1vik toldásait, de
javitíisMi nélkül. A varsói codex Anjou kori. Hnrtrikot
k'N Miiatolja, de elrontja: a koronak»*n''«nt'l Mií'íiko hi*rr«<fnrcl

I.ro pápát említi, Sz, Henrik niafryar királylit szlavón her-

'•.'ííiíffé teszi. naír>'n"yj»t pe<lijf Atlridáiiak írja. TrinesvArl

l'rlhürt i'ij adatai ÍSrnnones, 1499) is tév«sek.

Szí'Ht István nt/m halt njeir S:ent (íyír '•,

Oylrót; Gerárd, üerérd, Gellért KM6). fcletrajzii: "a
nwg vnlósziníiieir a bakonybéli Valter bencés, a marosvárl
V. Csanádi knnoi ' V

'
'

' . a püspök R^akort
kísérje. Az n : i kis tegendát a XT.

Hiá'Aad véfp'n. ( s .<< : !< • -> iria VM>\ titán a ri'i<7V leffentíét

H ezi 1421 eltt a n /< ni , i S.. iit Gyöno' niono«torban helyi

hagyományokkal átdolfro/ták tCAra aa elején a most mci^
bv alakba, nwlvtirk ] <a a t)érsi Mondáséi*
roílex a XV. sr. boI. 1 •! írnr.dnc mveldés-
történeti anyafrbnn. bi-lyrnkint '•'» eladá-
sával hat. csiik sajním, kései a:........ •'—í-rr^t,

kritikát kövrtelnrk (eniclferi, doctor. ' i,

mairnas).

Szmt lás:h, l,ornd,i')út \VA körfll Írták, mit nr. Iltnstrls

és Inclitus rex cimz4w« rkkori találkoxásálWil k •tflok.

de erre vnll a friutUos- Rzíntolrn, homályos, tórirniMiNJtt wm-
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gény eladás is. A Sz. László sírjára tett kehely istenítélete

a váradi istenítéletekre emlékeztet. Képtelenség a háttal

összentt áll. Az ú. n. Sz. László kis legendája a XV. századi

párisi Corsendonki-codexben nem egyéb, mint a nagyobb
legenda kivonata, megtoldva egy 1200. évi váradi csodával.

Ama XL századi szentek után a XIII. században két

királyleánynak a legendája tartalmaz mag^-ar adatokat:

nagyon keveset Szent Erzsébet (Elisabet, Elzsábet, Erzsábet)

élete, melyet 68 évvel a szent özvegy halála után, 1289-ben

írt a thüringeni Theodorik dominikátaus öreg korában;
nagyon sokat Boldog Margit legendája, mely a többit mind
felülmúlja megbízhatóság dolgában. V. István király kéré-

sére a pápa mindjárt küldött ki szentségvizsgáló bizottsá-

got, az esztergomi érseket, váci püspököt és a zirci apátot
(1271—3). Az akkor kihallgatott tanuk vallomásait meghall-

gatta a dominikánus rendfnök. Vercelli János és megírta
latinul az els legendát 1276 eltt. Ez évben a pápa új bizott-

ságot küldött ki, két kanonokot a saját udvarából közjegy-

zvel, ki 110 tanú vallomását vette nagy jegyzkönyvbe,
tekercsbe. Ebbl írta meg Garinus dominikánus 1340-ben

Margit nagy logendá.ját 130 fejezetben. A Vercelli-féle kis

latin legenda alapján készült 1437 táján a magyar legenda,

1460 táján pedig a német fordítás, mely után Vercelli latinja

elveszett. A magyar legendát 1510 körül lemásolta Ráskai
Lea margitszigeti apáca s e másolatot rzi a Magy. Nemz.
Múzeum, de csonkán, az eleje és vége nélkül: az 1271. évi els
tanú vallomásánál megszakad a másolat, miután eladta az

1276. évi jegyzkönyv apácavallomásait. A mohácsi vészkor

Tvlargit koporsóját Pozsonyba vitték s benne a primás
1641-ben megtalálta az 1276. évi jeg>'zkönyvet, lemásoltatta,

de véletlenül csonkán, s Rómába küldte, kérve a szentté-

avatást. E csonka másolat másolatát rzik 1729 óta a római
dominikánusok. 1780-iki másolatát pedig Batthyány püspök
könyvtára Gyula fohérv-árott,

Mngyar krónikák. Ezek egy közös sre vezethetk
vissza, melynek megjegyzései V. István, illetleg Kézai

korára vallanak. Itt nagyon fontos Kézai ajánló elszava,

mely két helyen van meg, a XVI. századi Sambucus-coilox-

ben (bécsi udv. könyvt.)* és a rövid Kézai krónika elején.

* Snmbucus — S;'iml>i>ki .lános (t l.'iSl ) n.n},ys7omh.Tli s/üItHj'vsfl

csíi.s7.'\ri tidv. onns t's törlrneUró vú&árulta n Snmbucus-codcx krúniká-
j{\[ a pistoini npállól.



Ezen olüHzó azt mondja, ho^' III. Lnftzló király nagyon
vújrj'ott iiH'íjismerni a inatryarok ti'tU'iL az<Tt , a király

hÜHi'tfrH diákja a mafjj/or nermet történetrit, melyek kulün-

bözö seartahrllákhal, réíji írásokkal vannak ehzÓTva Itáiiá-

ban. Franciában és Germániában, egy kötetbe iparkodott
szerkeszteni, nem utánozva Oroplunt, ki Ottó csáurMV ked-

v(*rt ' a niaíO'arokat ürdíiKöktl szári i. A fontfxi itl

az, hoiry a liúszí'vrH Lás/.ló király Mzáin ^2 ben niésr nem
ttidnak kÓKZ nwiírj-ar tört«''nt'Iniot adni, h ezt külföldön fUzórt
könyvek alapján K<'"7,ainnk kell nK»irHZíPrkeHztenle. Azt kell

tehát fölU>teleznünk, ho(0' krónikáink kózÖH Hét K('>zai Simon
írta. ho>r>' ezen sforrás l«)rj<>li!)an ej^yezett a Sninbucu*-
lírónikával, amint ezt már Karácsonyi fejtoBrctte, s hoiry az
ú. n. Kézai-krónika csak KTönire kivonata az eredeti Kézai-
króniknak. A Samhuoiis-krónikához le((közolehl) áll az ell
esonka, fcjetU-n Acephnlus'CiuU'x. mely az 100*J-iki erdélyi

hadjárattal keztlödik, s melyet 1342—9 közt írtak le a fíutlai-

minorita krónikáról. Ez került bele az 1473-iki Hess-féle

Ihidai-krónikába. A Icf^több krónika ennek a rokontu'uniba

tartozik én 1342-iír ejryezik. Tlük a bevezí»té«ben »
- -i*-

ben, meir a/. lO.')?— ll.VJ közti élénk betoldiu«okban k ak
a AVpr.v-krónika rokon.Hji^-a, Ennek szövejrét rzi nz 14M>-ikl

Béldi'VOíh'x. <le néjry helyen cHonkán. s a XV'III. «- • ' lo-

jén készült AVipriiiöi-oodex. mely a b szöveffet Rzii ig

tartalmazza. Mikor a Képes-krónikát 13^ban tiir.<U'M»n

leírták, az eredeti b szövefret 13^i4)-iiál a sor köz**í>i m ouatek-

nuH szóval mefrHzakitották, vair>' azért, mert ax -k
többi rész<< elvenzett. va»0' valami k ' " - ^

, ; , ,l,é

nem folytatta mnnkáját. A Kép^-ís IItü.n li

Deesi .lánott nevezte el Márk Hzerzí'li-snrk .1-

novszky tanulmányai alapján a nía;ryar „..tó-

ré«zeit ó« szerkesztéseit ily Ídörendl>en tünteUietjük föl

áttekintheten:

I. 1. I. András-kori krónika KMT iir: liaj*inálta Anoiiy-

mus, KieharduH, Alh«>rit'UK.

2. András m Méla, Salamon ej* S7- ! \
. ; -.

k-.W. l(n»l lir (Panl.TiM'1 IlnV
II 3. Kálmán és .\lnioHi

4. III. István kori MZ«'r

doliroziiaával (P. IIc).

* H - «•/, meti IU..V4UV ;.'0 körül, l. CUtú
vit/Ar j

Brd^lri: Árpádkor. 20
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5. Huiin-krónika thüringeni vonatkozásokkal (1211 k.).

6- II. András-kori szerkesztés (a föntebbi 1., 5. alap-

ján, P. la.).

7. V. István-kori szerkesztés (1., 5., 6. P. Ib), az sfor-

rás (Kézai igazi mve IV. László király számára
1282'3-ban). Megmaradt a kivonata.

III. 8. Budai minorita-krónika 1342-ig (I., IIL), az 1473-iki

nyomtatott Budai krónika se.
9. A 8-iknak átdolgozása új bevezetéssel, líj genesis-

seL s a Ila/b. betoldásaival: ez a Képes-kvónika

eredetije (1358 eltt).

10. Mügelni Henrik hún-krónikája a Ila/b/c. betoldá-

sokkal németül (1358/9.).

Kézai rövid krónikájában a régibb Vértes-etimológia

helyett a Bársonyos-monda jellemz és hogy Péter horvát

király Tenén (Knin) várban székelt. A morvái csatában a

király banériumát* Básztéj nembeli Kénald ispán tartotta s

ott volt még három atyafia. Ezek a krónikás szülfalujának
földesurai s az író büszke rájuk, valamint királyára, Mars
fiára. Két függeléke van: az advenák, jövevény nemzetsé-

gek más krónikákban a honfoglalásnál vannak felsorolva,

itt új a Balog*-. Bogát-Radvány- és Ludány-nemzetség; az

udvarnokokról szóló függelék a castrensis, condicionarius.

libertinus, rabszolga, várjobbágy és uheg nev pogány
foglyok társadalmi osztályairól is szóL de tévesen. Olasz

szavai, mint scartabella, Vecca Venecia talán azt jelentik,

hogy Itáliában tanult a szerz. — Mügelni Henrik a meis-

seni Mügéin faluból való, lovag-dalnok, ki Chronik der

Hewnen c. magyar krónikáját németül írta meg IV. Rudolf
osztrák hercegnek, ki már 1359 júniusától archiduc cínjct

viselt. Föérdeme, hogy megrizte számunkra a Ile. betoldá-

sokat, melyek máa krónikáinkban hiányzanak. A Nagy
Lajosnak ajánlott latin liimes-krónika is tle való. mert
három vers-strófáját éppen kedvelte és tartalmilag is

egyez a két krónika. Vannak eltorzított nevei és évszájuai.

A Pozsoni/l-krón'ikíi szintén ríivid, rokon a Budai-kró-

nikával. 1311 táján készült, do csak XV. sziizíidi kézirata

ismeretes. Sajátos adatai, hogy Vid kúriája Buziáslakán

' KrAnikííiiikbnn, killönöson a Krpps-kr.lKin. annrhronizmaxok
rzok: bnnrriiim Atylo, nmnriium Atylc, litrraliis Cioyso I., hnrorr.t

Slephnni II.. ville condicionalcs tomporé Bolo II., línnk h.Tni mnrjnil'ci

viri, »lb.



vr,

volt (Szerémin. Pacsetin), Mohinál volt a tatárcsata, a tatá<-

rok Béla királyt a Rália-sziírrtiír, Gyriir üldöztök, Kálmán
h<*rc"<'^ a/, ivánesi l)t'iriiiák vizyhiiziihuii van i-ltnnetve. g V.

István niáKodik leánya, Katalin lett (I)rairutin) iKtván szla-
vón" király frleséífe. — AcephaluBKZjil etcyrz kivonatok a

Zágrríbi-kTóuiku (1354) é« cnnok ináKolata. a Tííraí/í- krónika

(1374), A Sz. (lellért-lojríMwlával •
'' mond.' " 'y

AndráK, H«'*la és Leventa Váwzily i loznlo \« .ir

Lászlóé. Mindkét krónikát az ottani káptalani statuiuni-

könyvbo írtiik. A Knoiiz Í\p záirráhi-krónikában van az,

hofO' II. Andrást jeniz»álemiikek mondták, » az adta nemeei
HzabadKá^ok luc^rtartáKára n koronázáskor minden mafcjar
király niejfcsküs/ik.

^ XIV. századi mngjinr-lcnfíuel krónika a lonio'^l

határt Esztcrjroniitr terjeszti ki, Oizcla királynét Aha fele-

sétfének tartja: szerinte Sz. István után fiai uralkodtak,

ú. ni. Állta. Lrventí'. Péter és Béla: Béla fiai Alhertus. Jet»e,

Colonmn, Salomon és László. K torz híreknél is torzabb

hamisítvány ejfy 1724. évben hitelesített Sándor-genetilogia,

níely S.'iS-tól sorolja föl a Sándor vezetéknevii söket, s ezt

a írenealoífiát bvítették ki 17íMi-ban a rsiki székeli/ krónikóvtu

melyben nines e^fyetlen hasznavehet történeti adat, de

annál több a hiba.

Külföldi kútfk. VII. Gerg.cly pdpa levelei Geusáhox,
Salamonhoz, Judithoz és László királyhoz arra rl feF-

fojráháni vetnek vilájjot, mely a császár h . köve-

teléseit akarta ellensúlyozni Mnjryarorszíiíreal szemben.

Keichenaui Hcrmonn '.\»i»riensis) KHO .M k»>zt sról Majrynr-

orszájrról. az .\nnales Altnhensvs, altaichi évk<»nvv 1063-1^,

Hersfí'ldi Lnmhcrt H>77-i»r forrása a matry.c in-

nak. Sz. László korát Konstanzi fírrnold ejc. - '^.if-

mánét Aurai Kckchard (rrautriensis). — Ottó freisingi püs-

pök, Sz. Luitpold fia. .' ' - .tt Henrik osztrák herce«
iuM'se 114r>-i(r terje«lo vi 'tan B«»rir».rii| itiól. .\ kö-

vetkez évben átutaz4tti u keieniiteM ' Mairynr-

orszá)?on a érdekes tapasztolaUt az i" ... . ..^al é*i tár-

Midalmi vigzonyokról mcffirta L Frigyes cnámUkr életrajiá-

ban. nudy nála ll.VJ i»r terjed. Frltfyi^ kereszté- * * .ik

átvonulását mairyar földön 11S9 1»«m> .4r»nb{ lii' .it

beszélte el. Heimrik i'S .\ndnis vih '/>.

nirnnen tudósítanak. ~ A steier; ' . , kí)

liiitnchronik ji\ 83.(X)0 versben énekli meir a vlláifeseménye-
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ket a XIV. század elején s élénk leírást ad a magyarokról
a morvamezei csatánál. Más a Chronikon Rkythmicum
(1152—1268). mely Gertrúd meg-ölésérc|l, a tatárjárásról, a
steieri magyar eseiiiényekröl ad híreket,

A galíciai mag>'ar hadjáratokat Kálmántól IV. Béláig

a kievi Nesztor- és Hypatiosz-krónikából ismerjük tözelebb-

xöl. A francia Martinus Gollus, mint III. Boleszláv leng^'el

király (1102—39) káplánja és Vince krakói püspök (1208—18)

a lengyel-magyar érintkezésekrl tudósítanak Sz. László és

Kálmán, majd Borics és III. Béla idejében. A cseh történet-

írás atyja Cosmas, ns prágai kanonok (t 1125), kit Eszter-

gomban szenteltek pappá, 1108-bau és 1116-ban szól a magya-
rokról, dicsérve erejöket, gazdagságukat, fegyverzetöket.

Vince, szintén prágai kanonok. 1164-ben elbeszéli, miképen
segítette Vladiszláv cseh herceg III. Istvánt a görögök ellen.

Kornnen Anna Alexiasz címen a saját atyja, Elek
császár történetét írta meg s néhány hírt ad a magyarokról.

Kinnamosz grammatikosz, császári jegyz, Komneu János
és Mánuel császár történetét adja el 1176-ig. Szent László

fiainak tartja Kálmánt és Álmost; szerinte a trónörököst a

magyarok .,nram"nak címezik. Leírja a zimonyi csatát, a

nagy szekér-zászlót, stb. Nikétasz, nagy logothéta. az elbbi-

nek történeti müvét átdolgozva folytatja. r218-ig. Tle tud-

juk meg az oláhoknak 1164-iki Galíciáig való elnyomulását,
hogy a magyarok mérgezett nyilakat is használnak, hogy
Mánuel babonából ledöntötte a konstantinápolyi magyar n-
szobort és csillagjóslások szerint rendelkezett.

A francia deuilli Odo de Diogilo az 1147. évi keresztes-

haddal kiséri Magyarországon át a francia királyt s Borics-

ról, az ország szépségérl, termékenységérl szól. Az angol

GualteTius Mnpes 1158 táján, párisi deáksága idtejéu ismer-

kedett meg Lukács esztergomi érsekkel s azután is hallott

róla, a magyar királyokhoz való viszonyáról 1162/3-ban.

Angol kir, követ volt s mint oxfordi esperes halt mog
1210-ben. Magyarországi, talán kerci ciszterciták révén kapott

történeti jegyzeteket a magyarokról Albcric trois'-fontainesi.

champagnci cisztercita, kinek magyar adatai a világkróni-

kájában 1194-ig hibásak, aztán értékesok: munkája 1241-ig

terjed. A hét nien('kiiltl)öl választott magyar király említésé-

vel sejteti, hogy az adatai is abl)ól a G(\stM-ÍIiiJigar()nim-

hól erednek, amelyekbl Anonymus és Kichardiis dominiká-
nus prior a hét magyarról szóló híreket merítette.
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Emlékiratok. Tud Alberic a magyar domonkosok terít
útjáról Í8, nulyról ílirhardus 1237-b**n kühhitt

IX. üfrifely pápúiiuk. liri'Kfilauban rzik a Jl'lattctu.y ...

cíuiiíh rejfiii Unifaric iwr Tartaros** c. ver««i eiiiIc*kiratot (62

titüorofl Ktrófa). ^alva iiostraiii l'n(rariaiu!" a véíTH KÓhaja,

tí'hát iiiajfyar iiuMi<*kiilt >>/jr/A-\vH írta, ki azttn hÚRul, hogy
mí'ífszüiiti'k a kórusi 7>«ol()'/.Niiiák. ForráJíértí'ko cwkfly. AniiúJ

iiafryobb érték a tatárjárást ftiforrába, fíogerius ^MiKi'rubih'

farinon**-jc. Apwllából való a szerz, Pecorari Jakab
palestrinai l)iboroH pÜKi>ók. pápai legatuH káplánja Maio'ar-
oTsr.ágdu 12.1*2 4-bfn. V'ára«lon volt a tatárok l)otöré«<»kor,

CKanádiff bujdoRott. a királyi po<'ítéttí»l haiiiifiított levelek

liivíusára rlöjött, tatür rab lott, látta K«ztonrom oAtromát
(1242 fcbr.) vny hónap nnilva inp»rH7.«'»kött, nyolc nnp ninlva

Oyulafrbérvárra, aztún a tizniértföldnyi távolban U'\

moncdékkro menekült. IV, Inco pápa 1243 szén át;.

öt a váradi esperesBégbl a soproniba, ml iryri kanonoksá-
irot is jelontott. .Takab bibornok 1244 júniusában ' '' -

ezután lett Koceritm Tobtaiuis János biborn»>k
;

ki nem volt pcstoi püspök. Koj;»'rius zá^rrábi kanonok, mikor
1249-l'en a pápától Lyonban elnyeri a spalatoi érsekséget, s

ezt Béla király hozjiájánilásával 1266-ban bekövt-t kezet t

haláláig bírta. Kiiistolája. mely ké«öl»i> kapta a rarmeii
eímet. J pn'ncstei ípabstrinai) püspöknek »z»>l. mikor már
dunántúli lakos az író. tehát 1243 4. telén, önmagáról akar
jelentési adni, de nevezetes, országos, st világhír dolgi>k-

ról írhat elsrend emlékiratot, nielyben élénken meg\'ilá-

gftja a társadalomtörténeti okokat, a királypárt és ellen-

zi'oke felfoKását. Késöbi) toldntták jelentéséhe a rhodusi lova-

gokat, kik csak 130H-ban foglalták el Rhodast, • a Pranga-
páni urakat, kikn««k n»nial nevét a VegÜ :

* cttak a
XV. században vrtték fid. .\ neg>-VíMi f. izétie l«

valószinüb'g az 14HS. évi Thuróczykrónika kiadójától erwl.
a többi betoldásokkal »'gyütt.

Kog(>riuK emlékiratát kiegi'*«ziti Tamás spalatoi oapc-
rvH. mikor eladja IV. H. ' • • ^ • ~
és elbcHzéli a tatárjárás !

lörténetéhrn. TíiniÚN ii buingnni eg>'otem«Mi tanult, a horvá-
tokat, magyarokat iirm sz4»rette. niert pl. (íönrl ravatdi sxti-

letés, esztergomi johannltn rectort tette a mar>'Ar klrálv
spalatoi érsí'kké. ki Tarná.xt f. ' il: « níikt^r

u spalatoi káptalan Tannint \ a jjiaev.'.r



ÖW

király Ugrint nevezte ki, utoljára meg a pápa emelte az

érseki székbe Rogeriust. kit Tamás csak két évvel élt túl

(t 1268). A tatárjáráson kívül Tamás szól Kálmán dalmát
hódításáról, Emrik király fegj'vertelen föllépésérl András
táborában s II. András keresztes hadjáratáról. Traiii tolda-

léka XV. századi munka, mely Sz. László jQának mondja
Kálmánt, akivel XIV. századi horvát nemzetségeknek a

szász Andreanumhoz hasonló szabadságokat adat.

Az Árpádkirály-kor legkiválóbb feldolgozója o modern
fÖrténefi irodalomban Pauler Gyula, a M. Tud. Akadémia és

az Athenaeum kiadásában megjelent kétkötetes müvével,
melynek részletes forrásidézései és kritikai jegyzetei a köte-

lek végén kiterjednek az 1899 eltti egész irodalomra. Azótíi

fképen az Árpádkori társadalmi osztályok viszonyait, hatá-

sait helyeztük líj beható világításba s ezek forrásait a követ-

kez munkáim idézik és dolgozzák fel részletesen: Egyházi
földesúr és szolgái a középkorban (Sz. István Társulat, 1907.

47. 1.); Magyarország társadalma XI. századi törvényeiben

(Stephaneum, 1907, 144. 1.); Társadalomtörténeti tanulmányok
(Religio 1910); Az els állami egyenes adó elmélete (Kolozs-

vár, 1912, 65. 1.); Az egj'házi vagyon eredete és jellege Ma-
gyarországon (Budapest, 1913, 52 1.); Magyar mveldéstör-
ténet, I. (Kolozsvár, 1913, 233 1.); Anonymus korának társa-

dalmi viszonyai (Történeti Szemle, 1914, 190—211. 1.); Árpád-
kori társadalomtiu-ténetünk legkritikusabb kérdései (Tört

Szemle 1914—6. Külön kiadás 1915, 177 1.): Fejldés a leg

régibb magyar társadalomban (Budapest, 1916, 51 1.); A tizen-

két legkritikusabb kérdés (Kolozsvár, 1917, 170 1.); Az arany-

bulla társadalma íFejérpataky-Emlékkönyv, 1917. 82—102. 1):

Magyar mveldéstörténet II. (Kolozsvár, 1919, 560 1.); A szé-

kelyek eredete (u. o., 1920, 54 1.); A székelyek törtenete

(Erdélyi Naptár, 1921, 24—66. 1.): A székely eredetkérdés

megoldásának sarkpontjai (M. Tud. Akad. TI. oszt., 1922

márc. 6.) stb. Ugyanitt megtaláljuk a hivatkozásokat más
szerzk idevonatkozó munkáira is.
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billogos, bilochus, büotus 189, 272,

293, 1. biró, királybíró

bíráskodás, 25, 42, 91, 93, 97. 121,

122. 138, 199—201. 219, 223, 228.

240. 293—8
biró 41, 68, 220, 293—4, — i kivál^

Ság 234, 235
bitófa 60
bitorló 144, 157
bizánci 60, 63, 68, 100, —i arany,

penza, solidus 37, 111, 167, 168,

170, — i császár 42, 54, 173, —

i

korona 38
bizalmi férürtk, nemes birák, szolga-

birák 229
bizony ítiis 295
blaohi, blftcl 159, 197. 1. vl;ichí. vlací.

oláhok
Blída(Hz), Buda hunn 24
Bodrog 130, — folyó 47, —vár 35,

50. 132

boébodosz = vojvod. vajda 40.

Bogát 49. 60. 8()

Bogomil 176, bogoinilok. patnrénusok
196. 200. 2(Vl 21 s
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tojarok 163. 181. 182. 1»
bokolabraMz 61
BoHo? \fanrtt 304
U II

IJ .;nel 35. 75, 87. 91. 132.

lil. JJi. >'»),- vácIpOwp. 177. 17S
bolifúr f). L'7, ?<». 30. 32. 8^^. H9, 41.

46-7. 51. :»t. .'>«í, «8. »i, 6»), 71.

73. 74. S2. 9S. 9í«. 113. 19lJ. ItiJÍ.

17tí. 197. MH, 218. 219. 2SH - <-At

46. 1«3. 17S, 179, IS.-). 1S6. 20'»

- bAbor;: '
l'ílíí. keoA?.-.

162. - I om 47. - <»1:í

fojodolem- .- » , papok 32. t

rt'k jtívpvönyszavuk .H9

B'

BoDdnl 11.

l:

I: -/ . - -

i; :

B<

b.

l;

b-

i;.:- .•

^1

139, 130. 144.

37. 89

'- 211
Ut 14«< \'>i

244

JU!*

m 114. 147. —od-
• ir :V>, 124

'. 21S. 2.^';.

. pUsp. le)9,

1.

I'.

I;..,..,.

(i.-.jt '.M

I-k!... .'-

»>1. 74. 7S. 91. 127. 13S

'Ml

•Hl Ili
-a i:tó

• 1Í7. If)

^ 47. 71. I. L

Bnaa 194
BnazUv bg. 32
Brebir 216. 222. 24i«

Bmnra 56
BrentA f. 56. 60. 73
KreaeU 86
Bretíailáv mórra h^. 101
hreTlártnm 125
Hremo 86
HmlanNtff. IHkHOBy SS
Hrürstlo 20

-'. — kor4za& i', '>»

I pohárnok 36
liu. .^j.,... 104. 148. -vAr 50. 66.77.

I. A:tilaTár é« Bod«
Bud* .V' '«>• "' faló 211.220.
-i ) .rÚBllai806.806,
-I '••> —I atafti

%M) -rirtml-
Dori:.... _ .... ,.^ ...-.,_ JiS

Bodrit;. Budrlg. Bodfogrir 85
btvri 176
Bahiw 106
BolárfBkl ISO, balgát
BulOB 47. 4», 50. 60, 78. 81. 86.

harfca 60
i:al«aaodéa 60 Boloi
iialKarU 77. 176. 197. 209. bolsAr Md.
burp. vár 34

v-irór und 24
'. Boioi

l:

:'>4

. 113. 11 é

V kír Df Ilit)

128. polfir.

Db. AraoU 245.

r Vlddia
buirtö l»ij

Btanrér 40. fl* Bon 181
b6rea. 67
bOrtta 167. - Upán 1 10.

bflaöraiéojr 130
braeHato péos 168. 170. 171

BnuM. bORMA. Bariuiy» 85
BraiOMbvi 285. 227
Rnvltora. 147. 163

42. 98.29S-4.

OMTlktfta Hlhály 110
CduM pAml ptivi 166. Kaláa

127. I kall

171



Cambrny 50, 73
camisia, iug 2il
campanile 187
canaba 21

canesius 2l4f

capitaneus 45
capitulum 92, 121

cár, bolgár 218
Caritas apáca 123
Carobertu3=Carolu3 Ubertus 249
carratum 286
carta caritatis 156
CasiDO, Monté — 136
Caasiodorius 70
castellani 34, —a 35
casteUum 21. 32
castrensis 211, castrum 21, 219,
— Ferreum 146

casnla 89
Catpan, Katpán, Koppány 84
Cattaro 215
Ceba ispán 87
Celesztin, Szelestény, pápa, III. 164
celibatus 125, 126, 140, 242
cengli khutu 60, 61
centarionatus 34, centurio 90
rezumóri csata 30, 74, Zeiselmure

Champagne 55
Chariopolis 124
Chatilloni Rajnáid 161

Chazaria 40
Cherson 41, 1. Chvarizm
Chovaresmia 74
Chrapundorf 222
Chrobry Boleszlav 35, 98, 1. Boleszló

Chronicon Rhythmicum 181, 308
Chulmia 209, Halomföld
Chunberg 30
Chussol 59
Chvarizm 129, Choraresmia, Kova-

rezm.
Cibalao 22
Cibin, patak 154, — burg 47, 154, 195,
— i ispán 193. 194

cikódori apátság 155
cikkely 92
Cilicla 18.")

cimor 184, 196, 209, 261
címzés 42.

rlmzotes éraok 87, 124
Clnkota 116
flnton-in 99, 100
Ciprus 183

Cirill, Szont 81, 1. Konstantin
cisztercita 155, 156, 164, 187, 196,

201, 216
citera 61
Civakodó II. Henrik bajor hg 60, 84
civilis 125, 191, =civi8 90, 95, 97, 122
civitas, vár 32, 67, 90, 219, 220, 238, 268
Clairvaux 155
clanstrum 88, 242. klastrom
clericus 124, 125, 200, diák
clermonti zsinat 132, 133
Cletus isp. 85, Kelad, Keled
clipeus=vért 108
Clissa 215, 216
Clnny 98, 129, 133, 155, — i apát 109
clusa 46
eoboly 45

I
codex 88, — vasláncon 242
cohors 21

Colbert 13. 172

:

collecta 173, 188, 283
coUegium 21
Colonienses annales 307
cclonus 21, 22, 36, 97, 98, 139
Columbanus, Kálmán klr. 134, 138
combustio 166, 169, 251
comcs 33—5, 93, — palatii 33
commimitas 44, 45, 75, 79, 184
concilium 93, 137
condicionalis 148. condicionarius 226
congregatio generális 148, 240, 246,

350, 298
Conradino 239
consilium 93
contubemium 33
conventus 93, 121, 138

Conversio Baguariorum 31, 72
Corsica 119
Cnius regio 13
cultellus, kés 65
Cumania 210, Kúnország
Cupan, Kopány 84
curia 90. 283
currus 286
curtis 11. 82 4, 50, 67, 90, 268, 283,
— ispán 92. 95

Csaba .")1
, 66, 10-t, — magyera, Soha—

mogera
Csák nomzetséK 43, 49, 145. 15vS,

179. 184. 22;^. 287. 24!). nh. Má-
tvus 236. 237. 23J). 25.S. Mikl.kS 1.^7.

IW. r^tor 227, 237, IVxs.» 197.

Ugrin 196. 208, —vár 49, 75, 221



oaákáoy 52. 68. 6S
oalád 7. -fa 102. - i föuralom 36,
—1 monostorok SS. —1 atokáaok

67, 287
etaió 92
Cvülóköz 118
GMim<l 24, 105. lO*;. 2if —I prépost

211. püspök 87. Hí*. 17-'. —moDos
toro M8. —vára IK)

Cüao-juan phinK »JI<

CHapatHzouile 276
(Hát 43
<^»AU^ 46. 57- 9. 99, 105. — lelrá

216, -rend 58
(nattoíi 6«

OMPh .3:.. .^>8, G.^. H^. í\¥), 108, 106. 108

116, 12M. Ül. 14^5. 171, 217, 21^
224. 225. 2.H6 J N. ?40. 277.

honvír 47. las. loi

14«, 149. 162, - k

17S. 237. orwág L'^,

r^onkftvú 125
("s4.pol szlK.'t 40, fiO. 116,
(•}MTi*|H>k IH

(WiTf^íl fi?

('•arhiilom 113
cwmíu'ovi fojo^loliMn 211
("wé^nK-tario KZuhr)k 6S
CHiKlann'Zfjo .'>rt

(••*ikl í^/i'koly krónika 907
('HlkHZfntinlklóH 65
r^lkóiiiMu 6.S

SI7

Dalk, Jajk. IrrU f. 70
dák 5. 6. 19 22, 69
dal 58. 68. 292, ook 25
dalomlo'^oi' •'*

IMmL 128. 1J6—7. 144.

146, 11 . 62. SSO
I>andolo dogé 177
hani'i hall'-ai 181. 182. 185 308. 207.

S. 224

76
\*$

ux luw. 168

um. lrtásMrS&,

i

M. 90

112.

164.

. «2, 16

l 74

ii-. 120
-». 15l»

48

i iiji "»"
- h<t«tad

IS

l'M. 124,

;4, ctiodaiaAr>*nii 74
ás monda 106

válU.
aw'

f 200
*>. 284

i4t. —é» páaoái 116

hl

47

•1. ?«. 80.81. M
l>
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diplomaták 277—80
dirhom 62
diszités 62, diszítömvészet 63, dísz-

ruha 227
Ditmár salzburgi érs. 57

Dnjeper 26. 38—41, 45
Dnjeszter 41

dobicai ispán 221

Doboka, vár 90, 99, 118
Dobronva 221

dootorok 238
dolmány 227
Domahida 19

dombormvek 68
dominium 33, 35, 36, 91, 92

dominikánus 75, 187, 196, 199, 200,

202, 210, 252, — apáca 225, 245,

253
Domonkos érs. 85, 86

Don 38-41, — töve 202
dordognei barlangok 18
döghalál 150
dögkutya 59
Dömös 112, 141, 149

drachma 62
Draco orvos 142

dráírak 62
Dragutin István 229, 249
Dsajhani 61, 71

Dsajhun 45
dsila, gsila, gyula 41

Dsingiszkhán 203, 204
Dsuvejni 70
Dubnici-krónika 48, 124

Duch pUsp. 123

duellum 297
Dnkasz Mihály 38, 115, 119, — ko-

rona 134
Dulo dinasztia, bolg. 30, 74

Duna 45, 46, — voual fontossága 216

Durazzo 55
Dursac W, 86
Dux. herceg, ur 84
Dünikrut 239
dvoruik 35

í:benfa 163
eh..8ek 188
Kckehard, aurai, Uraug. 73. 75, 807,

Kosellrt 43
Ed(ö) 49. 61, 56. 131, -món 51. 104,

-mer 49, 56, 131

edóny 37, 88, 174

Kdmund angol kir. 102
Edua, kun kir.-né 243
Kduard angol kir. 110

ég, — atya, — fia 60, 61, 203
Egbert bambergi püsp. ISO
egresi cisterc. 164, 202
egri püsp. 172, 183, 187, 212
egyetem 237, 238, 242, 264, 265
egyház 7, 12, 61, 64, 93, 152, —el-
hagyás 127, —épités 92, 127, —iak,

diákok ruházata 289, — i adományok
257, bíráskodás 91, 92, 126, 198,

241, birtok 13, 160, büntetések 241,

hbérek 258, javak 209, 241, só-

jövedelmek 201, szabadpk 125, tár-

sadalom 256, vagyon 91, 92, 125,

127, vagyon szétosztása 257
egyk 61
Ehellös, AchiUeus 234
éhség 108, 118, 150, 215, 234
Einhard 70
Einsiedeln 83
Eisenach, Isnac 75
ekeföld 125, 246, 285
eklézsia 13

ékszer 19, 62
elefántcsontfaragás 268
Elek, Alexiosz, t;s. fl. 177

élelem 38, 125, 173, 224
életbiztonság 12, közbiztonság

eljegyzés 110, 162—4, 185, 242

EUák 26
ellenállás joga 189. 190

ellenpápa 127, 155

Eld, Lebed, 40-3, 49
eldök követése 93
elzárás 94, tömlöc, vezeklóház

ember,—eladás 139,—evés 215,—hús-
vásár 215. —ölés 93

eme, emse 66
Emerik. Emrik 177, 220, Imre

Kmicho gróf 135
emiral-mumonin 74
emlékiratok 266, 309, 310

Emnedzar 26
omphythousls 35
emse iW, omo
oncyclopaedia 71, 74

ICndro 107, v. ö. Andnia

i:m<ch 74. onö. üu
ének 61. 64. lOO, 293. —es 59, gyíák

79, — tiiuíU'iS 100

ísnlakn 65
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Enna f. íiö. —hun? í)7

enó, V. ö. KntM'h 74
építészet K8, 198. 267
equltflB 97
Krdély ÍM. 47, 49. 99. 124. 1"

19(5. ílf). 2JH. 227, —1 hí'i

224. márkn lti8. pÜKpök 2;^

Bzok 1!»3. 194. vajdn 196. I. :

l'ltni-, Tninwllviioí/i

erdó 86. —í^vok 84
V:rúM 56. Kó. — i n^mftek 172, - i

pUapök 172, I. Krdoly
ereklye IW, —tart/) 214
ért-m. 169. 170, 2ds
erények 98
erk6lc8ÍiM!>ff 8.jelleiiué«e 298,806—300
Ernach, írnák 25
Ernó. HtTDulj 117
Kmyt'ij) 11.-), IKJ. bán fla ktv&n 2:^3

érsek 60. -ek 22H. szerzódíVe.. 180.
— i {MiUlum 87, — segek 170, 2ti.

én'áffás W.i
Enw^'U't 218. 227. 286. 249. 2.V). 2r. <

eekU 28. .V.). 61. 90. 91. 101. 108. li'

122. 136. 187. 141. 159. 161. \r,

175. 179. is;». lüs. 201. 2(r.' l'

22ó. 228, 245. 25,''). 277. d.'-/ "

dl220, - HZ<«f.k 44, 94. - :

296, —vó 217, 22."i

EskQlK^ 51

esporeeít) 89. 99. I^'j. 138. 257
Etito, AldubraDdln anoonal rgróf

201. 28»;

^Iftzaki tender 56
i^zoK^I. bolgár, székely 5. 41.45,46.

51. 71
f-í/t'-rtrAivív^ ^^ i«s

215. 21!'.

w. 122. i;;.

285. *)n)kftH :

— l knnonnk 1 -i.pjmeki,— ikji|>tiilniil- .ti. 124-41.
172. II 187—44J

Eu< 48. 49. 131. BiOlMMf
»l«l 61
Et«lköt 41. 46. 46. 54. 60. 71. 73. IIS
Ktil folyó 29. '*m
étkezAH 67. 68. 21M
•trtwzk 64
EtzrlliurK. Attilnvára 60. 164

'in kir.-né 116. 141
• 61

152. 150, 161
-16

1

f*wrt = flrSk 182
. 122

rriil 226

Ezí'lorh 48
Ertriifun. l.-/t< -umiti .i .

>',

ezu.st 87. 'A. 6.' 17 :, --•-d-ny.-k 77,

174. —pityke 62, — nid liih. —to-

Udus 167

Fa 61. 156. -faragá« 24. 37. -kuál
202 '' '•

»: -.
'' iDMiy-

oyi pálcák
65. ,........rv ;,.,. ij.. ..^rUMttok

211. -ton)ny 114. —Tárak 180
f .ifv 'I L

í .. P 114
-7' 4? {.1 :>l 1451

fala. lak. v

vIUp. vll!

eiryhAz Kh, \tj

FanÜMkn k6m 118
faragás 37. 63, 67
farkas .59. 215
fáraang 211
Pntlmldák 133

25
!49 1?.3

S i

Ubtt •

fbbér

Miér ugur
Prtürifybn
Páhinlr. h»>k'

100. 106-«. 1

149. 169. 214,

ri

*>. ;3

'^.

ell -, Oy«la — 87 :
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gylés 111, 208. 253. jog. szabad-

ságok 220, 221, kí'iptalan 197, pré-

post 15."), —megyéje 48
fejedelem 35. 41, 42, 44, —választás

41, 42
fejszések 211
fejvesztés 92, 94
fek 48
fekete, —fiak 40, —ugorok a magya-

rok 45, 73
Fekete, —György káplán 115, —hegy

vára 227
feleséggé*ilkos 94
félhold Í70
felköszöntés 25
felségáruló 94
felszerelés, hadi— 52
fene 66
Fenena 248, 249
feniciai 64, 65
feod 36, 1. feudnm
ferencesek 147, 187
férfiruhában klr-.né 208
férgek 46
fertó 6. 168, 169, 281
Fert 108, 118
festék 268
fésülködés 213
feudum 36, 96. feudális 12, 44, feuda-

lizmus 142. 204, 219, 222, 225, 228
fiatal királyok 143
flctio 225
fllippeusz-pénzek 19
finn 64—7, 203, —uráli 38, 39, —vo-

gul 38
Finta vajda, Aba nb. 243, 244
Fischa f. 101

fiscus 95, 151

fiúleányság 156
Fiume 13

flziokratizmus 14

flagelláusok 224
Flavius .losophus 74
Flodoard 73
Florus 70
foodcratus 24. 27
forradalom 85, 86. 120, 165
fogat 86
foglyok 44, 46, 53, 58, 59, 83, 104,

110. lU. 240
fogáig 60, 185
fokos 52, 53, 62
Folkinur pap lo

I folyóbafulasztás 248
fonó 33
font 37
Forgáchok óse 213, 221
forgalom 34
forgó 227, —szél 106
forradalom 158
források, tört. 9, 10. 60, 61, 69, forrás-

kiadások 10, fornis kritika 9
forróviz-itélet 138
f, -bárók 208. 271, —bíró, 49. 68,

—emberek 44, 84, 95, 136, 210.

—iskola 237, 238. —khán 215,
— kapitányok 12. 200. —kegjnira-

ság 178, —papok 13, 16, 93, 97^^ 211.

befolyása 199, eleste 214. —papi

tizedek 173, jövedelmek 172. rend

93, —perjel, pálos 224. —tisztek

12. 16, 33, 93. 96—8. 102. 103, 105.

120—2, 141, 144, 146, 148, 149, 152,

157, 173, 174, 178, 187, 194, 208,

237, bárók, —urak, uri rend 12, 13,

ruha 2;)9, —város 146
föld, —bér 139, —édesanya! 64, -esur

35. 97, 219, autonómiával 12,235.

273, jövedelmei 281. —közösség

35, 36, 195, 283. —mveles 36,

97, 203, —osztás 111, 285, -perek
201. -rajz 254, —vár 34, —vétel 48.

Földnélküli János 119
fölebbezés 94
föl, —kelés 237. 244. —kenés 86.

—xilágosult 14
förster 34
Fövény 237, — i országgylés 244
Kranoavilla 145, 154
francia 109, 129, 132, 152, — kir. 108.

163, 173, —ország 89. 109, 222. 224
frank 6, 17, 25, 28, 30. 33-7. 50.

54, 58-60. 64. 66. 67. 74, 8k W.
91. 93, 145, 147. —szláv korszak
30—7

Frankfurt. —i zsinat 87
!<'rankorhorlon 144, 147, 157, 159

ViiiU\ 215
frátor 200
Froising. —1 Ottó 67, 72, 118, 150-3.

l')(;. 208
friosuchi dénár, forto. márka 16S—71,

177, 281
Frigyes, -cs/wzár I. 158—64, 208,

II. 20S. 214, 215, 248. —osztr. hg.

201, 208. 211-3. 216
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i uiJi* ií, —1 '•< 72
I ulko vendú^:
íúkuK'l 2M5
íul. -Imj 142. 69, 94,

—ellenek 7.'>. 7b, 7 .'

Fülüp, Ag««t francia kir. 1H3, 171,

— fermoi pUsp, legátus 240
ítlrd 24. 67. ISO
fúszer 183

Gáb hÖ0 149
irabooa 33
< ' - 7 Mlh/üy ira

211
».,u,..« i44. 168, 174, n/i, 181, 186,

21X). —1 luuijámtük 187
Galgóo 49
jniU^r 227
galluk 19
(raráh !.').'>

(iarain f. 47. 104. 107
Harda, üitcIíiwz 81

(iiirdí^zl 41. ».7 '.s 71

tiarinus :i(ji

paty/i 6S
giizil/ilkolAd :^ ().

'

a.i/.'li-<\L' .'Í9. —I »•.' j :-.>fonnok

I.ls 22:í

i'Q-sp. lOS. l>7

;>án.s.u: IH.')

M SÍKfl«ert 74
I >'•:. i'.nw 43

' prior. pAloe fóperjol 224
• Hajn.irUjlií^r. M, 71
I <i\('fiii ii:»

147

,
.')4. .V;, S3

k-' ;

' !
.' .

l.\. 1

*r«. 2i

gennán - :. ."

(iertruJ. : si, 318.

233
(í««mUi rDgarorum 75, 76, SQ8
tf^'ta 70
lilnta puaita, afO'l^c Ké«a fala 77
iililn királyné HO, 84. 8^. 88. 101.

103. 106. — korooiija 183, 184

Krti^lyt: ArpAdkor

Olzo, (iyésza feJ«Jel«m 84
iilád hg 47. 99
(inezna Táro<t, leiury. 240
'TO*l»>^halk pap 135

umág 180
üurJu 27, L Garda
gót 22. 28. 70, — sül 180, «Ö7
(iottfried. Viterboi 74
(iolltMün tm
üömör 86, 223
üfloeel. GteeU kém. hidja IM
görög 4*^ • - - '•• ••;,

119. 1-

— aptÍM-uK

—osaszAr 1

:

119. 13 '

mester
rtiK ifci. T, •— »M -.'-iiv . »o

teeek 52. — tflz 118, 147.

161. lt>4

grad, vÁT 34, 36. «7, 268
gráf SS, 35, gráf. gréf. ger«b IftT,, 2I9
granunatíca 87, 89, 242
tmin/it ??l

n f. 23
_-_ . -JJ

Uoaltoma Map«s 110. 158, 306
gtiba 68
GidaQud Röbart 118. 123, 136
gnlyátiok 18(

Oun.
Qnrl I

Out KfUl V. < !(9.

1H4. 233. - ^ 23».

Joakim 386
GCnthff béli apát. Si. 80

i taaala^g. 1. pngmatiaBiM

i .alu 47. 1. Uypló
/v.'u 179

IKt 18
-> harrrg 161, 169. 164. 181.

144. 148- Ifr- ^

47, - Tára. 51.

46. 118. 275. 276. - Té-

]'\itp. BaMit 80, 08.

gy»iiiMk. ~ bátaaMkf 18&. — koro-

itáiát 16S, 176, 174, ITlik 179, 18t,

217

21
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Gyermek Lajos kir. 57, 58, 72

Gyésza fejed. 16, i, 5i, 69, 60, 69,

81, 83, 8í— 6. 90. 102, 269, — hg.

kir. I. 38. 112, 113—7, 119, 120,

128, 129, 143. 157, Magnus

;

gyiák, gyao, diák 59, 75, 79
Gyila, Gyula 41, 42, 54, 60, 68, 81,

83, 90. 91
gyilkosság, emberölés 93—5, 223
Gyiógy, Diós falu 51, 107, 158
gyisznó, disznó 188, — óvok 187,
— tized, vám 281

gylasz 41, 1. gyila, dsila

gyógyítás 223
gyolcs, zászló 113
gyónás 91, 105
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olzálogi fogsjVg 95



.leniszei f. 27. 65
•Innak, .lonó 43
.l.T.i/'áW'm US. 13:í, l.Vl, -i Iskola

_'»;>, kinily 1S4. pátriárka 184
.N'/u- i-;i[iiitn, t/l^^JL•y^f^^ 13

.l"fikim \>tin, i lUtkültHl nb. 233, 237. 238

.161) órs. 17tí

jóbAi?y. jf)l)bíurv 13. U, 90. 07. 1 fO

141.2'ts. 2r)!i. 2M). -l9z<.'

2(J<), .•:v.-/t. .• lyi, -ur;i '

jo(íi in

j't;; inii\

j'>i:s7.»HÍ<*ji I2d, 13y

.FDbíinnes I)ia<vmiH 72
joluiiinita 16, 1(>4. 21H
.íolanta. .lolos \Ki, 1H6, 200. 203
Jordánon 24. 2H. 70. 74
.loria, .Iiiifrlft 74
.loHnphtis Flavius 74
jóslárt tíO, >!. 64.91. lO.'i. UK); jósok 26
jószjurvívszU'S y2. 94. 121. 126.252
jút^'kiiiiv-y'iff 102
j..v*..|.-lnok ÜH, 172, 173
juv.'ii<l..l^s 61. 107. 241. j«'>s!Aa

j()Viv«iiv •44, 76, 97, —Bzarak 39, 66,

67. »2
JóZHCf. II. 14
.ludlt 110-2, 117, 132
.fu>frla 74
jnhakol 126
juhlíiiMK-kní-sont 61

.luliáii >l<>minikánuH 29, 208, 209. SlO.
|Kfzsonyl Isp. l.')Ü

•IiilUN p'X. üyula 91
.histJninnuB o*. I. 27, 2M, 70
.luHtiiius 72. 74
lusti/ia. iiriiiron fóbiró 188
.Ititas 43
.lutix-a. .lutiftZíi-'Z 43, 54

I

kalUMloxás 11. U, 38. 60. 64—€0. 62,
I 66, 68, 72, 77, 86, 90
{
kalauz 21

1

I kaldeufl 163
! Kaié 42. Kál
kalpoda 64. 125. — tcstrénég 257
kalifa 74. 12^. 133
k i!i/ r, 129. 180

203
1 ' 44. 112. 119. 120. 124.

134. 1.S6. 137, IK) .3.

1 ::; \'x) 263. -hg. 182.
1 213

ka; ;. on. 112.124.
17. 172. 176, 179. 181.
196. -

Kálóján UWg. 173-9. máraói 196. 218
káloz i:^
kiUn 00
Káma r. 29, 39
Kamár Hzab. falu 221
kamara 38. -hAszon 170. 171. — Ispáo

223, — tlsztPk 190. 199
kamat, pona 223
kamukasolyero 45
kán, khán. khamtn 47. 70, 1&5. 208.

214. Ifv.'io 210
Kán nem O. — Gyula bán 209
kanaba 21

kanálkésslMe 37
kanin 100. gyUonóóv
kaaoatej 29. 203
kanoellárlöö. 208, 214, i'4á. -. . -

KaniiM 99
kánon 88. —I \-AlMftA v-
kanonik. kanonok 88.
- lakola 88. 264

káatorMJt 94
kápa 841
KftpaU* h. 185
1. H..^.n..r i''r.L- •i^q

Kaba/lion ('>S '00, J84
Kabar 40. 41. 62, Ti' lOt %4j
Kabul falu 164 . Qem 50. 61
Kára 131 hévíz ...;

KaiLin 211. 214. 215 135
Ka<|.K-síi .^ft X SV.
katrán. klwiíri'in. kan 2^^, 80, 89—41, 61 2:,#i

KalilmlnTv: hr^y, 1 imnbérg 80 -^- fS?
kaj hurvál 82 i fttlikiito ^
Ki-ü 60 'knr.n •.«. m
KalmWy 43
Kaliui 60. Calanua, Kár — Dem



326

Karakor uiii 23, 215
karantán, karintiai 112
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krónikák 43, 44, 48—51, 59, 73, 86,

132, 134, 148, 149, 266
Kubán f. 27, 38, 39
kucsma 227
Kucsó bánság 286
Kujavia 248
kulcs 91
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kultúra 17, 97, 146, —történet 73,
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Kunország 196, 218, 219
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kúria 107, 116, 151, 198, 208, 209
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kut 61. —f 69, 301—10
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Kurzanész, Korszán 45, 50
kutya 59, 62, —evés 215, —eskü 218
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Kuvrat bolg. fejd. 29, 39
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külügy 98. 274, 276
kürt 47, 48, 53, 150, —jel 58, —monda

78, —ünnep 74
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Kütesk 124
kvádok 22
kvariz 129
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láda 83
Ladomér — esztorg. érs. 244. 24.".,
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nial 14ti, 163. 182
Lajos, — Gyermek 58. — VII. 152,
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lud 121, — tisztelet 135
Lukács, egri pilsp. 155, — eszterg.

érs. 144, 157, 158, 160, 161, 221

Luprechtháza 221

Macedón 100
machina, gép 105, 106

macska-evés 215
Mácsva, Mácsó 129, 130, 196, 218,

227, 229, 236, —i herceg 271, Kuni-
gunda 225

madár, sólyom 242, —ász 33
madsar, madzar, magyar 37, 41, 42,

45, 61, 67, 71, —ok völírye 40
Maeotis 28, 74
magán, —birtok 284, — hadak 222,
— kegyúri monostorok 88, —váruk
219, 221

magistratus 229
Maglót 43, 51
magnacharta 175, 188

Magna Ungaria 29, 202
mágnás 194
Magnus, I. Gyésza 114, 117, — szász

hg. 118
Magog 74, 76, 77, Magor 74
magtár 33
magyar 41, — cimer 249, — díszruha

227, — eredet 5, 37, — esküv
227, — honfoglalás 32, — jellem

17, 298—300, — kereskedk 147,
— követek, diplomaták 279, —
krónikák 73—9, 304-7, — leány

1 14, lovas sereg 32, 34, — Margit-

legenda 304, — nemzetségek 184,
— nyelv 38, nyelvhasználat 187,

138, — öröklés 156, — shazák 37,
— pénz 37, — i;rédikálás 89, —
rovás 65, — ruha 249, — szerzetes-

rend 224, — terjeszkedés 276, 277,
— zarándokház 156

Magyar-üvár 236, 244
magyer, moger 28, 38, 39, 56, — i

rév 50
magzatölö 138
maier 33
maiostas Domini 89
Main f. 59, — zi gylés III, rabbi

170. zsinat 91, 92
Majnáit Ákos nb. 149
raaior, - castri. 1. várnagy, - oxeroitup,

I. hadnagy. — ministor — nagy.

Jóbégy, tiszt 33, 90, — preconimi,

9, — speculatorum,
-ville falunagy 33,

68
160

153, 154,

börtönnagy
ómagy 90,

219 stb.

malom 100
mammut 18
man(!ipinm 97
maudsu 61
mandyae, mente ?

Manfréd bibornok
Manics f. 39
manó 61
mansi —erge = magyar 39
mansus, ház, híiznóp 33
Mánuel cs. Konmenosz
157-162

Marchegg 239
marchia 128
Marcellinns comes 26, 70
mardurina, nyest 123
Margit, kir. 1. 165, 229, 230, 244,

kir.-né 163, 165, 171, cs.-né 196,

-sziget 243
Margum 24
marhabr 93
Mária, —kir. 1. 185, 229, 248, —kir.-né

185, 221, 225, —Terézia 14, —tiszte-

let 100, —Zell 217
Marinus Tyrius 70
Maris f. 19, 69, Maros
Márk krónikája 305
márka 167, 168, 280, 281

Marne f. 26, — i csat« 61

Marokkó 74
Maros f. 46, 48. 99, -i

234, —vár, Csanád 51,

— i püspök 89, 172

Marót fejed. 47, 48
Martel Károly 249
Martinus (iallns 308
márvány koporsó 102
mítóodik koronázás 207
Maszudi 71

Mátra hegy, erd 47, 49, 51, 98, 131

Matrica város 202
Mátyttó, Hunyadi 12, zágr. prépost

kancell. 208
Mauriacum 26
Manriklopz ca. 29, 71

Miuinis, Sz. Mór 89
Mazovia 224
mi'izsa-szpkér 286
medonco 67
Modgyea 194

székelyek

82, 87, 99,
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ML<«zUnUv 131. 182. 186. 208.

Mutfutlnv
Mllaixi t.^). 154. 158, 160
mllM 34. 90. 93, 96
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— meió 110. —or S
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Mvelni Henrik 306
mhely 33, 96, 198
mveldés 7, 12, 60, 254, —törté-

net 73, 1. kultiu'a

mves 267
mvészet 12, 18, 61—3, 88, 267

Xádor 189, 198, 208, 211, 237, 210,

269, 270, —i bíráskodás 251
nadrág 6S
nádtoU 6i
'Sasry, _ Alfréd 32, 72, — Károly 30,

33, 57, 70, 83, 88, — Lajos 12,

— Ottó 58, 60, 102, — Theoderich

33, 56, 70
Nagy, — Magyarország 29, 202, 208,
—sz 99,—Szentmiklós 23,—Szom-
bat 222, — Ungaria 210

Nagyboldogasszony bazilika 88
nagy 90, —birtokosok, proceres 12,

44, 96, 173, 174, 250, 262, —böjt
117,211, —fejedelöm 47, 5í, magyar
84, morva 32, 46, —hatalom 120,

279, —koruság 139, 149, 218, —obb
ministerek, jobágyok 138, —ságos
király 252,—urak 12, —zsnpán 147,

153, 176
Nándorfehérvár 113
napfogyatkozás 210
Napoca 20
Nápoly 119, 229
Nassaui Adolf 249, 250
nász, —ajándék 45, 176, 287, —út 25
Navas de Tolosa 74
necrolog 57
nehezékek 282
íseké 43
Nemanja 176, Nomanjits Ist\'án 183
nemes 12. 13, 96, 97, 174, 259, — bírák

229, 246, 247, 251, 252, 274, 397,
—ség vesztés 252, — szász, székely

195, szerviensek 226, 227, — vár-
megye 274

német 59, 60, 65, 98. 100, 103, 105—7,
110, 116, 119, 150, 154, 172, 174,

193, 217, 219, 235, — rsásztü- 132,

ir)8, 276, - hadjárat 101, 111, 112,— hübórnraság 102, — jog 106,
— lovagok 180, 194, 196,— toloposek

50, 194
Németország 59, 224
nomoz 52. 62, 68
nemszabnd 34

nemtelen 105
nemzetségek 44, 49, 51, 52,221,259—

261, — monostorai 88
nép, -eskü 189, —képviselet 14. 15,
—fölkelés 34, —rajz 254,—szava 45

Nesztor 45, 73, 136, 308
reolith 18
Netad f. 26
nevel 89
Nibelungenlied 24, 60
niceai császár 185
Nikápoly 218
Niketasz 308
Nimród tornya 74
Ninoszláv bosnyák bán 217
Nis 112, 115, 118, 147, 154, 159, 162,

176
nobilis 44, 77, 96, 97, 187, 189, 190,

208, 211, 240, 262, serviens 228
Noé 17, hegy 48
Nogaj tatár 244
Nógrád 35, 223
Nordheimi Ottó 111, 112
normann 136
Nosk várjobbágy 226
Novigrad 35, Nógrád
n, —ági öröklés 12, 255, —égetés

147, —rablíis 91, —védelem 91, —i
viselet 68, 290, 291, — temetés 62,

—tlenség 125
Nösnergau 194
nnmmus 139, 167
Nürnberg 214
Nyárágy f. 131
nyaralás 164
nyári mvelés 26
Nyék 43
nyelv 65, —csere 38, —emlékek 265.

—i analógiák 39 —rokonsilg 38,

—változás 40, —váltöi'ig 92, 94
nyereg 62, 63
nyershi'isevés 68
nyest 170, 281
nyíl 52, hegy 62, rovás 65
nyilt korona, diadém 89
nyilvános gyóniis 120
Nyirsóg 49, 60, 113, 131

Nyitra 81, 86, 46, 49. 50. 84. 101,

IIS. 123. 125, 1.%. 220. 223. 236,

237, — i hg. 47, püsp. 124, 140, 172,

vár 212. 227
Nyulszigot 226, 228, 230, 286
nyuazt 45
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Oatarriohl örgröfság 84
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ootatlan testvérek 251
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oaitTák 117. 141. 160. 216. 217. n^.
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Otranto 54. 5.5
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örökbérl 36
öröklés 12, 188, — elve 42, 156
örökl monarchia 11, 17, 37, 255
örökös 245, 251, — falunagy 195, 219,

234, — fejedelem 41, monarcha,
— ispánság 235, megyeadomány
222, —sé fogadás 101

örökség 288, — átruházása 249, —ek

180, kii", örökségek keresése, vissza-

szedése 186, 197, 208, 223, 233
Örösur, ÖrsuT 43, 49, 51, 54, — vára

131, 221
ös, is(e) = atya 67, —foglalása bir-

tok 289, —foglalkozás 65, —hazák

37, 39, —i hit, vallás 17, 39, 60,

mveldés 11, 17, nemzetségek 49,

—iség 12, —kor 69, — kkorszak
18, —termelés 37, 66, 284, 285

össze, —esküv 92, 106, 123, 140,

182, 191, —hasonlító módszer 10

ötvös, —müvek 33, 268, aranymves
Öttingen 58
öv 68, 89
Özséb, Euseb(ius), Sz. a pálosok ala-

pítója 224
özvegy 91, 95, 123, 189

Paionia 24, 25, Pannónia
paizs 52, 62, — alak 261, —hordó

34, —gyártó 33, —ra emelés 42
Pál, isp. 142, kir. udv. biró 214,

veszp. püsp. 224
palaeoüth 18
Palaeologosz Mihály cs. 216
palást 89
palatinm 33, 67, palota

palesztrinai bibomok 199, 209, Pre-

nestinus, Pecorari
pallium 83, 87, palást

palóc 51, 131

Palocsa vár 221
pálos 104, 224
palota 24, 63, 283, — gróf, ispán

38, 87, '90, 97, 101, 104, nádor,

pfalzgraf

palotás 141

panaszok 199, 200
páncél 116, 148, 226, —ing 62, 160,

—08 39, 40. 13!>, 146. 147, 152,

184, 222, 275, —03 had 150
pannon 20, 21, — avar puszta 32
Pannonhalma 85, 87, 121, 135, 156,

192. 193, 199—201, 214. 215, 221.

235, 237, —i alapítólevél 86, apát

87, bencés 86, 89
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35, 36, 40, 46—8, 56, 59, 64, 72,

82, 83, 85, 88, 100, 135, 150, 169,
j érsek 32

pap 13, 16, 60, 61, 64, —ság 240.

—szentelés 100, —választás 219
pápa 46, 83, 86, 87, 104, 110, 127,
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követ 129, 155, 161, 177, 178, 215,

258. 279
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zés 228
paráznaság 95
párbaj 108, 112, 115, 116, 141, 189,

223
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Paris 165, 238, —i fiskola 155, 156,

162, 265, egyetem
parlamentum publicum 244, 252, 262
Parma 158
parochus 123
parthus 72
pártoskodás 287
pártütök 108, 144. 148, 177, 208, 235
pascua Romanorum 47, 75

Passau 30, 57, 72. — i püsp. 8, 60, 84,

passzív rezisztencia 15, 274
pásztor 95, —bot 90, —ok 47, ke-

reszteshada 224
Pata vár 131, 221
Patak, (Sáros-) 220, 227
patarenus 176, 264, bogomil
patkó 63
patriarchai 35, 36, 42
patrícius 60
patrimonium 156. 288
patrona, — Hungáriáé 150. —tus

241. kegyurasí'vg. f-.

Paulus Diaconus 72
pávatoll 63. 227
Pavia 55. 56, — i zsinat 155

Paznan, lovag, isp. 84, 85, — nem-
1m>U Kozma 144, 146

Péc nem 184. — Apor 252. Gergely 236
Pecorari Jakab legátus 199-201
Pécs .36. 87, 112. — i bazilika 68,

cubioulum 22. 23, püsp. 89, 165,
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torok-gyík 64^

tót 54, 65, 69, 82
Tota 181
Tower-font 167, márka 168

többnejség 82
Tök falu 19

tömény, tumen, timinns 197, 201

töml 57
tömlöc 209
Törcsvár 211
török 5, 13, 27, 38, 40, 45, 61, 64—6,

70, 119, 129, 130, 133, — analógia

39, szavak 39, 67
Törtei 23, 244
történelem 7, 10—16
történet, —bölcsel 9, elmélet 5,

7—11, eltti kor 18—20, 69, —

i

analógiák 38
Töss 253
törvény 8, 9, 90—3, 263, —oodexek
301—2, —hozás 97, 121, 126, 127,

1H7—40, 250—3, 261, —hozó 92,

93, —kiadások 301
törzs 40, 41, 52, 54, 240, —fnök
42—44, 49, 90, —szövetség 41, 42

Tötöm 43, 49, 51, fla Harka 49
Traianus, — bidja 48, 99, 197, — osz-

lopa 68
Trau 137, 160, 162, 215, — i tolda-

lék 310
Treisam f. 104

Trembovla 131

Trencsin, '^'rencsén 35, 212, 218
treuga 115
tribunus 99
tril)uri béke 109
Tripolia 184
Tmava f. 51

trón, —követelók 144. 147, 247,

—örökös 12, 108, 156,208,—szék 163
Troppau 218
Troyes, — i font, márka 167, 168

tudós király 278
Tudun, avar 30
tugurium kunyhó (iT

tulftjdonjegyrováa 65

Tulln város 74, 104
tumen 197
tunica 89
turáni 68
tnrk 37—42, 45, 46, 48, 50-5, 60.

66—8, 71—3, 119, —turci, törk,

török, —archon 42, 54, —törzs 43
Turkia 42, 48, 60, —kralja 38
Tumu Severinu 197, Szörónyvár

(tornya)

Turóc 221, 227
Turul, nem 78, vár 227
Turzol 138, Torcal, Tarcal

túsz 72
tutaj 213
Tutesz f. 48
Trje nem, —Gyonis 216
türk 67
tüz, —es vas 138, 186, —imádás 61.

—vész 112, 114
Tyrius Marinus 70
tyúk 121
Tzimiszkesz 56

Udalrik rgr. 117, 127, —Szent 73
üdi tartomány 40
udvar 33, 35, 84, —ház 283, —

i

ebéd 68, ftisztek 33, iskola 269.

szertartások 71, —ispán 90, 189.

—nok 35, 90, 95—7, 173, 192,

szabadságai 228, ispán 139, sza-

bályzat 200
üdvardvár 195, 234
Udvarhely, — i székelyek 234, 235,

—szók 195
ugar 36
ugor 66, fehér, fekete 73

Ugra bán 137

ugratás 153

Ugrin, —esztorg. érs. 179, —kaloosi^l

érs. 196, 211—3, —kancellár 183

ujgur 23, 27, 28, 39, 60, 65, 69, 70
ujkkorszak 18

ujpónz 171, 173
Újvár, Aba 90, 113

Ulászló 259, —cseh hg. 145, l-Ui

—cseh kir. 159

ülrlk karintial hg. 235

uncia 37
Ung 35. -vár 78, 124

ungar HS, 39. 66

Ungaria Magna 75

ungrok, ungri 71—73, 151,—éraekoST



S43

( r ' ' 1 197

unni. luiii'M, hunnok 7 1

LoHtrut í. ÓH

unn^or :iM

ur. iHTc'tf. (l.szpott-z. scDÍor 18, H4,

Mi. lO, 1.')^. Ilin 158, —uaág33,
— doljín Hti

urudalom 'S->, 2H-1

uradalmi, kir.-ság 204. 262, —Üaitek,

vlU'«7.«*k 2»)2

l'nil L'7. :íS, 39. 41. 70

uriilkodiis flvoi }<:i

urbtirium li

urlXT 'M\, vs 3ü. l egyesíiég 174,

ni*'nt.A-s-- 1»«, — l86g 14

Urkuui i:>s

Uroa. -- szorb íojMclcm, ' n

147, 22y, panuonhali; 1 >

ri>,...lo, oraeolo, —Ottó lÜO, 1U2.

VvXer 100
ut JHC. —ázás 125, 127, 139, —épi-

uf/.indur 26
uz-onuH 12.'>

Udloni. Udvcz, gyfa 61

Cllö falu 43

Unn«M> 61. 82, 127. 140. —I aji'indék

•2S-2, — léa 126. 140. -rontó 94

unó »k). 74
UsU.k 6S. 107, —ü« 210

Uvoífg>ongy 62

\hv Hl. 11.^ 116. 118.212. —I flry-

16s 223. — pUsp. 12(i. 172. 177,

211. 214
vad, - hüa 68, —kan 101

va/IAHZ 62. -48, — at 68. 101, 11.%

127. 141, 2!>2, -kutya 62, 242,

tcrUlot 161

V;i.!..n 26
Vml' :w, —vidók 84
Vá.'v, I BW^kclvfk .M, 222

viiíooo 4'». 91, 92. 139. -biztonság
12

\:t 1H4

V ISO. 30S. 219. 271

V..J. ...

Vnjtn. Hajtn 49
vakllAs 101. Km; no ti' l l^ ir.S im
vskiiA+í ^^7

ViU 43
vtiUi«/(ui 42. 1 f' it< !' :uk 12. 44

YálAiotott birák 200
Valkó vAr fiO. 113. Vukuvár
Vn|l»« 1H *J> ..1 },• r • 13, —t !•-

I ^. 179. 182.
.j;., :_,. iljAdiA« 13.

—visUiztalAs 29
\Tlon 220
valpot 12.1

Valt-r VH). 1.34

VI 72. 190. 247, »2, —har-
mad - • «•« 183,241.247.
-o« l-J. - 99

vandal 2<')

Var 26, 28
vár 11. 32-4, 45, .W. 67,90, —^1-
V^ 222. gróí 34. - inán 90,

92. 95. 108. 115. 117. 130, 149,

172—4. 208. 271. 272. —jobbá^
90, 188. 189. 226. 272. —Jövedel-

mek 190. — m"?^••^ 12. 272. ^nafT
34. 90. ^. 2fe,

— oei ai.- Ar.'.e,

64, 84. '•».

274, -i 72

Várad 132. li'>. i'jt. .'•r.i. -il. l

klinika 307. pQsp. 1 13. 172. 212,

regestram 186. 301

Varsád 128. 220
varázs, -igo 61. -ló 60. 61

Várkony 110. 141

VárxMi. Szász 193

varsa 66
Varsói codox 303. Ic^genda 83
vas 66. -itélot 186. 242. —komák

19. 69. -sLsak 62
vásár 121. - jog 251. -nap 91.98.

111. 127. olt birtok 139. 2S8«

284. —vám 140
Vaaaa. hós 149. — hegy 86. *<' ^
Vaakapu 131

VaavA' •"' '
'• "''4. 227

Vaazi:

vánou .

Váta 54. 68. lOti. 107. — tU Jáaos

61. 111. — ispán 142

VocPlin. VooeUln 86. 116
vortigal 184

veder 37
vr«ik.i..i./.-tWir 62

i eones 116. 122
12ÍV, 188. 262 -léi-

kül 161
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vegyes házasság 94
vejsze 66
Vejte rta Tivadar nádor 191
Velasco legaüis, minorita 218, 226
Veipnco 13, 55. 57, 78. 100, 128, 136,

137, 146. 15, 162, 168, 177, 183,

211, 216, 236, 244, — i apát 89
Velf 134, 161

Vencel cseli 249
Vencilin 85
Vencaellö 85, 138
vend 65
vendég 59, 60, 93, 96, 97, 109, 151,

172, 189, 220, 228, 254. 255, —
diálí 126, —élés 173, 198, 1. száUás

Venetia 26, Velence
vengT 38
Verancsics 69
Verbanja 216
vér, —baj 240, —bosszú 26, — dij 94.

fertz házasság 84, —has 148,

—ivás 29, 68, —rokonság 38, —szer-
zdés 43, 44, 174, —tanú 124

Vérbolcs 43, 49, 50, 54. 78, 84
Verböczy 16

Vercelli 304, legenda
verduni osztozás 31

Vereckeí szoros 211, 244
\'erespatak 21

Verona 50, 56, 86, —i dénár 171
Verca f. 75
versenylovaglás 153
vért, clipeus 52
Vértes 49, 57, 108
vész, vejsze 66
Veszprém, Beszprém 84, 85. 108, 225,

237, — i fiskola 238. 264, 265,
— kanonokok 237. 238. — párt-

gyfllés 252, — püsp. 87, 172, 185,

224, 237. — völgy 82, 88
vosszzós 94
vesztegetés 152
vet<is 36
vétségek 98, 295
Vetus Hud.'i 74
voxillum 227
vezeklés 95. vozoklö ház 126
vezér 68, 5}í

vozf^téknevok 260
viasz 147. tóblák 21

virccomos 272, alispán

Viíonza IHO
Vld 113-7

Viddin 47. 99, 197
vigilia-bjt 109
világ, —háború 16, —ias mha 140,

—i társadalom 258, —kereskedelem
136

villa, falu, lak 82, 83, 36
villám 61
villás 116
vilhelmita remete 224, 545
villicus, falunagy 219
Vilmos apát 115
Vince, krakói, prágai 308
Vinodol 222
Visegrád 35, 123, 221
viselet, avar 28. 68, 72
Visk 106
visnicatus 274
viszályszítás 94
visszatérítés 93
Viterboi Gottfried 74
vitéz 91, 92, 94, 96, 97, 138
vizahalászat 139
vizió 87
vízi só 201
vizitátor 156
vízitélet 242
vízjog 35
voáci püspök 172
vogul 5, 27, 38—40, 64—6
vojvod 35, 36, 41

Volga 39, 41, — i magyarok 210
vlegény 45
vörös karika 241

Vörösmarty 113

vörösréz 66

AValdram 73
Wartburg 180
Wasserburg 85
Wecolin, Wozelin 85, 112
Woideubaoh 239
Werlaon 68, 60
Wernor püsp. 100
WortJW'h f. 59
W idd in 82
Widukind 73
Wittelsbach, — i Henrik 2lvS, Ottó 180,

250
Wolfgnng. Szont 83
Worms 55. 118
Wratiszláv, olniUcl hg. 110

wziK'g 122
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-*2»J. 224. 249. -
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— i udvar lH<i

Zuffyv* í. 47

Zakíiriiirt pApii 75

uikul .'i6, JU'kul

Zala KJH, 224. i niafíbtrutiw 22*'

8Z»'rvi.'n.H..k 22.H. v^r :!l X', ^

Sí). H7. t-'n-.--^ 8''

Zalán 227
Zalta :.4. 14.'V — hz 4M

zAlo« 140. 2 IS. 216. 202.

223. - -oliu^.k 247

Zjira Iiu!. I i 12H. i:i7, lüö, HiO. 162

i '16. 217
/ari > 123. 133, -bot 166.

hu/ 1:)6. lat 141

zárt kiironn IM
7Asilo S'). KK). 1 IH. 131. 179. 212, 240.

2H1. -alj í)2. 116-7, 163. - tartó

47

Zbinnov 141

Zt'liwlmurti 30, 74
zokul. Hz(^kuly. zakui 66
/(•mlin. Zomlum, ZemUin 130, 131.

y.*'my\én

/.i'-muul kujftVí.ii hü. JVi

>. 164. -1 apátHát? 3U1

87, 124. 1 btmc0* H9

217. 221
ll'l III — (M kMM>V *<9
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117
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. 127. 140. 170. 174.
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— lUoU 233. 2«4.

!i 223
d&Béa 136

-- k.

Ziil^muii*! 12. 2M
aaiani 12:>. 12ii. 19M. 240. 342. —1

konvont i:w

Zaitvató 1U7

Zsúfla 117. 147. 14»

tsold 12. 34. 2^ -4M 40. 107, 1 18. IBP.

151. 211
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TAETALOM.

Elszó. - _ 5—6
Bevezetés. A történelem fogalma. Társadalom. Mveldés.

Okság, törvény, erkölcsiség. Történeti módszer. F'orrás-
kritika. A történelem hasznos és sztikséges. Magyaror-
szág történelmének rendszere : 1. Ósi mveldés ÍÓOO-ig.

^
2. A keresztény társadalom kialakulása. 1000—1301. 3. Feu-

' dáUs rendi társadalom kialakulása 1301—1526. 4. Vallási
reformáció kora. 1526—1711. 5. Gazdasági reformok és
abszolutizmus. 1711—1848. 6. A népképviseleti eszme
kora 1848-tól ... ._ _ 7—16

I. Kor. Ösi mveldés. Kr. u. 1000 ig. A kor jellemzése.
A Kárpátok országa. 1. Törtéyietelötti kor. 2. Bómai kor-
szak. 3. Hunn-avar korszak. 4, Frank-szláv korszak.
5. A magyarok eredete, shazája. Örökl monarchia.
Állandó honfoglalás. Kalandozások, Ósi hit és mveldés.
Temetés, ipar, mvészet. Pogány hagyományok. Nyelv,
sfoglalkozások. Családi viszonyok, lakás, ruha, étkezés.
Az ösmüvelödés korának forrásai _. 17—79

II. Kor. A keresztény társadalom kialakulása..
1000—1301. A kor jellemzése 80—81

1. A keresztény királyság megalapítása. 1000—1038. A keresz-
tény hit befogadása. A királyság és egyház szervezése.
A közbiztonság megteremtése, törvények. Társadalmi
osztályok. Szent István külügyi viszonyai és harcai... ... 81—102

i^. Maguarság küzdelme a német hübérfiraság ellen. 1038—1077.
Áttekintés. Idegen tisztek s magyarok viszálya a szom-
szédot teszi úrrá : Péter, Aba, Péter. Testvérek egyetértése
lerázza a szomszédot : András. Senioratus szláv osztozás,
testvérhalál : Béla. Rokoni egyetértés sok gyzelem,
beseny hadifoglyok: Salamon. Királybukás rossz taná-
csosért, versengnek a szomszédok : Gyésza 102—120

3. A magyar királyság terjeszked iingyhatalom. Í077—\IÍ6.
Áttekintés. Statáriális törvények ' a vagyonbiztonságért

:

László. Szlavónia meghódítása. Esztergomi zsinat. A
szabolcsvári zsinat. Horvátország elfoglalása. Izmaelita
és kún hadifoglyok. A kereszteshadak megfékezése: Kál-
mán. Dalmácia elfoglalásji. A tfirfuli ós II. esztergomi
zsinat. Testvérviszály, vakltáa ... 120—142
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4. Fuitul fura ' alatt. 1116— L*p

119ÍJ. A" tván. Bosszú a
vakltás»''rl, partulí-'-: t, uj kiriilyLiiii : II. Béla. bjvac-
n«reg. hetvenkét viiri-i>án.s(ÍL': II. (iy^-sa. Orosz H ::ürög

Imborúk, lli8— 6l). Olasz. nAinet, székely telepíteti. Senío-

rutUH ÓH io^itini DónoroklÓH : III. István, II. László, IV.

István, III. István. G()röirelleiies párt, ltaran»'>*i í<tí?laláí<,

(tláhtolopítés : III. Béla. Ualicia királya, nyutiiti liatások.

Arp&dházi kir. pénzveré. Kanuirahaazon, kír. jövedelem,
úrsokségck _ .. _ ... 143—173

V VHági naaybirtokok kt'Iitkezese, a s:ci< ulság-
mnrgalma. 1196— 12.H.'). .Áttekint**, l ^ .. teet-

vérhare, ffyermekkoronázj'w : Heinrik ^Imriv. GyumaAg,
királynóölés, halicsi én keresztosliadjáratok : IM. I^éazló,

II. Andrá-s. Szervienaek szalxidsi'ufmozgalmai. Má<»o, Szö-
rény ; cf^yházl liat^s a kiiuoknál, aranybiilláhan, sókon-
verzióban „ ... 173 L'Oi

A Szeut István-félfi uradalmi királyság második reglaurá-
riója, de femlrílit befejezés.frf, nagy küls é<t bels ráz-
kálás miatt. 1230—1270. .Áttekintés. Koronázó szertar-

tás, a bárók megalázása, kettós keresztes eímer. A kunok
befogml^isa. Tatárjárás. A király.sátr üjra ers. Swibad
falvak, városok, miurán várak, feudalizmus. Béla király
8zerent'.sétlen8é{;e a .Murvánál és fiával szeml»eu... . 1*04—230

.•1 biirólc elhalalmasotlása, a: ArjHtdház férfi ágána
haUisa. 1270— l:jíJl. Áttí>kint<«8. Cseh fo>jlahis. k ; .

halála bárók miatt : V. István. Asszonj'uralom bi'in'ik v.-r-

s«»ngést>, cseh foirlahis: IV. László. A klnily nagykorú
lesz, a í-seh natryhatalom elbukik. .A kunok és a papscii;

refonnálí'is<i. Bárók védik az eiryházut s a kinUynet. a

király traifikunui. III. .Andn'is lelkes fogadtatása, hitlevele,

az aranybulla negyedik kiadiisa. Harc a tn'»nkov»'telók

ellen, a Henrik tlak láz^ida.sii. üt országgylés kot év
alatt, a bárok kiziints^i, az .\r|>ádház kihal .„ „ 230—2&3

TárMndiiloiii, iiiriveld«''s aix .\rpá<lkirályok korúbuii.
1. A fold és nép«> " A kir.ilv .- uh ini. ;{. Ki.'vhi.M

társadalom. 4. Vil tmany »•

vény hozás. 6. Hit. ^ 7 i;

kornmnyzá.--, u\». M. H
•s pénzügy, li'. igl élt. 11 ' .. _....:._.

szokások. 12. BiniskodAs, orkolosl jellomzee ^ ... «^ 264—300

Az .\rpúdkír»Vly-kt»r forrAsui. Oklevelek. Túnónyok. T;

(>od*<\. Legendák Magyar krónikák KUlfolfoldi k

Kmlékiralok ... ._ .' «. .vnl— 3I0

Név- ós tárgryiniitutó _ ... :U1— 346
Turtiiloin :<*4v H47

38«
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