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ELŐSZÓ.

Különösen a történetírásnál a fősúly arra esik, ki beszél? 
Azért, hogy nevem nem régi alakjában jelenik meg, a régi vagyok. 
S szükségét érzem, hogy arról is számot adjak, hogy jutottam e 
munka megírásához.

Mint tagtársunk a magyar történelmi társulatnál, a most is író 
Bánó József, akkor a parlament alelnöke, 1882 ben indítványba 
hozta, keresnők meg az országgyűlést, hogy a közelgő Millennium 
ötletéből tűzne ki jutalmakat, nemzetünk ezeréves története meg
írására, mi az Akadémia bírálata mellett jelennék meg.

Az clőértekezleten már akkor is, mint korelnök jelölt, mielőtt 
a tárgyalás megnyílt volna, jeleztem álláspontomat, mely szerint 
-történetírásunk annyi egyházi és politikai pártárnyalatba indulása 
korában, pragmatikus históriát nem várhatunk, a nemzet nevében 
s ez időszerint az Akadémia sanctióját se kívánhatjuk. Másnap a 
Történeti Társúlat gyűlése a kérdést napirendről levette. Ekkor 
Ipolyi s Szilágyi Sándor azzal fordult hozzám: de már most meg
írd. Mikor mondom, hogy már késő: hisz Curtius György is 77, 
Ranke 84 éves korában fogott legnagyobb munkájához.

Nekem Erdély története megírásához is bár procul negotiis, 
húsz év kellett. Tíz év alatt elötanúlmányaimat adtam ki: a tért, 
Erdély földe ritkaságaiban, a romokat Erdély régiségeiben, a sze
replőket Erdély nevezetesebb családaiban, a hangulatot Történeti 
Regékben, Adomákban s nehány év kellett, hogy hat kötetben, 
mint forrásmunka megjelenjen.

Bár Magyarország története keretében tárgyaltam, előbb csak 
a Herdertöl kezdett történetbölcsészeti, mint később nevezték civi- 
lisatiótörténeti módszerben kívántam volna, mint a 83-ban* föl
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olvasott s az Erdélyi Múzeumban megjelent programmom mutatja. 
Majd megragadott Trefort az Akadémia elnöki székéből elhangzott 
s Kemény Zsigmond így kezdődő formulázása: „Kevesen voltak, 
kik hazánk történetét európai helyzetében, külpolitikájának folyto
nos alakúlásában igyekeztek volna tárgyalni". S új programmom 
86-ban az Akadémián fölolvasásra került.

Miután a Gondviselés Magyarország története megírásához 
megadta a másik húsz évet, ha már fönmaradásunk ezredévi for
dulója nagy ünnepére készen nem voltam, de megírtam lefolyása 
történetét, most a midőn a nemzet a férfi halála ezredévi fordulója 
megünneplésére készül, ki nemzetünket, anyanyelvűnket kihozta, 
kitől temperamentumunkat, ember-, faj-, haza- s szabadságszerete- 
tünket örököltük, kinek édes hazánkat köszönjük, a honfoglaló 
Árpád emléke fölújjulása alkalmából örök hálánk tolmácsolásához 
hozzá kívántam járúlni.

Különben is már két év óta az Akadémia Nesztora vagyok, 
ideje, hogy a mennyire kész, sajtó alá bocsássam.

Kolozsvár, 1907.

A SZERZŐ.



TARTALOM ÁTTEKINTÉS.

Dunamenti helyzetünk hatása történetünkre 
s hatásunk Kelet-Európa alakulására.

Ha nem is kezdhetjük hazánk történetét azon, mint Duruy 
franczia miniszter, hogy Francziaország története az európai civi- 
lisatio története, talán mi is elmondhatnók, hogy hazánk története 
a Dunamente civilisatiójának s Kelet-Európa alakulásának törté
nete a középkorban. Hozzuk az államiság még nem befolyásolt 
fogalmát, hozzá az energikus temperamentumot, hogy megküzd- 
hessünk a középkorral, melyben a gyengébb számára nincs jog, 
törvény és igazság.

A középkor elején Európa, Ázsia, Afrika közt a határvonal 
még nincs elválasztva. Foly a kiválasztás örök törvénye s a kivá
lasztottak nyugatra indítása. Ismeretlen időkben Ázsiából kiindúltak 
az árja törzsek, megszállták Európát, az őslakókat magukba olvasz
tották. Utánuk szintén ismeretlen időkben megmozdul a turánság. 
Egy törzs a Behring-szoroson át Mexicóba jut, viszi nemzeti szí
nünket s a paprikát. A finnek innen maradnak, észak vidékre tele
pednek. A török Afrikának indúl. A húnok, avarok, bolgárok, 
magyarok, bessenyők, kunok nyugatnak tartanak. A compasz még 
nincs föltalálva, a három világrész világtengere még csak a Föld
közi tenger, ki még jobb hazát indúl keresni, a Földközi tenger 
felé tart.

Ázsiából indúlnak, a tibeti lámák szomszédjából, hol a dalai 
lámát a meghalt láma halála napján született gyermekekből választ
ják s hol most él a dalai láma, ki 18.-ik évét túlélte, s hol az 
emberek kasztokban születnek, kasztokban halnak el, Európának
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tartanak, mely hódítót nem tűr. A persákat visszaverte Nagy Sán
dor, a hunnokat szétszórták a rómaiak, az avarokét megsemmi
sítette Nagy Károly.

Közép-Ázsia keleti részéből indulunk, mely még astralis val
lásban élt, dogmát nem ismert, szabad volt a föld, szabad a nem
zet. Meddig a régi Róma elhatolt, a Fekete-tenger csúcsán Árpád 
is megállt. A bolgár, ki előbb érkezett, az Al-Dunán alól tele
pedett le a keleti császárság területére, melynek meghajolt s nyel
vét szlávval cserélte. Hogy úgy ne járjunk, mint a bolgár, Árpád 
megköti a hét kapitánynyal a vérszerzödést, alkotmányunk alap
kövét s átlépi a Kárpátokat, a Dunáig ment, igényelt Ázsia terü
letét megszállja, a déli szlávokat le-, az északi szlávokat fölszo
rítja, tartja a pusztaszeri nemzetgyűlést, maga Budával szemben a 
Csepel-szigeten száll meg. A hűn birodalom széke már kezében van.

Túl a Dunán már kezdődött a római birodalom. Ott van az 
avar birodalom romja, mit a nyugati császárság egy század előtt 
összetört s ott vannak a Kárpátok s mögötte a nyugati szlávság, 
mit Róma Dalmácziától föl Lengyelországig a germán föld határán 
már katholizált. Árpád pár év múlva fölültette honfoglaló magyar
jait, átlépték a Dunát s a Dunántúlt is elfoglalták, ki kerekítették 
Magyarországot s végét vetették a germánság és szlávság a Duna- 
mentén lefelé való áradásának. S ezzel előállt hazánk, nemzetünk 
máig tartó nemzetközi nehéz helyzete.

A keleti császárság s a szlávság belényugodott, de nem a 
nyugati császárság, a germánság. A mint Árpád meghalt, túl a 
Dunán a germánok támadnak, visszaverjük. A vezérek kora éven
ként hol egyik, hol másik törzset fölülteti, portyázza a nyugati 
birodalmat egész Franczia- és Olaszországig, keresi a honfoglalás 
elismertetését. Végre, hetven év után, megkötjük a quedlinburgi 
békét a császárral azon föltétel alatt, hogy lépjünk be a római 
vallásba. A keleti vallású császársággal föntartva a barátságos 
viszonyt, beléptünk a római vallásba, miként a tőlünk nyugatra 
fekvő szlávok Dalmácziától föl Lengyelországig fölvettük a római 
vallást, de miként fönnebb a lengyel, svéd, dán, angol, nem lép
tünk be a római birodalomba.

Szent István új civilisatio előtt találta magát, a görög-római 
világ szakasztott Ázsia thetokratiájával, az államéletet secularizálta,
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a respublikái élet cesarismusba végződött, melyet a népvándorlás 
elsepert, s Róma vissza akart térni a semitismus államrendszerére, 
a nyugati frankok fölújították a római birodalmat, azonban a hatal
mat az egyháziak és világiak a pápaság és császárság közt meg
osztották. De már a császárság a szász törzs kezébe került, éppen 
ez időben a császár Rómára rontott, a pápák hatalmát kezébe vette.

Szent István Rómától fogad el koronát, a latin sférához csat
lakozik. De még meg sem halt Szent István, a germánság másod
szor is támad. A lengyelek visszahozzák a kiüldözött Árpádfiúkat. 
Negyvenévi harczba bonyolódunk: koronánkat kicsempészik, a keleti 
császárság helyébe mást küld. Az Árpádok s a keleti császárok csá
szárnékat, királynékat kezdenek cserélni. Róma nemzetközi hierarchiát 
alapít, de miként az egyház, a klérus nemzetköziségébe sem men
tünk belé. Kezdődnek a keresztes hadjáratok, nem akarunk részt 
venni: keletkeznek a nemzetközi szerzetes- és lovagrendek, be akar
nak telepedni.

Az Árpádok alatt szabad a föld, szabad a nemzet, alkotmányos 
a királyság. Szent István, miként a francziák, az országot megyékre 
osztja. A Vatikán föllépteti a hierarchia nemzetköziségét, Szent 
László nem fogadja el, törvénybe iktatja, püspök, apát csak ő reá 
hallgasson. Szent István egyszersmind apostoli követséget nyert. Imre 
király alatt határunkat átlépi a pápai követ, letartóztatja s kiteszi 
az országból. II. Endre részt vesz a keresztes-hadjáratokban, visz- 
szafordúl, átokkal sújtják. Az alatt a német lovagrend beüt az 
ország szélére, hadat ültet föl, kiveri. Megjelenik az angol magna 
charta, követi nálunk aranybulla. Hozzák ránk a mongolokat. 
Ausztria herczege a mongolokkal tart, IV. Béla megtámadja, elejti. 
Alsó-Ausztria gazdátlanná lett, Csehország királya igényt támaszt, 
a Habsburgok javara elejtjük. Habsburgi Rudolf Sztiriát, Alsó- 
Ausztriát, mint császár, fiának adományozza, neki Magyarország is 
császári feudum, a Vatikán hozza ránk az Anjoukat.

A nemzet a kétfelőlről is fölvetett feudum ellen azzal tilta
kozott, hogy Róbert Károlyt tíz év múlva is csak akkor ismerte 
el királyának, mikor Szent István koronáját a nemzet tette fejére. 
Az Anjouk nászhozománykép juttatják a koronát Zsigmond fejére, 
előlép benne az über Mensch, a nemzet elfogja, Siklós várába 
záratja, honnan mint alkotmányos király lép elő.
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De más forgatagába jutunk nemzetközi helyzetünknek, mit 
egyfelől a latin és germán faj torzsalkodása fölújított, mikor a 
török a nyugati Dunamentére vágyakozása viharrá támasztott. Miköz
ben a császárság trónunkra jut.

Harmincz évig feküdt rajtunk az észak-német császárság, 
utána a délnémet császárság jött trónunkra, de csak pár évig, utána 
a Habsburgok stíriai ágára jutott, ki fölvette ugyan a magyar 
király czimet, de nemcsak hogy trónunkra nem jutott, a nemzet 
visszaállította Mátyásban a vérbeli királyságot, ki a császárságot 
nemcsak Csehországból, a felső Dunáról, Ausztriából is kiszorí
totta s Spanyolország felé indúlt.

A német lovagrend kiveretése s az aranybulla keletkezésére 
jöttek a mongolok, Mátyás Constitutiója, Verbőczi Tripartituma 
keletkezését követte a törökök megrohanásának fölidézése. Lesze
relték országunk határát, tartományainkat, bánságainkat, rendre 
letörték szövetségeseinket. Szét akarják darabolni Magyarországot.

Hogy rendbe foglaljuk, középkorunk egész történetét a ger
mánság lefelé áradni akarása s Dél-Európának határai közé vissza
szorítása dominálja. A Compasz nem létében a Földközi tenger 
volt az akkori világtörténet tengelye. A germánság ötször kísérletté 
meg lefelé áramlását, kétszer Itálián át, háromszor a Dunamentén 
le. Itálián át a szász Ottók és a sváb Staufok, a Dunamentén le 
a népvándorlás után a Henrikek s a Luxenburgok. Most fölfelé 
kezdett nyomúlni a török. Két tűz közé szorúltunk. De már föl 
van találva a nyomtatás, föl van fedezve Amerika, föllépett a refor- 
máczió, belépett az újkor, mely nem lesz oly mostoha hozzánk, 
mint volt a középkor utószaka.



BEVEZETÉS.

A Dunamente s hazánk a magyarok bejö
vetele előtti századokban.

ELSŐ FEJEZET.

A Dunamente a történetelötti időkben.

I. Az ősidők átvonulása a Dunamente felett.

Ha Ciceróként a história az élet mestere, ha Macaulayként 
a történetírás feladata a kedélyeket hálával tölteni el a múltak s 
reménynyel a jövő iránt, ha a történetbölcsészet kutatja, hogy az 
élet tengerén honnan hová igyekezünk, ha egy volt minister, 
Duruy azon kezdte Francziaország történetét, hogy az az európai 
civilisatio története:

mielőtt azon világtörténelmi csodás esemény elbeszéléséhez 
kezdenénk, hogy Európa, Ázsia, Afrika harcza közben a Közép
tenger felett, a latin-germán-szláv fajok harcza közben a Duna
mente felett, Ázsiából kijő egy harmadik turáni faj, s az nem 
csak megszakasztja a világrészek és fajok ezeréves harczát, a nép- 
vándorlás annyi népe és nemzetéből egymaga fenmarad, mint 
nemzet bevonúl az európai államrendszerbe:

szükségét látjuk reámutatni a Dunamente felett átvonúlt 
történetelőtti, s a magyarok megjelenése előtt lefolyt történeti 
időkre, nemcsak azért, hogy kitűnjék mikor, de egyszersmind, 
hogy milyen kényes ponton foglaltunk hazát, s még azért is, 
hogy mi is járultunk valamivel Európa békéjéhez.

1
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Ha a francziák története az európai civilisatio története, mi 
is azzal kezdhetnék, történetünk a Dunamente története. Öröklése 
a Dunamente ezer év előtt kezdődött, s máig is vitás kérdésének, 
mert nemzetünk egész története nem annyiban nemzetünk, mint 
hazánk földrajzi, nemzetközi helyzetéből fejlik.

A történetírás azon feladatára, honnan hová: az emberiség 
bölcsője, a civilisatio ős hazájából, honnan mai felfogásunk sze
rint Európa minden népe, nemzete jött, s az európai civilisatio 
fakadt. Ázsiából, hol az ősember legelőbb élte le az őskort, mely 
kőkorszakon kezdi, a réz korszakon át a vas-korszakon végzi. 
Melyben az ősember életfentartása eszközeit előbb kőből, majd 
csontból készíti, majd feltalálja a tüzet, nemcsak süt-főz, de a tűz 
segélyével felfedezi a kőben az érczet, a leglágyabbat az ólmot, 
a rezet, s az ólom és réz segélyével a bronzot s végűi a leg
keményebbet: a vasat. Egy húszezer évre számított korszak, mely 
különben nemcsak táplálkozik, de ruházkodik, nemcsak a termé
szetadta táplálékra, de földmivelésre támaszkodik, nem elégli meg 
a száraz földet, csónakot farag, vízre száll.

Európába jövünk, hol az ősidőt a követő korszak, a czölöp- 
építmények nyomai máig sem tűntek el, hol az ősemberek után 
népek jelentek meg, kiket a történeti idők csak névről ismernek; 
s ha még lehet az indo-germán, de már kétségbe vont elméletet 
követnünk, a történetelőtti, őstörténelmi időkben Indiából Európát 
megszállta az árjaság. Jöttek a maczedonok, megszállják a Balkánt, 
hol Nagy Sándor birodalma Krisztus előtt már elenyészett. Jöttek 
a hellenek, a görögök, kik az elöl kapott Középtenger szigeteire 
telepedtek, s kezdik az európai civilisatiót. Jöttek az itálok, a 
macedónoktól, görögöktől nyugatra, mai félszigetükre telepedtek s 
a görögöktől átveszik a vezérszerepet. Jöttek a germánok, közép 
Európába szállnak meg, tenger nélkül, kívül a világforgalomtól; 
már a görög-római köztársasági életnek is vége, mikor ébrednek, 
északfelől nyomóinak a szlávok, délen a Balkánra ereszkedve 
az északi tenger partján a Rajnáig elönyomúlva. Egy sereg törzs, 
mely rokonságot nem ismer, utólagosan fedezi fel a nyelvészet, 
hogy sajátlag egy törzsből, az árják törzséből szakadtak.

Még folytak a történetelötti idők, a midőn az árják mellett 
megmozdult Ázsia belsőjének népe: az ural-altáji, máskép a



turáni faj, melyhez a török, mongol s hová mi is tartozunk a 
finn-ugor törzs. Az asztékok az északi sark Bering-szorosa jegén 
Amerikába jutnak. Hol máig is élő hagyomány, hogy az asztékok 
egy törzse, Északámerikán le Mcxicóban a toltékok szomszédságába 
jutva, kikben rokon törzsre ismertek, velük összevegyültek; s ma 
is vörös, fehér, zöld a színük, czímerük főalakja a turul; nyelvük
ben a ragozás, mint a magyarban, a szavak végén történik, s a 
paprika máig nemzeti fűszerük.

Az Ural-hegy északán előnyomúlt nyugatnak a magyarokkal 
rokon finn, hol mai hazájában, Krisztus után az első században 
Tacitus történetíró találja. Mi a Duna mentére jövünk, melyet úgy 
látszik, az őstermészet csak nagy idők múlva adott ki kezéből, s 
a kőkorszak nyomai, a cserépedények csak a magasabb tájakon 
mutatkoznak, czölöpépítményeknek nyoma sincs, s úgy látszik, az 
ősember csak a bronz korszakban jelent meg, legalább Skandinávia 
után hazánk a leggazdagabb bronzkori maradványokban.

A Dunának a szulinai torkolatnál a Feketetengerbe annyi ágban 
való ömlése az Al-Dunát, a Vaskapu szűk nyílása a Közép-Dunát, 
a dévényi szoros a Felső-Dunát tartotta víz alatt. Mikor Julius 
Caesár a Rajnamente meghódítása után a Dunára akarja vetni 
magát, emlékiratai szerint, a földet Rajnától hazánk keleti határ
széléig napokig tartó, alig járható, őserdő borította.

11. Hová jövünk, a Dunamente feltűnése a történeti 
idők mondakörében.

Nemzetünk s hová jövünk, hol a török mondás szerint 
kenyerünk le van téve, a Dunamente, még a történeti regék 
világába sem lépett, midőn Ázsiában a semita fajból, a fönécziek 
már kenyerüket megették, a héberek előkészítik a kereszténység 
történetét, Európában a görögök már átveszik Ázsiától a vezetést, 
s Róma pályafutásának indúlt.

Nemzetünk s a Dunamentéről még szó sincs, midőn a héberek 
leélve a Pharaók 430 évi szolgaságát, II. Ramses, idöszámlálásunk 
előtt 1335-ben, kibocsátja, Mózes kivezérli, s Egyptomtól való meg
szabadulásuk után hat század múlva, Krisztus előtt a nyolczadik
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században, az ékírás, a hieroglifák ismeretlen korszaka után kezdik 
a betűírást. Szárnyra kél a teremtés legendája a teremtésről, 
melyben mint emberek, az özönvíz példázata Noé bárkájáról, 
kitől fiai egyikéről, mint nemzet, a Hunnor és Magor mondában 
megjelenünk.

Még a chinai kőfalakon innen is, a Tigris, Eufrates, Nilus, 
s a Középtenger partján is messze haladtak volt a történeti idők, 
mikor a Dunamente még csak a mondák körébe indúl. Európa, 
Ázsia, Afrika földrajzilag összefügg, a már fajokra oszlott emberiség 
köztük határt még nem ismert. Ázsia a Duna partjáig tart igényt. 
Míg, hogy a bibliai mondával fejezzük ki, míg a Noé fiai, Sem 
és Chamtól lejövő fajok közti harcz özöne egy civilizatiót semmisít 
meg, a Hunnor és Magor ivadékaiból, benső Ázsiából ismeretlen 
időben megjelentek, s a Dunamentéig elnyomúltak volt a scythák, 
kiknek nyelvét nem ismerjük. A persáknak kellett fellépni, hogy 
a Dunamente felett legalább a mondakör megnyíljon.

Foly a mágusok és próféták, a Zoroaster vallása s a Jahvis- 
mus, a Zenda-Vesta s a biblia közt már a harcz: Krisztus előtt a VI. 
században fellép Cyrus, a persák királya. Assiriát, Babilont, Medeát, 
Egyptomot mint hatalmasságokat eltörölte, a papi fejedelemségek 
világának Kr. e. 538-ban véget vetett. Xerxes (521—486) már 
átlépte a Hellespontust, támadja a görögöket. Apja Darius His- 
taspes a Balkánnak fordúl, támadja a maczedonokat, s hazánk 
földére kívánt hatolni. De már a Balkánon Maczedonia meg van 
alakulva. Filep király fia, Nagy Sándor az áramlatnak elébe áll, 
Kr. e. 332-ben Egyptomot meghódítja, Persiára ront, fővárosát 
Persepolist 330-ban romba dönti. Ezen időkből hazánk a történeti 
idők mondakörébe jút az által, hogy máig is él a hagyomány, 
hogy Dárius Erdélybe nyomúlt s visszamentében hadipénztárát itt 
a hegyek közt elrejtette volna, Dárius kincsét a nép máig is keresi. 
S őshazánkról hagyománykép maradt fenn, hogy a Madzartó mellett 
fenmaradt kis és nagy Madzar erődök maradványai a persák világ
hódítása korát hirdetnék.

Annyi bizonyos, hogy ismeretlen időben, hazánk felett egy 
időnek kellett lefolyni, melyből várromok maradtak fenn, melyekről 
a néprege mint egykori tündérvárakról beszél, vagy óriások által 
építteti.



MÁSODIK FEJEZET.

A Dunamente s hazánk a görög-római 
világban.

I. A görögök a Dunamentét a történeti 
időkbe léptetik.

Az özönvíz történelmi alakban is megjött, egy civilisatiónak 
rontott, melyben a nép kuli, pária, világgyűlölö fakir, a melyben az 
emberek kasztokban születtek, a hatalmasok függő kertekben élnek, 
pyramisok alá temetkeznek; egy világnak, melyben az emberi 
akaraterő le van foglalva az isten félelmének, a törvényt a Nebo- 
hegyről. hozzák le.

Ázsiától a vezetést Európa, a sémitáktól az árjaság, az ázsiai 
ó-kortól az európai ó-kor veszi át. A képzelődés s félelem világát 
az értelem és akaraterő világa váltja fel. Szakasztanak a theokra- 
cziával, az államot secularizálják. S a Földközi tenger partján előáll 
a görög-római világ.

Egy magasabb korszak, melyet idöszámlálásunk előtt mintegy 
ezer évvel Hellasz, a görögök fényes fölvonulása nyit meg, s 
Trójától számítva (Kr. e. 1280.) Róma bukása zár be, a görögök 
fénykora tíz, Róma pályafutása tizenkét század.

Képzeletünkben a két törzs kapcsolatban jön elé, pedig
különböző genius. A görög bölcsészettel szólva, egyik tempera-
tumában több az arany, ezüst, a másikéban a vas. Egyik az
idealismus, a másik a realismus embere. Egyik a művészet és
tudomány babéraira, a másik politikai s katonai dicsőségére tart
többet. Egyik republikánus, a másik imperialistikus lélek. Egyik
a nemzeti állam, a másik a cosmopolita imperium eszményét hagyja
örökül.i

Kik vívják Kr. e. 490-ben a marathoni, 480-ban a salamisi, 
479-ben a plataeai csatát, 477-ben és 410-ben Byzanczot ostro
molják, s fennhagyák Trója ostroma emlékét, a görögök lelke
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szakaszt a theocratikus államformával, isteneit az Olympusra helyezi 
s emberi kezébe veszi a törvényhozást. Kipattantja leikéből az 
építészet, szobrászat, festészet művészetét, felléptette a világi költé
szetet, beindította a bölcsészetet, megnyitotta a fórumot a szónok
latnak, törvényhozásnak, polgári erénynek, a nagy elméknek, s 
kiformálta a legideálisabb államot. S nagy művészt, költőt, bölcsészt, 
tudóst, hőst, államférfit állított elő, geniusa máig te ideala az 
emberiségnek.

A görögök ismert legrégibb történetírója, Heketaios, Kr. előtt 
a VI. században a Dunának már hallotta hírét. Az utána élt költők, 
Pindaros, Aeskilos, Sophokles már úgy tudják, hogy az olympiai 
játékokhoz a babérokat a Dunamente szolgáltatja. Kit a történet- 
írás apjának tartanak, Herodotos, Kr. e. a IV. században hazánkról 
már földrajzi fogalmakat hagy fenn. Neki a Duna Istros, a Tisza 
Tibiscus, a Maros Maris, az Olt Átlós, az Aranyos Auras, s a 
Tisza Maros melléken a scytlia agatirzek laktak, kik nöközösség- 
ben élnek. S leírja, hogy Lysimakus trák király hazánk keleti 
részén a dákokat támadja, miről a nálunk előjövő lisimakus ara
nyok máig beszélnek. Ptolomaeus Kr. e. 150 évvel térképre veszi 
Dacziát és Pannóniát, ezt alsóra és felsőre osztotta, s tizenöt nép
törzset helyez el rajtok név szerint.

II. Róma a Dunamentén meghódítjaDaciát, Pannóniát 
római provincziává alakitja s a hódítás fennmaradt nyomai.

A görög világ már fénykorát élte, midőn Krisztus előtt 753 
évvel alapítják Rómát. Királysággal kezdik, 509-ben a királyságot 
eltörlik, köztársasággá alakúinak. Hogy mythologiájuk után törvé
nyeiket is átvegyék, tíztagú küldöttséget menesztenek Görög
országba. Solon törvényeit áthozzák, két táblával megtoldva szer
kesztik a XII táblázatot, szabályozzák a köz- és állami élet kívá
nalmait; a hatalom élére előbb két praetort, majd két consult 
állítanak, s kezdődött Róma aranykora.

Félezred év után, hogy a mondával fejezzük, előtört, mit 
alapítójuk Romulus és Remus szopott, a farkasvér, hódításnak 
indultak. Hogy a Földközi tengert egyedül bírhassák, Görög
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országot leigázták, hogy Kis-Ázsiát birtokukba vegyék, Judea el
törlésére, a zsidók szétszórására indultak. S még folyt a köztár
saság, midőn egyik consula, ki Julius Caesarrá lett, átkelve az 
Alpeseken, a Rajna birtokáért leveri a népeket, alapítja Galliát, 
Hispániát, Brittaniát s már a Dunamentének akart fordulni, midőn 
Brutus féltve a köztársaságot, leszúrta.

A Dunára az út az Adrián és Balkánon vezetett át. A Balkán, 
Maczedonia Nagy Sándorral lejátszotta volt szerepét, félezred év 
óta apró törzsek birtoka. Róma reá vetette magát, s Kr. e. 29-ben 
már a Dunáig hatolnak. Következett a Dunamente, mit Julius 
Caesar mint olyat ír le, hová a Rajnamentéröl napokig tartó járha
tatlan erdőségeken júthatni el, s magát is erdő, mocsár borítja. 
Egy terület, melyet scytháknak, majd sarmatáknak el nevezett 
ázsiai, a Balkánról felszívódott illyr népek kezdték volt megszállni. 
A benépesedésnek története azzal kezdődik, hogy időszámlálásunk 
előtt négy századdal, a Rajnamentéröl kelta törzsek kelnek fel, 
Felső-ltaliából az öslakókat, az etruskokat délnek szorítják. Négy 
törzs felénk indúl. A tekloságok törzse átkelve a Dunán a dél
vidékre, a skordiskok törzse átkelve a Száván a Dunán túlra, a 
quadok törzse a Garam és Ipoly mentére, a jazygok egy sátorozó 
tatárfajta nép szomszédságába, a bojok törzse a Vágón túlra vonúltak, 
a földre, mely róluk Bohemia nevet kapott. A jázygokon túl, kik a 
Duna-Tisza közét sátorozták, Erdélyben már megjelentek a dákok.

A mint a Balkán meghódítása után, időszámlálásunk előtt 
huszonkilencz évvel Róma a Dunáig hatolt, előbb a kelta s illyr nép 
lakta Dunántúlnak esett, a pannonoknak nevezett népek hazájának.

Octavius a Kulpa és Száva összefolyásánál a mai Sziszek 
helyén feküdt Segestat bevette, s nyitva lett az út. Pannóniát meg
hódították, Dalmácziával, Moesiaval együtt, Illyricum név alatt római 
provincziává tették. A pannonokat azonban másodszor is, harmadszor 
is le kellett győzni; s mint Pannonia meghódítója csak Tiberius 
s Kr. u. 12-ben vonúlhatott be Rómába, szálhatták meg a római 
légiók s vette kezdetét a római tartományi élet.

Trajánus alatt alsó és felső Pannóniára, később Pannonia 
prima, Pannonia secunda és Pannonia valeriara osztják. Pannonia 
prima fővárosa Sabaria (Szombathely), Pannonia secunda a Dráva 
és Száva között feküdt, fővárosa Sirmium s Pannonia valeria
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fővárosa Sopiána, Pécs s katonai parancsnoksága székhelye Aquin
cum Ó-Buda.

A pannonok után a dákok hazája következett. Egy trák népé, 
melynek nyelve ismeretlen, bár maradt fenn a görög íróknál valami 
csekély nyelvmaradvány. A mai Moldva és Erdélyre, lenyúlva az 
Al-Dunára, négy törzse nyomult elő, kiket Boerébista egyesített, s 
mintegy 200,000 fegyveressel átkelve a Dunán, támadják Moesiá- 
ban a rómaiakat, nehogy a pannonok sorsára jussanak. Következője 
Cotiso s utána Decebál folytatják a pusztítást. Domicianus még 
alkudozik velők, de fellép 98-ban Trajánus.

Róma különben is hatalma délpontján áll. Róma város lakos
sága két millió, a birodalom területe a provincziákkal százezer 
mértföld, népessége 120 millió, mely felett 30 hatalmas s lovas
sággal támogatott legio tartja fenn a rendet. Hogy a dákokhoz 
hozzáférhessenek, már Tiberius útat akart nyitni a Duna jobb 
partján, a sziklákba útat kezdett vágatni, Trajánus folytatta. S a 
mint máig is látszik, a Vaskapunál a szerb parton egy sziklába 
vágott út állott elő, mely a Duna felett, gerendákkal kiszélesítve 
állott a légiók rendelkezésére.

Trajanus 101 tavaszán indította meg támadását. Mintegy 
50,000 ember várta megérkezését. A következő év tavaszán már Dácia 
fővárosát támadja Sarmisegethusát, mely a Bánságból Erdélybe 
vezető hegyszorost, a Vaskapút védte. Az ázsiai légiók a petro- 
zsényi, vulkáni hegyszoroson át igyekeznek a főváros háta mögé 
kerülni. Deccbal erre békét ajánlt, meghódolt. A hódolat s a római 
senatustól jóváhagyott béke, mindkét részről inkább csak fegyver- 
szünet. Mind a két oldalon folyt a készület. Trajanus a Dunára, 
Oláhország ide szögellő pontján, Turnu Severinnél, 20 köpilléren 
nyugvó hidat építtetett, melynek egy oszlopa máig is fennáll, s 
az 1858-iki alacsony vízállás többet is feltüntetett. Az oszlopok 
egymástól 110 lábra állottak faszerkezetű ívezettel. Decebalus is 
felkészült. Trajanus 104 őszén Moesiába jött. S alkalmat ad azon 
hagyomány elbeszélésére, hogy Decebál reá orgyilkost küld. Majd 
Longinust, a császár egyik hadvezérét küldeti magához, kit letar
tóztat s az mérget vesz. S hogy a mondát folytassuk, sírja felett 
emelkedett a most is fennálló demsusi toronyház. Trajanus erre 
megkezdő 105-ben Dacia központja, Erdély elleni hadjáratát.
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Trajanus hadjáratát, a szűkszavú történeti feljegyzések mel
lett, a Traján-oszlop domborképei beszélik. Sergei Erdély hegy
szorosain át több felöiröl törtek be. Egyik szoros a vaskapui lehe
tett : ide talál a feljegyzés, hogy Decebal saját fővárosát felgyújtotta, 
csakhogy a légiók előnyomulását megakadályozza. Egykorú történet
író hiányában a döntő csata színhelyét a hagyomány Erdély köz
pontjára, Torda mellé teszi, a rétségre, mely a nép ajkán Traján 
rétje név alatt jött le. Decebal vesztett. Hogy fogságra ne jusson, 
szivén döfte magát. Traján pedig magához véve Decebalnak a 
Strigy vize alá falazott kincseit, diadallal vonúlt be Rómába. 
Annyi áll, hogy itten 1540-ben 40,000 Lysimakus aranyat leltek. 
Rómában a Traján-téren máig is áll a 100 lábnyi magas dór 
oszlop, mit 113-ban a győztes imperator tiszteletére emeltek, mely
nek három oldalán tropheumok domborművei tartják fenn a 106-ban 
befejezett, két évi győzelmes hadjárat részleteit.

Pannonia és Dacia meghódításával a Dunamente új politikai 
térképet kapott, mely hazánkat szomszédos provincziákkal olvasztja 
egybe. E provincziák Alsó- és Felső-Moesia, Dacia, Pannonia és 
Noricum.

Pannonia a szintén ide tartozó Vindobonától Bécstől a Duna 
mentén le, nyugaton Laibachig kiszögelve, Dalmácziáig, Belgrádig 
terjedt. Az Alföldön, a Marostól lefelé, a Tisza és Erdély között, 
Felsö-Moesia húzódik délre s átcsapva a Dunán a Duna torkolatá
nál fekvő Alsó-Moesiával csatlakozik. Dacia Erdélyt magába fog
lalva, a Kárpátokon átlépve, a Dunáig húzódik, kelet felől az Olt 
vizétől határolva. Pannónián túl nyugatra a római Noricum. A 
Duna és Tisza közét, északkeleti részeket meghódítatlan keleti 
néptörzsek tartják kezükön.

A provincziák legátust, helytartót kaptak. A pénzügyeket 
procuratorok intézték. Conciliumok, tartománygyülések tartatnak, 
melyek maguk választják a tartományi főpapot, ki egyszersmind 
a gyűlés elnöke. E gyűléseknek sérelemtárgyalási, felírási joguk 
van. E gyűlések helye Felső-Pannoniában Sabaria, a mai Szombat
hely, Daciában Sarmisegethusa, Várhely.

A provincziákban légiók vannak elhelyezve, egyik provinczia 
légiója a másikat tartja féken. A katonák és a nép útakat, erődí
tett táborhelyeket, vigíliákat, castrumokat építenek. A táborhelyeken
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városok, coloniák, municipiumok, községek fejlettek ki. A városban 
ipartestületek, collegiumok vannak. A terület mérnökileg felméretett, 
népszámlálás, földadó kataster vétetett föl. A föld Rómáé. Hogy 
Rómával összekössék, első volt az útépítés; a municipiumok mel
lett erődített táborhelyeket, castrumokat, várakal, vigíliákat alkottak. 
Az útak maradványait a nép máig is római útnak nevezi; a városok 
és erődítmények helyét faragott kövek, téglák s felmerülő emlék
tárgyak mutatják.

A római Pannonia és Dacia ismeretére egy becses emlékmű 
maradt fenn, a Tabula Pentingeriana, igy nevezve a nürnbergi 
geographus Pcntinger után, mit a bécsi császári könyvtárban őrze
nek. Jelzi az útak vonalait s a megszállt pontokat. A fővonal 
Pannóniában a Vaskaputól a Duna jobb partján felindúlva Keszt
helyen, Sopronon át, a szintén Pannoniához tartozó Vindobonánál, 
Bécsnél végződött; a másik vonal Aquincumnak, Ó-Budának tar
tott, s Bécsnél egyesült a másik vonallal. Daciában, Erdély dél
nyugati szegletétől a fővárostól Sarmisegetusától, Várhelytől kiin- 
dúlva elébb keletnek, a székelyföldnek csapott; a fővonal Apulum, 
Fejérvár mellett haladva, a Maros partján, Vásárhelyen át Vécsig 
szárnyvonalt bocsátott ki, azután Potaissát, Tordát érintve, Napoca- 
nak Kolozsvárnak vette útját, hol egyik vonala a Szamost követve, 
Alsó-llosvának, a másik az Almás vize mellett haladva Szilágyba 
csap át, Dacia végpontjáig Parolissumig, Majgrad faluig húzódva. 
A katonai építményekből két őrtorony maradványa maradt fenn, 
egyik Hunyadmegyében a krivadiai őr-torony, a másik Karánsebes 
vidékén, mit a nép Virgilius tornyának nevez. Ott vannak a kiakná
zott só- és aranybányák mellett a Vaskapunál a Duna fölé behajló, 
némelykor mintegy függösziklákba bevésett kocsiút, a Kazán
szoroson keresztül mintha alagútat csináltak volna félbolthajtással, 
mit gerendákra rakott dobogókkal szélesítettek ki s a melynek 
egyes részein még ma is közlekednek. Kozlánál a sziklába vésett 
következő felírat: Traiano Caesare auspice Augusto imperatore 
Pontifice maximo Tib. P. O. XXXVI Legio III scyth. et V—A 
Macedonica.



HARMADIK FEJEZET.

A népvándorlás átvonulása a Dunamente 
s hazánk felett.

I. A népvándorlás.

A népvándorlás, melybe a Dunamente belesodortatik, s mely
nek végén a magyar megjelenik, ez a világtörténet legnagyobb 
eseménye, mely minket is felvet, mondhatnék az özönvíz történeti 
alakban, a világ universum nivellirozásának törvényszerűsége, hogy 
a Babel tornya az eget ne verje; mondhatnók, hogy az akkori 
emberiség osztozkodása az összefüggő, akkor ismeretes három 
világrész felett, de ezzel még mind nem áll előttünk a kérdés, 
mely az európai fajokat, Ázsia, Afrika népeit fegyverre kelti.

Közelebbről tekintve, egy ezredév után ismétlése a történet 
folyamának, mely Babylon, a Semita-vilag civilisatióját eltörölte, 
melyben igen sok' s most támadja az európai ó-kor civilisatióját, 
melyben igen kevés yolt a vallási elem. Egy korban, melyben az 
Ádámtól való leszármazást, a Nőé bárkájából való elágazás után, 
harmadszor elhangzott: hiszen mindnyájan egy atya gyermekei 
vagyunk, legyen valahára béke a földön, s az emberek közt egy
máshoz jóakarat. Még közelebbről tekintve, mert akkor még a 
világtenger nem volt hatalmi alap, küzdtek a Középtenger birtoka 
felett, s az ebből kifejlett hatalom ellen, hogy e fa égig ne nőjjön. 
Nem annyiban Róma, mint a három világrész központjában fekvő 
Byzancz ellen, melyet Krisztus előtt már a persák, Nagy Sándor 
korában a macedónok, Pausanias alatt a görögök ostromolták, 
s Róma birtokba vette, s onnan a világot hódítással fenyegeti.

Róma azon korszak ellen indúl, mely idöszámlálásunk előtt más
félszázaddal Görögországot, a Középtengeren vetélytársát leigázta; 
idöszámlálásunk után 6 évvel Judeát meghódította, Tiberius, alatt, 
ki Pannóniát meghódította, Pontius Pilátust 26-ban helytartónak 

"küldte, ki Dácia meghódítását befejezte, Hadrián alatt mintegy 
ezer helységet, ötven erődöt bevéve, Jeruzsálemet 135-ben eltörölve,
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a zsidóságot a világra szórta ; Antonius Pius alatt, a harmadik 
puni háború után, 146-ban Chartagót leromboltatta. Róma azon 
korszaka ellen indúl, melyet Nero egy század előtt azzal vezetett be, 
hogy hatezer fenmaradt republikánust leöletett, házaikat felgyújtatta.

Míg Róma Ázsiában, Afrikában hódít, míg a Rajnamentén 
fel az egykori kelták földjén fel Brittaniáig viszi légióit, még 
tűrik a népek a civilisálásnak nevezett leigáztatást s kizsákmá- 
nyoltatást. De a mint a Dunamentének fordulnak, Daciát, Pannó
niát meghódítják, felállítják Retiát és Noricumot a mai osztrák szé
leken, s Alsó-, Közép- és Felső-Duna lefoglalásában kezükbe került 
az útvonal, mely az akkori kereskedést, mely Kis-Ázsiából indúlt 
ki, s a Duna s Elbe partján fel az északi tengerig vonúlt: elsőbben 
is a germánokban feltámad a létfentartás bátorsága, megszületett 
a gondolat, felkelni s visszaszorítani a római birodalom túlkapását. 
Kezdődik a népvándorlás. Előbb a germán, később a szláv, majd 
az ázsiai népek délfelé nyomúlása. A római birodalmat elseprik, 
az ázsiai népek közül az ősszabadságban élő turániak, a hunnok 
birodalmat alkotnak, s mert az árják egy század után megsemmi
sítik, kijön az avar, s mert két század után ezt is szétrobbantják, 
kijön a magyar, turulsasát felüti a Dunamentére, s a népvándor
lásnak gátot vet. S Kelet-Európának majdnem czerév óta feldúlt 
békéjét visszaidézi.

11. A népvándorlást a gótok kezdik. Rómát Daciából, 
Pannóniából kiszorítják.

A mint Róma a Rajnamentéről a Dunamentének fordúlt, a 
mint Tiberius Krisztus után 12-ben Pannóniát, Trajanus 105-ben 
hozzá Daciát leigázta, s Pannonia nyugatán Raetiát Noricumot 
Bécsig felvonta s támadják a csehek földjén a markomannokat, s a 
germánokat kelet felölről is közbe akarják szorítani s már a szlávok 
földét is érintik, a még ősszabadságban élő népek közül, kiket 
Róma Svecziából Norvégiából felvert, s a Visztula tengerbe ömlé- 
sénél foglaltak volt új hazát, megmozdúlnak a gótok, egy szel
lemes germán törzs, mely megnyitja krónikásaink sorát Jordanes 
személyében, ki a gótok és hunokról 555 körül írt Konstanczi- 
nápolyban.
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Dacia meghódítása után alig félszázaddal a germán elem 
türelme megszakad. Róma terjeszkedését, a népek latinizáltatását 
nem akarják tovább nézni. A gótok a Visztula partjáról felkelve, 
a rugiaikat, herulokat s más germán törzseket felvéve, az útjokba 
esett vandalokat, markomannokat, quadokat maguk előtt tolva, 
166-ban átlépik a római birodalom határát. A gotokban a germán 
néptörzs támad, mely a gepidákkal és burgundokkal képezett 
összefüggő nyelvcsoportot, de a mely már kiveszett. Harcziasan 
lépnek fel, paizszsal, rövid karddal, gyalogszerben, királyok alatt, 
kiket népgyülésben szabadon választanak.

A gótok még nem szállták volt meg Pannóniát, Marcus Aure
lius 167-ben már fegyvert fogott ellenük. A gótok Rómát a Duna
mentén a Balkánon át vissza akarják szorítani. Végül a Dunamen- 
tére akartak telepedni. Maximus Trax. alatt (235—38) Daciát is 
ostrom alá veszik, Decius (249—51) személyesen kiszáll ellenük, 
de a csatában elesik. Utóvégre is Aurelianus Caesar 274-ben 
Daciát feladta, a gótok elől légióit kivonta s a Balkánra, Moesiába 
telepítette. S egy hatalmas gót birodalom keletkezett, mely a 
Dontól a Tiszáig terjedt. Részt vettek 320-ban a nikaeai zsinaton, 
hol a Krisztus istenségét tagadó Ariust tűzre ítélték, s hívei, mert 
tanával szakasztani nem akartak, Ulfilas püspökük a latin betűket 
gót betűvé alakítja, az evangéliumot gót nyelvre fordítja s tem
plomaikat csúcsívre veszik s beindítják a gótstilt.

Pannonia tovább tartja magát. A gótok egyik hatalmas ága, 
a gépidák, majd a vandalok, markomannok támadják. Védelmére 
császárok szállanak ki, mint Constantinus 359-ben, de végül is 
377-ben a légiókat kikellett vonni. Dacia után egy századdal, a 
majd három századra terjedt római uralomnak hazánk területén 
véget vetettek.

III. A hunnok, a hunn birodalom felépítése 
a Dunamentén.

Már Dacia 274-ben történt elvesztése megdöbbentette Rómát. 
Constantinus 320-ban székhelyét a senatussal együtt, Byzanczba 
tette át, mi róla Konstanczinápoly nevet kap. Tartja 325-ben Kis- 
Ázsiában a nikaeai zsinatot. Theodosius 388-ban Jupitert a sena-
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tussal Jézus javára detrónizáltatja, 395-ben a világbirodalmat két 
fia közt felosztja. Arcadius kapta Kis-Ázsiát, Siriát, Egyptomot, 
Görögországot, Thrácziát s keletkezett a keleti római birodalom. 
Másik fiának, Honoriusnak Italia, Gallia, Hispania, Brittánia s Afrika 
nyugati részei maradtak, ez időtől a nyugati római birodalom 
nevet kapta. A keleti székhelye Byzáncz, a nyugatié Róma. Két 
császár, két birodalom.

A latin és germán faj közti harcz kitörése, a római birodalom 
kétfelé szakadása, székhelyének Byzanczba helyezése, az ázsiai 
népeket mozgásba hozta. Legelsőbb is a még ősszabadságban élő 
turáni fajt, a mongol, török, tatár, finn-ugor törzseket, legelsőbb 
is az utolsók közül a hunnokat.

A hunnokban egy még energiájában meg nem csappant, 
harczos, lóra termett nép mozdúl meg, rövid lábakkal, magas felső 
testtel, paripáikkal mintegy összenőve. Öltözetük vászon és vadbőr, 
sarú, mely utolsót Európa nem ismeri. Új fegyverzettel, új takti
kával léptek fel. A harczra idomított ló és a messzire szolgáló 
nyíl használatával térben, időben előnyben állanak. A gyors lovas
sági roham s hirtelen szétbomlás, a cselvető visszafutamodás, a 
támadásnál a rövid kard, az addig birkozásszerü, phalaxokra támasz
kodó európai harczászattal szemben meglepő újdonság képében 
lepte meg Európát.

Dacia már egy század óta gótok, vandalok kezében, kik a 
kelta quadokkal, a seytha jazygokkal Rómát Pannóniában ostro
molják s 377-ben kiszorítják: nem vehetjük véletlennek, hogy a 
hunnok ép ebben az időben, 372—4-ben átlépték a Volgát s hol 
a római birodalom kezdődik, a Feketetenger partján állást fog
laltak. S úgy látszik, Bizánczczal szövetségben, Daciát s a csak 
most meghódított Pannóniát a gótok kezéből kiveszik.

lm, hol még soha egységes állam nem volt, a latin, germán 
és szláv sféra érintkező pontján Balambér alatt a hunnok biro
dalma a Dunamentének egy újabb korszaka ; Balambér után, ki 
387 körül meghalt, az utána fellépett Karanton, s a 400-ban követ
kezett Uldin, a 411-ben következett Bendegúz, a 428-ban követ
kezett Uptár, s a 431-ben következett Buás királyok alatt áll, a midőn 
megjelentek Bendegúz (Murdzsuk) fiai Attila és Buda (Bleda), 
s Attila 433-ban világhódító útjára lép.
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A hunn birodalom már a Volgától a Kárpátokig terjed. Attila 
neje Honorius, az első nyugati római császár leánya Herricha. A 
Dunamentét meddig a római uralkodás terjedt, birtokba veszi; 
a gotokat 441—6-ban a Balkánról is kiveri, s 448-ban érkezik 
a keleti császárságtól a követség, melynek Priscus rhetor tagja 
volt, s jelentésében írva hagyta: hogy útjokban látták a Marost, 
a Tiszát, leírja Attila fényes udvarát, fényes fogadtatásukat. S máig 
is sajnos, hogy hol fekvése iránt kellően nem tájékoztatott. A 
követség hozott 600 font aranyat s ígéretet 2100 font aranyról 
évenként.

Attila a nyugati krónikásoknak az isten ostora. Nyugatnak 
indúl, 451-ben a Rajnán átkelve Galliának tartva, Orleanst bevette, 
Párisig hatolt. De ez alatt a latinok, germánok fegyverre kelnek, 
visszatérő útjában a chalonsi, akkor catalaniumi síkon útját állják 
s a krónikások indítják a világtörténelem legnagyobb csatáját, 
melyben 165,000 ember maradt volna a csatatéren. A következő 
452-ben a nyugati birodalmat Italiában támadja. Beveszi Aquilaeját, 
lakosai a szigetekre menekülve, alapítják Velenczét. Rómának 
indúlnak, de pátriárkája Mantuáig elébe jő, mire Attila visszafordúlt.

A népvándorlás e legnagyobb alakja, a császárleány s a bur
gundi Krimhilda után, 453-ban tartja a szintén germán Ildikóval 
lakodalmát, melynek éjjén megfojtatás gyanújával meghalt. Hogy 
a hunn mondakört is beszéltessük, hármas koporsóba fektették, 
melyek közül a külső vasból, a középső ezüstből, a belső aranyból 
volt; s Pannonia földjén elárkoltak egy folyót, s annak medrébe 
ásták el; s máig is tartja magát a néphit, hogy a míg ki nem 
kerül, addig ez a föld a miénk. S ezzel vége volt Hunniának, 
fiai fentartani nem bírták.

A Thuróczi Krónikájában fenmaradt Attila családfája, mit 
chinai krónikák nyomán igazoltnak vesznek. Még nyelvemlékeket 
sem hagytak fenn. A hunn nevet collectiv névnek kell vennünk, 
kiknek táborában volt az uralaltai fajnak valamennyi ága, gyanít- 
hatólag a magyar is. S keletkezett a hunn-magyar rokonság, s 
annak feltevése, hogy a Hungária szóban a hunn eredetre szóló 
czélzás rejlik. S fennmaradt s keletkezett Kézai krónikája után 
a monda, hogy Attila császárleánytól való fia Csaba, a keleti 
császárság földéről visszafordúlt, Erdély keleti szélén meghúzódott,
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s népe maradványaiból származott le a székelység, mely magát 
ma is hunnusnak tartja.

IV. A germánok a nyugatrómai birodalomnak 
véget vetnek,

a Dunamentét keleti gótok, gepidák, longobardok szálljak 
meg, s keletkezik az avar birodalom.

A hunnok által a Dunamentéről kivert, s Attila által a keleti 
császárság területéről kinyomott gótok, vandalok Italiának estek. 
A gótok 410-ben Rómát bevették, felprédálták; a vandalok tíz 
napig rabolják, s 476-ban bekövetkezett, mit Plinius azzal fejezett 
ki: latifundia perdidere Romam, imo et provincias, hogy a telhe- 
tetlensége, s hatalmának túltengése Rómát megbuktatta. Romulus 
Augustulust a vandalok 476-ban trónjától megfosztották, s a nyugat
római birodalomnak, 1220 évi fennállása után vége lett. A római 
caesari czím a konstanczinápolyi imperatorokra, keleti császá
rokra szállt.

Attila birodalma összeomlásával a Dunamentén Ázsia ismét 
felveti a határkérdést, s másodszor is ismét germán törzsek kezdték 
megszállni, míg egy század múlva megjelentek a turániak.

A gótok Ermánárik királyuk alatt (f 361) keleti és nyugatira 
szakadtak volt. Most Pannóniát az osztro, vagyis keleti gótok, 
Daciát a gepidák kezdik megszállni. De jőnek az Elbe partjáról 
Audoin vezérlete alatt a szakállokról nevezett longobárdok, Pan
nóniát a keleti gotoktól 546-ban elfoglalják, kik előbb Italiába, 
majd Galliába vonulnak.

A gepidák Daciára s le a Duna lapályaira terjeszkedve 
tovább tartják magukat, de a longobardok 551-ben fegyverre veszik.

De már jönnek az avarok, kik az őshazából felkelve az V. 
században az Alsó-Volga és a Don körül bukkannak fel; 558-ban 
követők jelenik meg Konstanczinápolyban, felajánlják fegyverüket. 
Paripán indúlnak, kengyelvassal, mit Európa nem ismert.

Az avarok mint turáni nép, hun tradíciók nyomán haladva, 
megakarnak telepedni s birodalmuk központjáúl hazánk területét 
szemelik ki. A Duna-Tisza közi apró népek, Dacia a gepidák
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kezében. Megtámadják 566-ban s a más évben a gepidák biro
dalmának véget vetnek. A másik fejlésnek indúlt állam a longo- 
bardoké Pannóniában, 568-ban azokat is felverik, mire 22 évi 
birtoklás után a longobardokat Alboin Itáliába vezeti. S hol a 
german népelemnek másodszor sem sikerült, az avarok Baján 
khagánjuk alatt birodalmat alkotnak, mely az Adria, Al-Dunától 
az Enns folyóig terjed.

Baján Attila nyomdokait követve, nem elégszik meg a gepidák 
és longobárdok örökével, Szirmiumot, mint gepida birtokot meg
támadja, elfoglalja, majd a Dunán hidat veret s at Balkán ellen 
fordúl. II. Tiberius (578—82) arany ágyat küld. Nyugatnak fordúl 
a frankok ellen, kiknek határa hazánkig nyúlik s 596-ban Thü- 
ringiáig hatol, hatalmának elismertetést szerez. Mire 600-ban, 32 
évi uralkodás után, rendezett birodalmat hagy maga útán.

Baján következője folytatja a portyázást, 610-ben Itáliába 
nyoméinak. A keleti császárságnak 622-ben a persákkal háborúja 
támad, mint a persák szövetségesei Konstánczinápoly előtt szintén 
megjelennek, hol azonban 526-ban vereséget szenvednek.

L Hogy Konstánczinápolyt fedezze, Heraklius (610—41) a Bal-
> kánon, az Európának tartó bolgároknak, Dalmáczia felső részén a 

horvátoknak hazát enged. Megalakúinak a déli szláv tartományok,
s ez által az avarok útja délfelé el lett vágva.

így keletre, nyugatra portyázva töltenek el két századot, mikor
megjelenik Pipin frank király s fia Nagy Károly alakja, kik mint 
hitvédök az avarokra vetik magukat, kik még nem is arianusok. 
Hozzá még az az ötletök támad, hogy szomszédukat Thassilo 
bajor fejedelmet a frankok ellen még segítik, de 788-ban csatát 
vesztenek. Nagy Károly, ki a nyugati frankoknak meg nem hódolt 
longobardokat s négy csatában a szászokat legyőzi, meg kezdi 
791-ben az avarok támadását. Három felől támadja meg, serege 
egy részét maga, másikat fia, Pipin friauli herczeg vezérli. Ringeiket, 
földváraikat megújuló harczok után rendre bevették. S 795-ben 
kényszerítve látták magokat fegyverszünetet, békét kérni; de Pipin 
796-ban a Tiszán átrontva, kilenczedik földvárukat is bevette, szét
romboltatta. Fegyverben maradnak, de legyözetve látva magukat, 
Nagy Károlyt Aachenben felkeresték, de nem kegyelmezett. S 
végül is nyolez évi harcz után 803-ban az avar birodalomnak

2



18 —

véget vetett. Kincseik frank zsákmánynyá lettek. A khagan felvette 
a keresztséget.

Nyelvemlékeket ők sem hagytak fenn, de fennmaradt a hunn- 
avar magyarság hagyománya. A sírleletek felmutatják fegyverzetü
ket, díszítményeiket. S gyéreiknek nyoma van a Dunán túl és a 
Tiszánál.

V. A népvándorlás utócsapatja,
szerbok, horvátok, bolgárok, arabok, normannok 

s a magyarok megjelölése.

A külső eseményeken, a germán és latin elem harczán a 
Dunamente felett, az ősszabadságban élő népek vándorlásán Róma 
cesárkori szelleme ellen átfutva, alig vehettük észre, mennyi áldoza
tába került az akkori emberiségnek, míg az ó-kor előítéleteiből kibon
takozhatott, hogy a keresztény civilizatio csodatevő szelleme előtt 
kezdjen meghajolni. Két civilisatiónak kellett elpusztulni, Trójának 
Chartagónak, Jeruzsálemnek kellett romba dőlni, Rómát kellett 
megalázni, hogy felszínre kerüljön, hogy az emberanyag érték, az 
emberi szellem és kéz munkája az emberiség öröklési tárgya. 
Hogy az egyéni és faji önzés helyet adjon az egyetemesség útját 
egyengető felebaráti szeretetnek, hogy a rombolás dicsősége helyébe 
az alkotás dicsősége lépjen.

Az eddigi népvándorlás népei széthulltak, felolvadtak vagy 
összetörettek, most a népvándorlás utószakában népek vonulnak 
fel, melyeket még az előbbi népvándorlás népeiből nemzetek 
támadtak, a haladó idő azon kedvezményben részesíti, hogy nem
zetté képződhessenek. A haladó idők alatt aligha nem a keresz
tény szellem terjedését érthetjük, mely a kereszténységet legtovább 
üldöző Róma megdöntése után, külső formáiban is kialakúit s a 
más két viliágvallás sorába lépett. Hogy jellegét megkapja, míg 
a görögök hétfőt, a persák keddet, az assyrok szerdát, az egypto- 
miak csütörtököt, a mohamedánok pénteket, az izraeliták a szom
batot ünnepelték, a kereszténység vasárnapot kezdte ünnepelni. 
Konstanczinápolyban 375-ben kezdték ünnepelni karácsont, mint 
Krisztus születése napját. A VI. század végén behozták a haran-
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gozást, mint a szertartás jelvényét. S fellépett Róma pátriárkája 
590-ben mint VI. Gergely, megalapítja a római pápaságot azzal, 
hogy a longobardok királya tőle koronát s nyugat püspökei 
palliumot fogadnak; s magasabb irányba kezdte terelni a rajon
gásnak indúlt kort, mi a családi, a társadalmi élet rendeltetését 
kezdte támadni. Melynek a földi élet csak siralom völgye, a nő 
asszonyi állat, tisztátalan fajzat, s ki ezt hirdette, még aranyos 
szájúnak hirdették, a társadalmi élet elől a rajongóbbak erdőkbe, 
barlangokba remetéknek vonúltak s az önsanyargatás vett erőt 
a lelkeken, melyet az azon időből fenmaradt falfestmények csont- 
vázszerü alakjai égre emelt szemforgató szemekkel ábrázolnak. 
Egy korszak indúlt volt be, mely bámulja a herét, fakirt, kép
mutatót, mely mindent rombol, mi az ó-korból keletkezett; a görög
római kor nagy gondolatait, intézményeit hántolják, építészeti reme
keit rombolják, mert pogánytól erednek.

Az utónépvándorlást, a kik eddig nem vegyültek belé, a szlá
vok kezdik, kik különböző törzsekben az Elbén fel, az északi tenger 
partján a Rajnáig nyomúltak volt elő. Hol Róma a keltákat támadta 
volt, a VI. században az Elbe forrása, a Moldva s Morva mellékére 
törzsek telepedtek, kiket Mojmir 836-ban morva név alatt egyesít. 
Felső-Odera és Visztula vidékéről, Heraklius (610—41) alatt Alsó- 
Dunára a sorbok vonúltak le, kiknek egy része 867-ben Cyrilltől 
felvette a keleti vallást, s lett belőle szerb, mi földészt jelent; a 
más része, a frankok szomszédjai lévén, felvette a római vallást, 
lett belőle horvát s megszállja Horvátországot, Dalmátiát.

Ázsia is megmozdúl. A Volga és Meotis vidékéről egy kauká
zusi törzs indúl, mely hazájában a történetnek a VII. századában 
tűnik fel, a bolgár, kiknek élén Kuvrát 634 tájt megalapítja az 
ázsiai Bolgárországot. Halála után egyik fia, Aszparik, népe egy 
részét felvette, Európának tartva, a Balkán félszigeten, Nagy Sándoj 
egykori macedón területén, a romaiak egykori Moesiájában, Trácia 
egy részén 678—80-ban megalapítják Bulgáriát, Várna, Sumla, 
Ruscsuk városokat. Mint a byzánczi császárság hűbéresei, tele
pednek le, majd független álllamalkotásra gondolnak, a keleti 
császársággal összetűznek, Krum fejedelmök alatt 811-ben egy 
byzánczi sereget megsemmisítnek. Birodalmukat a Dunáig terjesztik, 
hol a magyarok találják. De már ekkor Mihály fejedelmök alatt

2*
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(822—>88) felvették a keleti vallást. S útjában voltak, hogy a szláv 
többségbe olvadjanak.

Afrika is megmozdúl, jőnek az arabok. A pápaság meg
alakulása idején, fellép Arabia prófétája, Mohamed, (f 632) meg
alapítja az izlámot, az egy istenben, a túlvilági életben való hittel, 
megengedve, de nem rendelve népének a több nejűséget. Kezök- 
ben a próféta zászlójával, támadják a keleti császárságot, Konstanczi- 
nápolyt 656, 69-ben ostromolják: a bolgárok felmentik ugyan, de 
ázsiai és áfrikai tartományai kezűkbe szakadnak. Belé telepednek, 
szervezkednek, több kalifaságot állítanak, tengeri hatalommá fejlenek. 
A Középtengeren átnyomúlnak négy év alatt (711—14) Spanyol- 
országban a nyugati gótok birodalmát megsemmisítik, elfoglalják. 
Abdarráhmán Cordovában önálló kalifaságot alkot (755), főpapi 
és világi uralkodást egy személyben.

Hozza a mohamedán vallást, az egy isten imádását, de 
zsidóknak, keresztényeknek szabad vallásgyakorlatot enged, polgári 
jogokban részesíti. Mert lóháton, görbe karddal harczol, miként 
a magyar, nemes vérű paripáin, fegyverének tekintélyét csakhamar 
megalapítja. Behozza a nemes lófaj tenyésztést. Harczi dicsősége 
mellett Ázsia addigi culturájának egész tárházával jelenik meg. 
Behozzák a papír készítést, iránytű, alkohol használatát. A tőlük 
fenmaradt porczellán és aranymívek s nagyszerű építkezéseik romjai 
fenkölt ízlésükről máig is tanúskodnak. Hozzák a keleti tudo
mányosságot és művészetet, a hang- és arab számjegyet; 70 
könyvtárt, 17 főiskolát alapítanak, bevezetik a népoktatást s külö
nösen költészetük, bölcsészetük, orvostanuk és csillagászati isme
reteik által egész szellemi forradalmat idéznek elő Európában. A 
cordovai és sevillai fötanodák egész egyetemek facultásokkal akkor, 
midőn Európa többi része csak klastrom-iskolákat ismer. Maga a 
magyar koronát küldő II. Sylveszter pápa iskolájuk növendéke volt.

Majd Olaszország elfoglalásának gondolataival voltak elfog
lalva. Hajóhadat szerelnek fel, 972-ben elfoglalják Nápolyi és Szi- 
cziliát, hatalmukba ejtik Corsicát és Szárdiniát. Azonban reá mind
járt belháboruk törnek ki közöttük. Bajuk, hogy súlypontjuk 
Európán kívül esett. Catalonia, Navarra, Castilia felhasználva az 
alkalmat, felszabadítja magát. Az Omejada Califaház Európától 
csodált fénye elborúl; az arab calífaságok túl a tengeren is hányát-
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lanak. S 1236-ban a cordovai moseára kereszt lett tűzve, a kereszt 
és félhold között kitört a küzdelem, a kultúra kárára a nagy múltat 
romba döntötte. Granadába vonúlnak össze, harmadfélszázig tartják 
még magukat, mígnem nyolczszáz évi itt lét után 1492-ben az 
utolsó tért is elvesztik lábuk alól s kivonulnak Európából. Nagy
szerű építészi emlékeket hagyva magok után.

A normánnok akkor Dániához számított Jütt és Skándináv 
félszigetről, a finnek szomszédságából törnek elő. Germán faj úgy 
kell lenni turáni, finn törzsbe oltva; harczi és politikai talentum
mal, felveszik a kereszténységet.

Már Nagy Károly idejében edzett, bátor férfiak ezrei tava
szonként hajókra szállanak, mint nevezték viking-járatra kelnek, az 
angol, német és franczia tengerpartok hosszában, tengeren és folyó
kon berontanak, perseron név alatt máig is ismertparipáikra szállva 
zsákmányolnak ; haza vitorlázva, a parancsnok leteszi vezérbotját.

Alapítják Norvégiát, felfedezik Grönlandot, tudtokon kivűl 
Amerikát. Megszállja a jobb haza szerzésének gondolatja. 862-ben 
orosz földön jelennek meg, hol a Rurikoknak segítenek Orosz
országot megalapítani. Majd 876-ban Páris alá hatolnak ostromol
ják, s az együgyű Károly 912-ben Normándia átengedésével békíti 
ki őket. Megtelepednek, nyelvűket a francziával cserélik. Közben 
891-ben Németország belsejébe hatolnak, honnan kiverik. Nor- 
mandiából átkelve 1066-ban az angol szászokat legyőzik. A XI. 
század elején az araboktól elfoglalják s alapítják a siciliai király
ságot. Mesés szerencséjük kezűkbe juttatja Angliát, s az ott talált 
népekkel egybeolvadva alapítják az angol nyelvet és nemzetet.

Az ázsiai népeknél még mind nem veszett volt ki a hagyo
mány, hogy Európa a Duna partjáig egykor ázsiai népek hazája 
volt. A visszatért hunnok közt még élt a hunn-birodalom emléke
zete. Most az avarok leveretése után a bessenyök, a kunok, és a 
magyarok Európának készülnek.



ELSŐ KORSZAKUNK.

Magyarország alakulása
Almos, Árpád, Szent-István alatt.

ELSŐ FEJEZET.

Álmos kivezérlése.

I. A népvándorlás népei nemzetekké alakulása, 
a római birodalom feltámadása, a nyugati országok kelet

kezése.

Századokon át tartott a fajok harcza, a népvándorlás, melyben 
a hunnok fellépése összeesett a nyugati vallás keletkezésével, az 
avaroké a pápaság fellépésével, s most az utónépvándorlásban 
a magyaroké a római birodalom keresztény alapon való feltáma
dásával.

A századokig tartott népvándorlás Európa egész ethnografiai 
képét megváltoztatta. Az öslakók a vándor népekkel összevegyülték. 
A kelta, szász, normanból angol, a gall, baszk, frankból franczia, 
az etrusk, latin longobardból olasz, a latin, vandal, arabból spa
nyol nemzet kezdett képződni. A magyar, mikor Európába indúlt, 
túl volt a nyelvképzödésen.

Egy átmenti idő foly az emberiség felett, melyben a keresz
tény vallás a világvallásokkal, a budhismus, mohamedanismus s a 
Jahvisinussal szembe szállt, s az ős, az astralis religio, a természet- 
imádás népei nem akarnak a theokráczia előtt meghajolni, mely 
különböző név alatt világhódításra gondolt. Melyben a népek a 
vallási kötelékből nyelvi kötelékbe iudúltak, megkezdődött a turá
niak harcza az indogermanok, az árják közt, a germánok és 
szlávok harcza a latinok hegenomiája ellen. Most a népek a fajok 
kötelékéből is mintha szabadúlni akarnának, nemzetekké kezdenek 
tömörülni.
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A magyarok egy időben vonóinak ki Ázsiából, melyben az 
astralis hitben élő ösnépek pusztulásnak indúltak, melyben a 
scythák utolsó törzse, a kozár is meghajolt előbb Jahvisnius, majd 
a mohamedanismusnak. Melyben a keresztény vallás keletivé és 
nyugativá indúlt, s a nyugati frankok, hogy a római vallásba 
hajtsák, négy háborúba leverik a szászokat, megsemmisítették az 
avar birodalmat. S a győző 800 karácson elsőjén magát Rómá
ban megkoronáztatta, mint Renovatio Imperii Romanorum feliratú 
pecsétje mutatja, keresztény alapon feltámasztja a római birodalmat. 
Capitularejai nyomán a következő módozatokkal:

A legitimitás a régi Rómáról az új római birodalomra szállt. 
Minden föld, tartomány a birodalomé, további birtoklója hűsége 
bérébe kapja a hatalomtól. Miként a papság, úgy a világiak is 
csak is személyökre, életökre.

Mozgó töke hiányában a közteher a földre lett fektetve. Hogy 
a föld kultusza bevezettessék, ki földet bír az szabad, fegyverképes, 
fegyverköteles. Honvédelem, közigazgatás, kormányzás, államfen- 
tartás terhe, gondja a földbirtoklókra tétetett át. Fegyelem és 
hüségérzet lett a kötelék. S beindúlt a feudalismus feltételes bir
toklási joggal.

Az egyház fentartása szintén a földre fektettetett, de termé
nyekben. A zsidók a Lévi nemzetségnek nem osztottak földbirtokot, 
a többi nemzetség terménye tizedével látta el. A terménytized 
szolgáltatását a kereszténység is behozta. A 779-iki és 794-iki 
capitulareval törvényerőre emelték. Egy harmadát a templom, egy 
harmadát a szegények és utasok, más harmadát a papság részére 
rendelik.

Az országot megyékre osztották. A közigazgatást a megyék 
végzik, megyegyülésekkel. A megyék élén comesek állanak, a 
duxok csak a fegyveres erő vezetésével vannak megbízva A come- 
sektöl megkivántatott a haderő kiállítása, s hogy a harcz idején 
népükkel teljes fegyverzetben jelenjenek meg. Feladatuk a reájok 
bízott területet, minden megrohanástól megvédeni, a népet kor
mányozni. A comes kerületének polgári, birói és katonai főnöke, 
ki a püspökkel megyéjét négyszer járja be évenként.

A törvényhozást az egyházi ügyekre is kiterjeszti. A gyűlés 
királyi előterjesztések alapján tanácskozik; s azok alapján alkotta
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a részint egyházi, részint világi rendszabályokat, inkább mint tör
vényeket, melyek capitularék neve alatt maradtak fenn; s melyek 
Nagy Károly és kegyes Lajos idejéből Angesius apát által össze
gyűjtve (897) két kötet egyházi, két kötet világi ügyekre vonat
kozó rendszabályokat tartalmaznak.

Egy alkotmány, melyben a duxok és comesek, a vezérek 
és kísérők, mint ma mondják a herczegek, grófok méltósága nem 
volt örökölhető. A megbízatás, a hivatal csak az illető egyénre 
szól, a jutalom, a föld az illető halálával másra száll.

A mint a felújított római birodalom, az új római császárság 
fellépett, mint a hogy számítják 862-ben alakúi Oroszország, 875-ben 
Norvégia, 878-ban Anglia, 880-ban Olaszország, 888-ban Franczia- 
ország, 900-ban Svédország és Dánia.

Az utónépvándorlás népei elszóródnak Európában, a magyar 
a Dunamentére tart, hol Attila és Baján sírjai domborulnak.

II. Kiindulás az őshazából.

Mintha, a mint a krónikások kifejezték, a tengerfelől emelkdő 
köd elöl, mely Ázsiára kezdett borulni, és ismét a krónikásokkal 
szólva, a griffek elől kívánnánk menekülni, melyben napjainkban 
él az a dalai láma, mely tizennyolcz éves korát túlélhette: a hunn 
és avar után a magyar a Dunamentének indúl.

A turáni faj nagy családjából, egy törzs bontakozik ki, mely 
bölcsőjét elhagyva, lejebb a Kaspi-tenger partjára költözött, mely 
ha Regino prumi apátként ott lótejet, vért ivott, s már baskír 
nevet kapott, s kilépve a nomád életből itt már szomszédjaival 
kereskedést űz, érintkezik az ázsiai világ legmiveltebb nemzeteivel, 
a persákkal s építkezésében, ruházataiban utánozza. Különösen 
fegyverzetében és hadjárati szervezetében, mint a kiknek hódító 
hadjárataiban résztvesznek. Hogy a keleti koronás krónikásokkal 
fejezzük ki magunkat, a magyar már akkor egy katonailag fegyel
mezett nemzet, mely egynejű családi életet él s a nő nem rab
szolgája, hanem felesége urának. Társadalmi szokások, erkölcsök 
szerint élnek. Mint nemzet monarchikus, fejedelmet ismer. Csatákon 
mint hadviselő fél jelenik meg, harczi taktika szerint harczol s
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ha ellenségét megszalasztja, nem kap préda után, hanem üldözi, 
míg szét nem szórja. Ezen sorok mint a kultúra bizonyos magas
latán álló, mint politikailag szervezett és katonailag fegyelmezett 
nemzetet mutatnak be.

Mint nemzet indul, eredeti nyelvvel, mely az uralaltai nyelv
törzsből, hová a finn, török-tatár és mongol nyelveket számítják, 
már kibontakozott.

Családi élettel, mint a mohamedán Gurdezzi leírja, a leányt- 
kérö apa lóháton kísérettel megjelent a leányos háznál, hozta a 
nászajándékot prémekben, állatokban. A leány atyja bevezette s 
szintén megmutatta mije van prémben, pénzben, állatban. S ekkor 
vezették elő a leányt.

Viseletök vászon, bőr, de ismerték a posztót és selymet. A 
leány hajadon fővel járt, vagy pántlikás és gyöngyös pártát viselt. 
A mint férjhez ment, a fejére tették a főkötöt; a nő két inget 
viselt, a felső, a rövidebb az igazi ing; a másik hosszabb, a mely 
megfelelt a mai szoknyának és fersingnek hívták. Ékszere is meg
lehetősen volt. A nyakán ezüst- vagy arany-lánczot, fülében függőt, 
hajában gyöngyöt, kézcsuklóján ezüst- vagy arany-pereczet, ujjain 
gyűrűt viselt.

A férfi viseletében főszerepet játsza a bőr, a prém. Fején 
csúcsos karimában süveg nemez vagy bőrből; volt gubája, szűre, 
szűk nadrága, csizmája. Mint Bölcs Leó (| 912) feljegyezte a 
harczos pánczélt, pikkelyes vértet, vas inget viselt. Fegyvere a 
nyíl, a kopja, a hajtó dárda, a kissé görbe kard, csákány, balta, 
csatabárd, buzogány, s a bátorság isteni adománya.

Álmos vezérlete alatt, kinek apja Előd, nagyapja Ugek, ki 
820 körül született, hét törzs indúl: Ázsiából, a legnagyobb világ
részből, hol legnagyobbak a hegyek, legnagyobbak a síkságok 
és folyók, legnagyobbak a birodalmak, hol már a népek lelke 
nagy méretekhez szokott. A világ legnagyobb népei szomszéd
ságából indúlnak, hol a nemzetek, nyelvek, már ki vannak fejlődve. 
Most a Kaspi- és Fekete-tenger közéből, a Volga, Kuma és Terek 
folyók mezőségeiről indúlnak. Hol a VI. században keletkezett 
kis és nagy Mazsar városok nyomai s a Kumatól északra eső 
Mazsar-tó máig is a magyarokra emlékeztetnek, hol nyugatról a 
bolgárok, keletről a bessenyők, kunok voltak szomszédaink. Hol
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a persa, török krónikások 457 tájáig ugor collectiv név alatt már 
beléptetnek a történeti korba.

Őseink iránt hálánk egész melegével gondolunk nemzetünk 
bölcsőjére: keressük, kutatjuk az ősi hazát. A kutatások kezdete 
Julián szerzetes nevéhez fűződik, egy IX. Gergely pápa idejében 
(1227—41) talált Richárd szerzetestől szerkesztett nehány lapnyi 
irathoz, mely elbeszéli, hogy a XIII. század első felében a domi
nikánus barátok olvasták, hogy magyarok maradtak Ázsiában, 
megtérítésökre indultak. Az első expeditióból csak Ottó, a máso
dikból is csak Julián érkezett haza s elbeszéli, hogy Nagy-Magyar- 
ország felé tartó útjában találkozott magyar asszonynyal, kinek 
útmutatása szerint megtalálta őket a Volga mellett, megörvendeztek 
egymásnak, s miután hallja, hogy a mongolok Németországra 
készülnek, 1237 jun. 21-én visszafordúlt s itt a látottakat és hal
lottakat elbeszélte.

Újabb időben Körösi Csorna Sándor a harminczas, Reguli 
Antal a negyvenes években s a forradalom után Vámbéri Ármin, 
Ujfalví Károly keltek kutatására. Zichy Jenő gróf 1896-ban expe- 
ditiót szerelt föl s maga is három ízben kiszállt. Chinába is behatolt. 
De az eredmény mégis csak annyi, hogy a Julián által említett 
Magna Hungáriának emléke is kiveszett, s hogy az ős hazára, a 
nemzet és a nyelv mikor és hol történt képződésére következtetni 
már nem lehet.

A bessenyők mozdítják ki, mondja a hagyományos történet. 
De hajtsa a kényszerűség, hajtsa a vándorlási ösztön akkori jár
ványa, vagy vonzza a jobb haza keresés: most a népvándorlás 
lezajlása után Európának indúlni, merész egy gondolat.

De mikor, volna a kérdés. A hazai krónikások csak négyszáz 
év múlva kezdenek visszaemlékezni. A kiindulás úgy látszik, meg
fejthetetlen kérdés marad. Csakis felemlítjük, hogy a magyarok 
kijövetelét Thuróczi 704-re, Bonfinius 744-re teszi.

III. Harmadik ideiglenes hazánk, Lebedia.

A Kaspi tenger partjától, másodiknak nézhető hazánkból, 
hét törzs, hét had indúl, a Nyék, Megyer, Gyarmat, Tarján, Jenő, 
Kara, Kaza törzs hada, hét kapitány Álmos, Előd, Und, Kund, Tas,
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Huba, Tuhutum vagy Töhötöm vezérlete alatt. Kézai krónikája szerint 
7 törzs, 108 nemzetségben, jobb hazát indúlnak keresni. Egész 
karaván, egész tábor. Paripára kapott férfiak nyilakkal, kardokkal, 
dárdákkal fegyverkezve. Szekereken a drága család, köztük nagy
asszonyunk, Emese Álmos vezér felesége. Utánuk a törzsek ménesei 
mint tartalék, baromcsordái mint élelmezök s társzekerek, teher
hordó tevék, bivalok. Hányán indúlnak, arra biztos adat nem felel.

Előttük van a Don, melyen átkelnek, nem a folyam jegén 
kelnek át, a férfiak paripákon átúsztattak, a család tömlőn, kompon, 
tutajon juthatott keresztül.

Mennyi időt tartott a vonúlás, orientalistáink persa, arab, 
héber, görög krónikásokat átkutatták, de végeredmény csak annyi, 
hogy mint Kuun Géza gróf formulázza, a kiindulás idejét meghatá
rozni sem tudjuk, de harmadik hazájukba megérkezésük 836—37-re 
tehető. A Feketetenger éjszakkeleti része felett, ott a Don és 
Dnieper között telepedtek le s foglaltak új hazát, mit a magyar 
hagyományok Dentu Moger, Döntői magyar földnek, Constantin 
császár Lcbcdiának, latin krónikások unogoriának neveznek.

Az a terület akkor sem uratlan föld. A VII—IX. században 
a skiták maradéka, a kozár nép birodalma déli széle, mely állami 
életet él, de már mohamedán hatás alá jutva, török módra kha- 
gannak czímzett fejedelem alatt, ki arany széken ül; az izlám 
fellépése után niohamedanismusnak hódolva több nejűségben, a 
khagán 15 feleséggel. Itt a kozár birodalom szélén telepednek le, 
mint szívesen fogadott szövetségesek, arra vállalkozva, hogy a 
Don felől fenyegető bessenyöknek útját állják. S végre ott, hol most 
Rostov virágzó orosz város áll, 837-ben erődöt építettek, Sarkéi 
várát, mely nevezetben Szárhely, miben fehér-hely vagy Sark-hely 
név rejlhetik. Hol folyvást 300 főből álló őrszemet tartanak. 
Az égalj kedvező, legelő, víz, a föld nemcsak takarmányt, de 
gabonát is megterem. Baromtenyésztéshez, mezőgazdasághoz fog
tak, török nyelvből vett elnevezésekkel. Fő foglalkozásuk a harczi 
portyászat, hogy foglyokat ejtsenek s a görögöknek eladják drá
gább szövetekért, más bizánczi czikkekért. Már bizonyos fényűzést 
engedtek meg maguknak, s használják a selymet, drága prémet, 
a férfiak fegyvereiket, lovaikat ezüst, aranynyal díszítik. Mint 
Konstantin császár s a persa kútfők beszélik, bár hét törzsben,
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hadban, fejedelmek alatt bizonyos monarchikus formában élnek, 
kinek czime persa forrás szerint Kende. Utána a Gyula s ez után 
harkász, a nemzet főbírája következik. Fejedelemök Ibn-Dasta sze
rint 20,000 lovassal szokott hadra szállni.

Mintha most a mohamedanismus nyugtalanítaná, mintha kém
szemléket tartanának nyugatfelé, 889-ben a bolgárokat segítik meg 
a keleti császárság, 860-ban a kazárokat Krímben. Oroszország 
még nem alakúit meg, kik alapítják a normanok, háborgatják a 
polyánokat, megjelennek Galicziában, benéztek Daciába, Pannó
niába. Évtizedeket töltenek így, mégis a görög császári krónikások 
azt a hiedelmet szőtték be történetünkbe, hogy a bessenyők elöl 
menekülnek, még pedig már három év múlva.

Alig hogy felszedik sátraikat, egy része Krimiának, Armeniá- 
nak, a más része nyugatnak indúlt. De nemcsak magok, három 
kozár vagy kozárokkal rokon törzs csatlakozott, Constantinus császár 
szerint, mint kabarok, kik a magyarokba olvadnak. Tovább húzódva 
a Feketetenger partján, negyediknek nézhető hazánkban, Etelköz
ben letelepedtek. A mely évben Oroszország megalakúi, 862-ben 
úgy látjszik, niár megérkeztek.

IV. Negyedik ideiglenes hazánk Etelköz, s az ott 
kötött vérszerzödés.

A mint Lebediában a történet láthatárán már nem mint 
baskírok, hanem turkok feltűntünk, a krónikások szerint űztek a 
bessenyők, azon nép, mely belénk olvad. De kiűzi a bessenyőt, 
ki szintén útra kél. Ki űzi a vándormadarat, akkor Ázsiát Európába, 
most Európát Amerikába ki űzi, mi hajtja. Lebediából a kozár 
birodalom nyugati szélén, a Dnieper völgyén északnak indúlnak, 
talán mert az Oroszországot akkor tájban alapító normannokat 
útjokban találják, visszafordúlnak a Feketetenger felé, arra a földre, 
melyre ma a déli Oroszország nyúlik le, Beszarábia s Moldva 
fekszik. A görög írók által már Pruth és Szeretnek nevezett s a 
Bug és Dnyszter folyók között telepednek le. Mit a folyók akkori 
Etel nevéről Etelköznek, vízköznek, Konstantin császár Átel- 
kuzunak nevez. Meglehetős mocsáros terület, honnan a görög
római hódítás is meghátrált volt. De már látszanak a Kárpátok.
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Mint a kútfők beszélik, a kozároktól vették az eszmét, hogy 
a főkapitányságot fejedelmi méltóságra emeljék, s az Árpád nemzet
ségben örökletessé tegyék. S mert Álmos kora már nem bírja, 
mint Konstantin császár megnevezi, férfikora delén álló fiára, 
Árpádra ruházzák a főkapitányságot, kit kozár szokás szerint paizsra 
emelve igtattak be. De nem korlátlan hatalommal. Hogy úgy 
szóljunk, Árpád elé hitlevelet tettek, s arra esküt vettek be s mi 
Béla király névtelen jegyzője szövegezésében következőleg hangzott:

1. Míg Álmos férfiutódai ki nem halnak, közülök fog a nem
zet vezért választani.

2. Mit közös erővel szereznek, abból senki se rekesztes- 
sék ki.

3. Azok, kik az Árpádokat szabad akaratból, vezérükké, 
urokká választották, se maguk, se maradékaik ne rekesztessenek 
ki a vezér tanácsából s az országiás tisztéből.

4. Ha valaki közülök vagy maradékaik közül hűtlen lenne 
a vezérhez, vagy viszályt támasztana a vezér és rokonai között, 
vére ontassék ki.

5. Ha valaki a vezér vagy a többi főnökök utódai közül 
megszegné ezen esküt, átok alatt legyen.

Vérszerződés, a mennyiben Herodotos negyedik könyvében 
beszéli, hogy a schythák eskü gyanánt vérük cseppjeit borba 
eresztették s közösen megitták s hogy Árpád és vezérei szintén 
ily formában fogadnak hűséget, reánk maradt. Anonymus szöve
gezése, e szerint Európa krónikájában a legrégibb alkotmány
történeti adat. Nekünk értelmi világunk tolmácsolója, mennyiben 
kifejezésre juttatta, hogy a haza nem az uralkodó család feuduma, 
a fejedelem nem korlátlan uralkodó, s benne van az alkotmány 
és nemzetgyűlés eszméje.

Már a Kárpátok keleti alján sátorainak. Rajta túl nyugatra, 
délről bolgárok, északról morvák terjeszkednek egymással szembe. 
Közéjük akarnak benyomúlni.

A bolgárok két századdal előbb érkeztek volt 678-ban, az 
alsó Dunamentén, a rómaiak Moesiája helyén foglaltak hazát, 
mint a keleti római császárság adófizetői. Átlépve a Dunát, a 
Tiszáig terjeszkednek. Árpád ki akarja szorítani.

Európa az országokká alakúlás századát éli. Mióta a római
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Császárság feltámadt, nyugat népei országokká alakúinak, a keleti 
császárság népei felmondják az adófizetést, a szolgaságot. Simeon 
bolgár fejedelem 888-ban függetleníti magát, czárságot alapít. A 
keleti császárság hűségre akarja téríteni, a bolgárok visszaverik. 
Bölcs Leó császár Nicetas vezérét a magyarokhoz küldi, megnyeri, 
hogy a harcz folyamán a bolgárokat hátba támadják. A Dunán 
görög hajók szállítják át, s bevegyülnek egy háborúba, melyben 
a bolgárokat a görög-magyar had háromszor megveri, s a magyarok 
számos foglyot ejtve térnek etelközi hazájukba. Azonban a bolgár, 
mint ázsiai, nem az a nemzet, hogy véreit a görögöknek eladni 
engedje.

A csehek is ki akarnak bontakozni a nyugati császárságból-
Szvatopluk, mint hűbéres jutott trónra. Terjeszkedik, s füg

getleníteni akarja magát. A keleti frank király harczban áll vele, 
a magyarokat felszólítja, hogy a morvákat szintén támadják. A 
magyarok 892-ben átkelve a Kárpátokon, leendő hazájuk területét 
átszágúldva, a németek segítségére nyomóinak. Simeon felhasználva 
az alkalmat a magyarok nyomában járó bessenyökkel szövetkezve, 
a harczképes elem távollétével a honmaradtakat kétféléiről meg
rohanják. A bolgárok foglyaikat kiszabadítják.

A magyarok bővebben megismerve, hogy a Dunamente mily 
gyönge kezekben van, Árpád elérkezettnek látta az időt, hogy a 
hunnok és avarok egykori birodalma birtokba vételére indúljon.



MÁSODIK FEJEZET.

Árpád honfoglalása.

1. A honfoglalásra indulás.

Árpád hetvenévet meghaladt apjától, az őshazából kivezérlő 
Álmos kezéből, a vérszerződés alapján, kezébe vette a vezérletet, 
s a Dunamente megszállására indúlt.

Nyolczszáz év óta foly a dulakodás a Dunamente felett. A 
nyolcz század alatt tíz nép próbált megállani a Dunamentén. Az 
öslakók kezéből kivette Róma, Rómáéból a gót, a gőtéből a hunn, 
a hűiméből a keleti gót, a gőtéből a gepida, a gepidáéból a 
longobard, a longobardéból az avar, az averéból a keleti frank, 
meg akarja szállni a bolgár, a morva. Most jön a tizenkettedik.

Az őshazából való kiindúlásnak, mondjuk hatvan éve. Ki 
otthon látta gyerek korát, abból kevés fogja látni az Ígéret földjét. 
Kik alatt kiindúltak, mint gyanítják, csak Kund volt életben. Álmos 
helyébe fia, Árpád, Előd helyébe fia, Szabolcs, Tas helyébe fia, 
Lehel lépett. S oly férfiak lépnek elő, mint Bogát fia, Bulcsú.

Felhagyva Etelköz mocsáros bérczeit, jobb hazát indúlnak 
foglalni. Ha a bolgároknak sikerűit az Al-Dunára telepedni, miért 
ne sikerülne a magyarnak feljebb, a Közép-Duna mentén. Ha 
Attila hunnjai, Baján avarjainak sikerült, miért ne sikerülhetne ez 
Árpádnak is.

Már csak a Kárpátok választották volt el. A bolgárokkal vívott 
háború alkalmával már ismerték az Al-Dunát, a németek mellett 
a szláv elem ellen vívott csaták alkalmából ismerni tanúlták Pannó
niát. A haza áldott földét, a birtokló népelem gyenge ellentálló 
képességét.

Harczi hírük már megvolt alapítva. Hogy a mai közfelfogást, 
a Millenium alkalmából az Akadémiában, a király jelenlétében 
beszélő díszszónokot beszéltessük: „Katona volt az érkező magyar 
tetőtöl-talpig. Mint katonailag szervezett nép jelennek meg őseink.
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Megdöbbenve s bámúlva emlegetik az egykorúak a magyarok 
elszántságát és vakmerőségét a harczban. Abban az időben a sze
mélyes bátorság és vitézség közös tulajdona valamennyi népnek. 
De csatarend, harczmodor, fegyverzet tekintetében túlszárnyalta 
úgy Byzáncznak, mint a nyugat-európai népeknek hadviselését. 
És a mi mindennél több, erős, egységes vezetés alatt állott. A 
magyar sereg s annak minden csapatja vakon engedelmeskedett 
a vezérnek s föltétlenül teljesíté parancsait. A vezetésnek ez a 
központosítása, ez a szigorú fegyelem s az egész népet átható 
érzés, hogy minden csata a nemzet csatája, adták meg elődeinknek 
a harcztéren azt a győzelmes, azt az ellenállhatatlan erőt, mely 
megremegteté Európát. És ekkor szállott fel s tölté be az egész 
ismert világot harczratermettségünk hire. Az ily hir egyszermind 
tekintély is. Nemzetre nézve pedig a tekintély más nemzetek előtt 
ugyanaz, a mi a becsület az egyes embernél".

Vagy, hogy egykorú s mondhatni szemtanút beszéltessünk, 
felütjük Bölcs Leó byzánczi császár Taktikája XVIII. fejezetét, hol 
többek között így jellemzi a honfoglaló magyart: „A turkok, mint 
a hogy a magyart nevezi, szabad férfiakban bővelkedő nemzet, 
mely nem sokat törődik a kényelemmel, csak vitézségére tart. A 
fáradságot, munkát, fagyot, forróságot, nélkülözést hatalmasan tűri. 
Kilesik az alkalmatosságot, nemcsak kezükkel, hanem cselvetéssel, 
hirtelen támadással harczolnak. Fegyverük a kprd, dárda, nyíl és 
vért. Vállán dárda, kezében íj, szükség szerint egyiket vagy másikat 
használja. Az arabok és magyarok a nyílazástól várják a győ
zelmet. Nemcsak maguk vannak vértezve, hanem az előkelő lova 
is elől vassal van fedve. Nagy gondot fordítanak a lóhátról nyí- 
lazásra. Nem táboroznak sánczok között, mint a rómaiak. Háború 
idején a szüksége^ lovakat békóban legeltetik. Előőrseiket messzi 
előre küldik. Csatában nem állanak a rómaiak módjára, hanem 
sorba. Tartalék csapatokat alkalmaznak. Podgyászaikat a harczvonal 
megett közel állítják fel. Kedvükre van a távolról való csata, a 
cselvetés, álnok hátrálás és visszafordulás s a szétszórt csatarend. 
Ha megfutamítják az ellent, zsákmányra nem gondolnak, serényen 
üldözik. Ha az ellenség erődített helyre menekül, szakadatlanúl 
folytatják a megszállást, míg alkúra nem kényszerítik."

így mutat be Leó császár, ki 886—911-ben uralkodott, tehát
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azon kor köztudatát festi, ki érintkezett őseinkkel s tudatával volt, 
gyorsan felfogó s elhatározó képességünknek, mely őshazájában 
s kijövő útjában megismerkedett a persák kultúrájával, a persák 
és törökök hadi taktikájával, a kozárok politikai intézményeivel. 
Mintha csak a hun és avarokat rajzolná.

Hét törzs indúl. Hogy Konstantin császár írásának is igazat 
adjunk, ki nyolcz törzset említ, velünk jön a Lebediából kiindú- 
lásunk alkalmából hozzánk csatlakozott kozár törzs, a kabar. E 
török faj, kik később palóczokká lettek volna. Jőnek velük rutének, 
kik mostani útjokban csatlakoztak.

Árpád megfuvatta harczi kürtjét. Követik a vezérek. Kézai 
szerint Kund, Szabolcs, Gyula, Lehel, Verbulcs, Örs. A sátrakat 
felszedik. A férfisereg felövedzte bőr pánczélját, görbe persa kardját, 
sisakosán, jobbjában dárda, vállán nyíl, zablával kengyel vassal, 
érez pánczéllal felszerelt lóra pattant. Lehel kürtje csatakiáltása 
felriadt, Botond faltörö bárdja felvillant. Fellobog a kopján az 
egyesített törzsek jelvénye, a setétlő turul madár. Utánuk ökör 
vonta a sátoros szekerekben a szépeknek híresztelt magyar nők 
ősanyái drága prémekben gyöngyökkel, utánuk kolompolnak a 
nyájok s mindezek előtt Kézai szerint a Turul.

11. Árpád megjelenése Munkácsnál.

Különös veszteségünk, hogy a nagy ősök és hősök legdícsöbb 
miveletét, a honfoglalás nagy munkáját egykorú krónikások nem 
kisérték figyelemmel. Ha Konstantin császár fel nem jegyzi, Árpád
nak nevét sem tudnók, mert a nyugati krónikásoknál még a neve 
sem jön elő. Hogy Etelközből Moráviába tettük át hazánkat, a 
császári krónikás jegyzi fel, a nyugati krónikások figyelme, csakis 
a horfoglalás utolsó éveiben, Pannonia megtámadása alkalmából 
fordúl felénk, hogy mint rablókat, pusztítókat, gyilkolókat, tem
plomrablókat mutathassanak be. A hazai krónikák, a Kézai, a 
budai, a bécsi képes, a Thuróczi krónikája a honfoglalás lejáratát 
nem beszélik. Szerencsére az Árpád királyok alatt akadt egy bátor 
férfiú Anonymus, mint kinyomozták III. Béla király jegyzője, Adorján

3
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erdélyi püspök, ki szó és egyéb hagyományok nyomán megírta a 
honfoglalás történetét, úgy, mint négy század múlva a nemzet 
tudásában és lelkében élt.

A nemzetek keletkezését, gyermekkorát másutt is csak tradi- 
tiók beszélik. Ha III. Béla kora tudását a honfoglalásról hátra 
hagyta, a millennium a szobrok felállításával kiállította az okmányt, 
hogy korunk azt ellenadat traditiók hiányában, mint becses örök
séget elfogadja. S ha a traditiókat reánk hagyták a századok, 
hogyne hagynók hátra korunk felfogását a millennaris hét szobor 
jelentőségéről.

Azt a fölfogást, hogy a honfoglalásban nemcsak egy dicső 
fegyvertényt láttunk, hanem láttuk a honfoglaló nagy ősök poli
tikai conceptiója nagyszerűségét. Etelközben már tudomására jöttek, 
hogy a keleti császárság a bolgárokkal, nyugaton a császárság a 
morvákkal van elfoglalva, s hogy hazánk felett a szláv és német 
elem közt vita foly a felett, hogy melyik nyomuljon nagyobb 
erővel a Duna mentén lefelé. A kérdés felett már húsz éve, hogy 
foly a harcz. Bajor Lajos, keleti frank király támadja a morvákat; 
azok 869-ben benyomúlnak Bajorországba Tlniringiába. Rasztizláv 
mint morva fejedelem, 874-ben Szvatopluk mint király lép fel, 
egyesíti Csehországot, hazánkban a Tiszáig nyomul elő. Szvatopluk 
894-ben meghalt s három fia között belviszály támad. Árpád eljött
nek látta az időt.

Hogy mikor keltek fel Etelközből, s mikor érkeztek az új haza 
határára, nyomozás tárgya marad. A Budai, Dubniczi, Pozsonyi 
krónika 888-ra, a nyugatiak későbbre teszik. A millennium éve 
meghatározása alkalmára, történészeink a csaknem egykorú bíbor
ban született Konstantin, Nesztor, Fuldai évkönyvek, görög, orosz, 
latin források felkutatása után sem bírtak biztosabb meghatáro
zásra jönni, minthogy a honfoglalás 892 előtt s 896 után nem 
kezdődhetett.

Merre vették Etelközből útjukat, a krónikások különbözőleg 
adják. A régibb krónikások, mint a XII. században élt orosz szer
zetes Nesztor, a XIII. századbeli Anonymus, Kézai Simon Orosz
országon, Galiczián át indítják. A későbbiek Bonfinius, Thuróczi, 
utána Heltaí Moldva felől Erdélyen keresztül vezetik be. Az Erdé
lyen átvonulás hagyományát Dézs város egy régi időből fenmaradt
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emlékoszlopa tartja fenn, mely latin szövegben jegyzi, hogy a hon
foglaló vezérek e helyen megpihentek.

Hogy az előbbiek hagyományát kövessük, Árpád Galiczián 
át jő, hol ajándékkal járúlnak elébe, aranynyal, ezüsttel s további 
útjára erdő irtó fejszésekkel, igavonó marhákkal látják el. Úgy 
tartanak, melyen már jártak, a vereczkei szorosnak, hogy a Latorcza 
völgyén át Munkácsnak jussanak. A Millennium Munkácsnál hozza 
be Árpád hódító magyarjait. A 75 kilometer hosszú vereczkei 
szoroson, hol Galiczia s hazánk érintkező pontján granit-obeliszk, 
a szoros legszűkebb pontján emléktábla jelöli útjokat; beljebb, 
Munkács vára ormán a hét millenniumi emlékoszlop egyike tekint 
az előtte elterülő síkságra, mely hivatva van megjelölni, a hol a 
bölcs és dicső honalapító Árpád vezérlete alatt beköltözött ősök 
seregének első pihenő helye volt.

Ott terűit el a szép haza Európa legnagyobb folyójával, leg
nagyobb síkságával, a Dunával s az Alföld délibábos rónaságával; 
körülövedzve aranyat, sót termő Kárpátoktól, melyhez hozzájárúlván 
a folyók összefolyása, igen alkalmas volt felkölteni az eszmét, 
hogy már a természet egy hazának szánta.

111. Felsö-Magyaroszág s a Duna, Tisza közti részek 
elfoglalása.

Munkácsról letekintve, Árpád három ideszögelő birodalom 
szélén áll. Délről bolgárok nyomultak föl, mint hűbéresei terüle
téhez a keleti császárság tart igényt. Nyugaton, a Dunántúl a 
három részre szakadt nyugat-római császársághoz számító Bajor
országhoz van csatolva, s ott van alakulóban Ausztria, bajor fen- 
sőség alatt. Északról a Vág és Tátra vidékre benyúlva, a Tisza 
felé, a Morva birodalom folytatta terjeszkedését.

Árpádot tovább indulása a morva birodalommal hozta össze
ütközésbe, mely ellen Arnulf a magyarokat segítségül hivta volt. 
Zventibald, másnéven Szvatopluk 894-ben meghalt, fiai Szvatopluk 
és Mojmir a hatalom felett éppen osztakoznak. Árpádnak min
denek előtt a morvákkal kellett leszámolnia, központjukkal Nyit-

3*
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rával. Zoárd, Huba és Kadocsa Nyitra várát megostromolták, a 
helytartó menekült: hová a Millennium Árpád-szobrot állított, a 
Nyitra városra letekintő Zobor hegyen, mi ó-szláv nyelven kolostort 
jelent, Felső-Magyarország meghódítása befejezést nyert. Árpád 
Ungvárnak fordult, hol a nép meghozta hódolatát, s mint Ano
nymus magát kifejezi: fecerunt magnum áldomás.

Következett a magyar síkság, a Tiszavidék, a Duna balpart
jának birtokba vétele. Mert úgy látszik, hogy a népvándorlás után 
fenröl és lenről beszivárgott népek, szlávok, bolgárok, oláhok lepték 
el, apró törzsekben, kifejlett állami élet ellenállási képesség nélkül.

Mert a byzanczi, német, szláv források az itteni viszonyokra 
világot nem vetnek, Anonymus négy száz év múlva össze szedett 
hagyományait követve, a Duna, Tisza közére Kean, a bolgárok 
nagyfejedelme nyoinúlt be, a Tisza, Maros, Szamos közét Mén
marót, a Marostól le Orsováig Glad szállta meg.

De lett legyen bármiként, ezek az inkább pásztornépek egy 
lóháton uevekedett népelemmel találkoztak, kiknek harczi paripáik, 
kengyelvassal, zaboláson, vértezetten, a vezérek csillogó díszben 
szállnak csatára: mint ez Luitprándnak, a merseburgi csata leíró
jának különösen feltűnt, egy karddal, íjjal, dárdával felfegyverzett 
táborral, kik a mint Bölcs Leó császár fenhagyta, az ellenséget 
nyílzáporral lepik meg, a lóhátról hátrafelé nyílazásban mesterek.

A dandárok élén harczban képzett vezérek fensőség érzetével. 
Az ellentállóknak csatát, a meghódolóknak békejobbot ajánlanak.

Árpád Ungvárra támaszkodva, a-további foglaláshoz kezdett, 
s mit a Bécsi képes krónika tartott fenn, mindjárt a fejér ló mon
dájával találkozunk. A monda szerint Árpád, Ond és Ketel vezé
reivel Zalánnak 12 fehér lovat, 12 tevét, 12 kún fiút, 12 orosz 
leányt, 12 harmelin bőrt, 12 nyuszi bőrt és aranyos palástot kül
dött, a melyekért egy korsó dunavizet, egy kosár földet és egy 
csomó füvet kértek; s miután a vezér az ajándékot elfogadta, a 
vizet, földet és a füvet megadta, Árpád ezt úgy tekintette, mint 
az országrész megvásárlását.

A monda tartalmát kihüvelyezve, Árpád hada előbb Zalán 
bolgáraival végzett, kik az Alföldön fel a Mátra vidékéig felnyo- 
múltak volt. Központjuk Titel, de Alpárnál erődítményük volt. 
Megtörtént az alpári csata, Vörösmarty Zalán futásának epikus
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tárgya, melyben nyelvünk szépsége mellett, őseink bátorságát ragyog- 
tatja. Zalán a Dunán, Száván túl menekült, a bolgár birtoklásnak 
vége lett.

Alább Glad bolgárjai és szlávjai következtek. Glad a temes
vári csata után Keve várába vette magát; megostromolták, feladta. 
Majd Orsovát is bevették, Glad is átkelt a Dunán.

Anonymus követve, ott maradt szélül Erdély. Nyolcszáz év 
előtt dák birodalom, mit a népvándorlás elsepert. A hunn monda sze
rint, keleti'felében ott vannak a székelyek, Attila népe maradéka, 
kik Anonymus szerint, Árpád elébe mentek- Ugyancsak szerinte, 
északnyugati szélét Gelu szállta volt meg oláhokkal. Tuhutum 
Bihar felöl a Meszes hegyen átkelve, Gelu táborával az Almás 
vize mentén találkozott s azt megverte. A nép Eskíillönél meg
hódolt, Gelu pedig szamosparti várába futtában, elejtetett.

A Duna egész balpartja le Orsováig már a magyaré. A bolgár 
elhagyta hazánk földét, a morva meghódolt. Árpád eljöttnek látta 
az időt, hogy hóditmányára reá üsse a magyar állam bélyegét. 
Vezéreit, főbbjeit Szeged mellé gyűjtötte s itt Puszta-Szeren, hova 
a múlt idők kegyelete templomot építtetett, de a mit a török 
vihar elsepert, most a millennium oszloppal jelelt, megtartotta az 
első magyar országgyűlést, mely harmincznégy napi tanácskozás 
után a magyar állami élet alapját letette. Vagy, hogy a millenniumi 
emlékoszlop alapkövébe helyezett okmányt beszéltessük, a puszta
szeri emlékoszlop hivatva van megőrizni az első magyar ország
gyűlés emlékét, hol Béla király névtelen jegyzője szerint, Árpád 
vezér és nemesei megállapíták az ország szokásos törvényét. És 
azt a helyet, hol mindezeket elrendelték, a magyarok szernek 
nevezték, mivel hogy ott vették sorba az ország minden dolgát. 
Vagyis, itt törvényerőre emelkedett a vérszerződés.

Erre, mint a kik dolgukat jól végezték, pihenésnek adták át 
magukat. Az elfoglalt hazát megszállták. Árpád a Csepel szigetén 
ütötte fel fejedelmi sátorát, harczi paripáit reá bocsátotta a Duna 
áztatta dús legelőire.
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IV. A Dunántúli részek elfoglalása.

A Duna balpartja már meg van szállva, Árpád sátra a Csepel 
szigetén fel van ütve, honnan már látja Buda ormait. Ott terül 
a rómaiak Pannóniája, most bajor birtok. S megint ott kékellenek 
a nyugati Kárpátok, mint határfalak.

Áldott vidék, messze nyúló történettel. Az öslakóktól elhódí
tották a kelták, a keltáktól a rómaiak, a rómaiak után a népván
dorlás, északról szláv, nyugatról germán népek nyomúltak reá, 
fegyvervita alatt áll, melyik elemé legyen a föld. A hunnok után 
avarok alkotnak rajta államot, mit száz év előtt Nagy Károly 
császár megsemmisít, Bajorországhoz csatolja, a salzburgi érsekség, 
a passaui püspökség alá rendeli. A bajor részen alól, délre a 
Balaton körül, negyven év előtt egy szláv fejedelemség alakúit 
volt Privina alatt. Alább a Száva és Dráva között Braszlák szláv 
adománya.

A szomszédban délre már ott vannak a horvátok és szerbek, 
bizonytalan határokkal; nyugaton Karintia, Alsó-Ausztria, mint 
bajor tartományok, Arnulf kezében, ki pár év előtt, 894-ben a 
magyarokat a morvák ellen segítségül hívta. Miről Luitprand paviai 
diaconus, később cremonai püspök 959 körül, azt indította be, 
hogy Arnulf e segítségül hívása hozta volna a szerencsétlenséget 
Németországra.

Árpád e ponton követte a legóvatosabb eljárást. Hazánkat 
itt a római császárságból kikerekíteni, nehezebb feladat volt, mint 
a morva birodalom s a keleti császárság kiszorítása.

Árpád hadait felültette, maga állt a hadjárat élére. Első meg
szállása Ó-Budán volt, Attila várában, hol a nagy hun király 
emlékét nagy lakomával ülték meg. Seregét három felé osztotta. 
Ete és Bajta vezéreit leindítja a Duna mentén. Eösöb és Eöcse 
vezéreit Veszprém megvívására küldi, mi másfél heti ostrom után 
kézbe jut, bevették Vasvárt és Tihanyt. Mire Árpád a fősereggel 
szintén felkelt, végig szágúldva túl a Dunát, mint Anonymus írva 
hagyta, vezérei kíséretében Pannonhalmára fellovagolva, gyönyö
rűséggel nézett végig a megszerzett szép hazán. A mint a Millen
niumi hét Árpád-emlék ide állított egyike fenfogja tartani.
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Még csak a Ménmarot mohamedán kozárjai, vagy inkább a 
magyarokkal jött kabarok, tartják magukat, Bihar táján úgy lát
szik, be Erdélybe Kozárvár helységig terjedve. Úgy tetszik, nem 
akarnak beolvadni. Árpád hadat küld ellenük, útjokban a Névtelen 
hagyománya szerint, hozzájuk székely tábor csatlakozik; együtt 
rontanak a kozárokra. Bihar vára három napon át tartja magát. 
Végül is Árpádnak kis fia, Marothnak leánya van. Egyezkednek, 
frigyök zálogáúl Árpád Zsolt számára Bihar örökösét eljegyezte. 
S ezzel mintegy kibékítőleg végződő dráma, a nehány évi hadjárat, 
a honfoglalás nagy munkája, a fejedelmi nászszal befejezést nyert.

Magyarország ki volt kerekítve, birtokba volt véve. Árpád 
még hozzá elfoglalta a Szerémséget és Pozsega vidékét s alkotását 
bevégzettnek tekintette. Mint ezt a honfoglalás 1896-ban tartott 
ezredéves emlékünnep alkalmából hét szobor egyike, Zimonyba 
állított Árpád-emlék hirdeti.

V. A honfoglalás után, a letelepedés s a törzs
szervezetben indúlt állami élet.

A honfoglalás nagy és nehéz munkáját mikor kezdték, mikor 
és hány év alatt végezték, kutatás tárgya marad. Vegyük befeje
zettnek. Árpád folytatja a megszállt terület hazává rendezését.

Mikor Árpádot a törzsek kapitányai Etelközben paizsra emel
ték, fogadalmat tett volt, hogy a mit együtt szereznek, nem lesz 
az Árpád törzsé, hanem felette közösön osztoznak. A mint a kard 
hüvelyébe ment, Árpád a haza földét a törzsek között azok nemei 
és ágazatai részére felosztotta. A nemzet tulajdona a haza, a tör
zseké a föld, akkor, a midőn Európán minden talpalatnyi földnek 
a római birodalom a tulajdonosa, a fejedelem országát, mint a 
birodalom vazalusa bírja, a földbirtoknak birtokosa az illető, de 
nem tulajdonosa. Árpád hazáját szabad ország, szabad nemzet és 
föld elvére rendezte be.

A harczi zajok alatt és után a nemzet új hazáját megszállta, 
letelepedett. Mint síkföldi faj leginkább a folyók mentét szállták 
meg, mint Konstantin görög császár nevezi: a Titza, a Morizes, 
a Krizos, a Timezes mentén.
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A letelepedést hazánk vízrendszere vezette, de felismerték 
hegyrendszere előnyeit is. Mit elfoglaltak, megvédelmezni lévén 
első gondjuk, a határszéleket védelmi állapotba helyezték. A ki- 
és bejáró utakat eltorlaszolták, vagy mint okleveleink, helység
neveink mondják, gyepükkel, föld és favárakkal ellátták, strázsákkal, 
őrségekkel megrakták. Mint legrégibb krónikásaink, Anonymus, 
Kézai fenhagyták, Ung, Zemplén, Bihar, Szatmár, Diósgyőr, Gömör, 
Nógrád, Nyitra, Sempte, Galgócz, Trencsén, Keve, Orsóvá, Vasvár, 
Zágráb, Pozsega, Ukovár, Veszprém, Baranya már álltak. A hon- 
alapitás alatt építik Komárom, Borsod, Szabolcs, Sárvár, Bars, 
Csongrád, Zólyom várát.

Mint beszélik s a hagyomány fentartotta, Tuhutum Erdély 
északnyugati részén, Szabolcs a Nyírségen, Ound és fia Pusztaszer 
táján, Tas Bács-Bodrogmegye déli részén, Kund Ó-Budánál, Eleud 
és fia a Vérteshegy alján, Usubu és fia Veszprém körül, Ete és 
fia Baranyamegye északnyugati szélén, Verbulcs a Balaton mel
lékén, Huba és fia a Nyitra és Zsitva folyók mentén, Lehel a 
Vág vidékén foglalt birtokot. Maga Árpád Székesfejérvár körül 
ütötte fel udvarát a Csepelszigetre nyúló határral.

A mint Konstantin császár 950 körül írja: „a törzsek nem 
alattvalói fejedelmüknek, hanem szerződésben vannak, hogy a sze
rint, a melyik részen háború talál kiütni, egymást készséggel és 
buzgósággal segítik".

Törzsi szervezetben telepedtek le, mint a hogy akkor az euró
pai keleti népek nagy része is élt. Kézai szerint a hét törzsben 
108 genus vagy nemzetség, minden genusban több ágazat. A 
letelepedés után aféle tanyai életet élnek, a haza területe elég 
nagy, hogy belőle minden törzs akkorát hasítson ki, a mennyit 
meg bír művelni, a mennyi szükségét fedezi. A földből annyit 
müveinek, a mennyi kenyeret ad, a többit fedezi a baromtartás, 
a vadászat s halászat.

Kik élték túl a honfoglalást, annyit látunk, hogy a nagy 
hősök vére tovább terjed, s egy nemzedék követi őket, kik apjuk 
nyomdokát követik, kik közül három férfi fog különösen kiemel
kedni : Botond, Kézai szerint, Konstantinápoly kapuja döngetője, 
s kiknek emlékét a képes krónika mentette meg, Bulcs és Lehel, 
az augsburgi ütközet szomorú hősei.
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VI. Árpád utolsó harczai a nyugati határ felett.

Hol egykor Attilát Priscus köszöntötte, a Duna bal, hol az 
avar birodalom központja volt, a Duna jobb oldala már birtokba 
van véve, de különösön nyugatfelé a határt el kellett húzni. Keleten, 
hová nyomunkba kunok nyomulnak, délen a bolgárokkal, mint 
keleti népekkel könnyű volt, de nyugaton ott vannak a horvátok, 
vendek, szlovének, bajorok, északon a morvák, de nem annyiban 
a népekkel, mint a hatalmakkal, a római birodalomból kibonta
kozott olasz és keleti frank herczegséggel, s különösön a Dunántúlra 
benyúlt, akkor Karintiának nevezett píispökségi feudumokkal kel
lett számolni.

Úgy látszik, a tengerig akar elönyomúlni Árpád. 898-ban 
az Adria felett, Bérengar olasz király földén kémszemlét tartatott; 
899 tavaszán 5000 válogatott fegyveres indúlt Felsö-Olaszorságnak, 
Lombardiát megsarczolják, majd Velenczének fordúlnak, mely már 
tengerészek és kereskedők s köztársaság hazája, dogék alatt. Bent 
a tengerben egész szigetcsoport veszi körül. Azon csodás gon
dolatnak adják át magukat, hogy egy tengerbe épült várost, a 
tengerparti vizeken átúsztatva, megrohanják. Előbb a szigeteket 
pusztítják, majd Velenczére rontanak, de jun. 29-én visszaverik. 
Ez alatt Berengár 888 óta Olaszország királya, felkelti népét, 
hogy a zsákmáyt a magyaroktól visszaszerezzék. Mint egy 15,000 
had ül fel, a magyarok nyomába kelnek, kik gyors lovaikon húzód
nak előlük, míg a portyázásból összekerülnek s Brenta partján 
táborba szállanak. Az olaszok is megérkeztek és a folyó másik 
partján tábort ütnek. A magyarok megunva a támadásra várni, 
átkelnek a Brentán, az olaszokat szept. 24-én megtámadják, lenyi- 
lazzák, levágják, a tenger halott közt sok püspök, sok gróf, Berengár 
elmenekült. A magyarok erre tovább dúlják Lombardiát; s ott 
átkelve Modenát, Reggiót, Piaczenzát, a Ticsinon átkelve, Turin- 
nak tartanak. Mígnem Berengár más év, 900 tavaszán a honfog
lalást elismerte, mire Árpád 900 tavaszán hadait Felsö-Olaszország- 
ból visszavonta. A Dunántúli részeket biztosítva látta.

A mint Arnulf meghalt, Árpád 900-ban Alsó-Ausztriát minden 
ellenállás nélkül megszállta. Reá 901-ben megszállta a Drávától,
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Czillitől fel Passauig, a püspökök által bírt Karintiát, Stiriát, Felső- 
Ausztriát a Dunamentéröl kinyomta.

Északon a morvák, Arnulf halála után felszabadítottnak látták 
magukat, Árpád 902 és 903-ban velük az északi határ kiigazítását 
fegyverre vette. De jöttek a római birodalom nevében a szászok, 
a csehek és morvák közt viszályt támasztanak, s a morva biroda
lomnak 900-ban véget vetettek, visszakapcsolták a birodalomhoz. 
S hogy a szászokkal az északi határt elismertesse, 906-ban a cseh 
földön át, reájok rontott.

Itt hunyta le szemét az örökre legnagyobb magyar s a világ- 
történelem örökre egyik legnagyobb hadvezére, Árpád, ki nekünk ezt 
a szép hazát elfoglalta és biztosította, 907-ben. S a hagyomány 
szerint ott temették el Ó-Buda felett, a hegyek között, ős szokás 
szerint patak forrásánál, hová Szent István 1012-ben kápolnát 
emeltetett, mit a török világ elpusztított, s a hálás utódok sírját 
máig is keresik.

A haza mellett reánk hagyta vitézségének lelkesítő varázsát, 
hadvezéri talentumának örök emlékét. S nemzetének azt a dicső
séget, hogy itt a Közép-Duna mentén, hol annyi század, annyi 
nemzet hazát, birodalmat alkotni nem bírt, felismerte, hogy a 
folyók összefolyása, a Kárpátok gyürüzete ezt a területet egy hazá
nak alkotta. Reánk hagyva őseink és hőseink tisztelete érzetét, 
mely kipattantotta a nemzet leikéből a Millennium megünneplése 
gondolatát, a hálaérzetet, mely szóban, írásban, képben, szoborban 
sietett dicsőíteni Árpádot és nemzedékét, s a hét_ törzs és hét 
vezér emlékének a haza hét tájára, hét emlékoszlopot emelt turul 
madárral.

VII. A honfoglaló ősök és hösök hagyatéka: hazánk, 
nyelvünk, nemzeti geniusunk.

Alig van nemzet, mely nehány év alatt annyit szerzett s 
annyi örökséget hagyott volna hátra, mint honfoglaló őseink. De 
oly nemzet sincs, melynek öröksége úgy meg volna terhelve. Meg
szerezték s hátrahagyták ezt a szénben, sóban, drága érczekben, 
folyókban, legelőkben, szántókban, szőlőkben erdőkben gazdag szép
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hazát, de reánk nézt idegen népek, a germán és szláv elem dél
felé áramlása torkában.

Hozták s reánk hagyták nemzeti nyelvünket, melyet genus, 
artikulus nem nyűgöz. Ezt a metrikus, ha kell dallamos, zengzetes, 
ha kell, könnyen felviharzó temperamentumunk tolmácsolóját. Ezt 
a nyelvet, melyben a nyelvjárások sokkal közelebb állanak egy
máshoz, mint Európa bármelyik nyelvében.

S reánk hagyták anyanyelvűnk azt a szeretetét, mely a mig 
a népvándorlás germán törzsei, a gótok, longobárdok, frankok 
latinizáltatni engedték magukat, a velünk egy vívású, uralaltáji 
bolgárok elszlávosodtak, a normanok a francziák és olaszok, angolok 
és oroszokba olvadtak, addig ez anyanyelv szeretetünk a nemzet 
nyelvét nemcsak fentartotta, de európai színvonalra emelte. Egy 
szellemet teremtett, mely olvaszt, assimilál, a beolvadtak érzelem
világát annyira áthatja, mint a párduczos magyarokét. S mely 
hitünkké tette, hogy nyelvében él a nemzet.

Hozták néprajzi sajátságainkat: nemzeti szokásainkat; dalla
maink, zenénk, tánczunk ritmusát; nemzeti viseletűnk jellegét, a 
díszmagyar színpompáját, az arany és drága kő nélkülözhetetlen
ségét. Hozták a daliás huszár ős típusát görbe kardjával, s mit 
Európa s még az orosz is átvett, dolmányával, mentéjével; a 
magyar ház díszítési jellegét.

Hozták a lélek természetrajzi tulajdonait, temperamentumunkat 
s mi belőle fejük, nemzetünk geniusát, szellemét. A véralkatot, 
bátorságunk, vitézségünk, lovagiasságunk, politikai bölcsességünk 
forrását, azt a vérmérsékletet, mely a veszélyt megérzi, villám
gyorsan határoz s akaraterejével készen áll; s ha van e vérben 
rajongás, az az önfeláldozás az a neme, mely becsületéért hazá
jáért életét is koczkára veti. Melyből államalkotó és fentartó képes
ségünk fakad s mit Bölcs Leó császár akkor úgy fejezett ki, hogy 
a magyar lelki erejével elleneit felülmúlja.

Hozták a turáni faj legtemperamentumosabb férfiai, világszép 
asszonyai egyik legnemesebb raczáját.



HARMADIK FEJEZET.

A vezérfejedelmek kora
Zsolt, Taksony, Géza alatt.

(907—97.)

I. Hová be kellene vonulnunk, az európai akkori 
állapotok s fogadtatásunk.

Mit Árpád megszerzett, kikerekitett, az országot és nemzetet 
be kellene vezetnünk az eurt'pii államok rendszerébe. Ha nem 
akarunk úgy járni, mint a hunn és avar, kell, hogy akklimatizál- 
tatni engedjük magunkat.

Levettünk az európai világtörténet napirendjéről egy kérdést, 
melyet századok megoldani nem tudtak. Ketté vágtuk a gordiusi 
csomót, mely körül annyi vér folyt; felütöttük nemzeti lobogónkat 
itt, a hol a népvándorlás annyi népe megállani nem tudott, itt, a 
hol a történeti emlékezet felmentéig, egy nép és nemzet sem bírta 
megfejteni, mily határok között kell államot alkotni. Megoldottuk 
a középdunai kérdést, ezen a kényes ponton, hol a byzanczi és 
római császárság, a keleti és nyugati vallás, a német és szláv 
elem harezokat vív egymással a határ felállítása felett. Karddal a 
gordiusi csomó meg van oldva, de hátra van az európai érdek
körök belenyugvása. A hatalmi körök, a két császárság s a latin, 
germán, szláv fajok érdekével, s különösön az európai keresztény 
világ szellemével való kiegyezés kérdése.

Mint a népvándorlás annyi népe, sem beolvadni, sem hűbéri 
viszonyba nem akarunk menni, mint nemzet szabad államot kívá
nunk alkotni, mi a középkor állameszméről alkotott fogalmába 
ütközik. Az akkori középkor még a római világbirodalom hagyo
mányain halad. A népvándorlás Róma cesari korszakát elhantolta 
ugyan, de fennmaradt a kelet-római császárság, hol Justinianus 
(527—65) elrendelte, hogy e cesári kor rendeletéit gyűjtsék össze,
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s 529-ben keletkezett a Codex Justinianus; más évben elrendelte 
a Pandecták vagy Digesták szerkesztését, s ezzel Európa jogala
kulásának alapköve, az imperialis politika dicsőítése le volt rakva. 
Nagy Károly frank király keresztény alapra akarja fektetni az 
állameszme fejlését, 800-ban történt nyugati császárrá lett meg- 
koronáztatásával, a római imperium ketté válik, Európa két biro
dalommá alakúi. A nyugati birodalomban a népek a birodalom 
kötelékében országokká alakúinak; a keleti birodalomból 862-ben 
kiválnak az oroszok, ki akarnak válni a bolgárok, a szellem elöl, 
mely a kiválási harczban, mint mondják, tizenötezer bolgárt meg- 
vakíttat, s ugyannyi félszeművel vezettet haza. A keleti császár
sággal való közösség nem édesgetett.

Nyugat világának légköre keresztényibb. De a régi Rómában, 
ki nem urbanus, az idegen, paganus, miből a pogány szó kelet
kezett. A felújított római birodalommal szemben, mint idegenek 
pogányok vagyunk. Pedig hoztuk az ázsiai vallások közös morálját, 
a tíz parancsolatot; ki még pogány maradt, ellenségét tartozott 
megölni, s feje bőrével beszámolni. Astralis vallásunk keresztényi 
magaslaton állott. Nyugat vallásban is külön kívánt válni kelettől, 
mint a régi római birodalomban, a föld Rómáé, a felújított római 
birodalomban is minden föld a birodalom feuduma. Nem annyiban 
a vallás, mint az állameszméről táplált fogalom keltett idegenke
dést nyugat iránt.

Árpád a magyar hazát a keleti és nyugati császárságból vágta 
ki. A keleti császárság azon reményben, hogy miként a szerb és 
bolgár, fenhatóságát elismerjük, jól fogadott. A mint kiderült, hogy 
független, hogy nemzeti államot akarunk, még élt Árpád, a midőn 
900-ban a salzburgi érsek, a Vatikánnak nem kevesebbet jelent, 
minthogy Pannóniában, mely megyéjéhez tartozott, a magyarok a 
lakosságot részint levágták, részint fogságra vetették, hol éhségtől, 
szomjúságtól elveszni engedték, a templomokat felgyújtották, lerom
bolták, úgy, hogy Pannóniában, legnagyobb tartományukban, mint 
mondja, egy templom sem maradt. Mintha csak a Jerusalem pusz
tulását sirató lamentatiókat másolná, hogy „öröködbe uram pogá
nyok jöttek, s szent templomodat megfertöztették“. Mint pogányokat 
mutat be, holott hány és minő templomok keletkezhettek ott, hol 
egy század előtt az avar volt az úr.
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A honfoglalás beszüntette a fajok ezeréves harczát a Duna
mente felett, de azért a szétválás a fajok lelkében már határozott 
alakot öltött volt. A görögök megírták az új testamentumot, Jero
mos görögből latinra, LJlfilas (311—381) görögből gót nyelvre 
fordította, hozzá alkotta a gót betűket; Cyrill (t 869) és Method 
(f 880-ban) lefordították ó-szláv nyelvre, s megalkották hozzá a 
glogol vagy cyrill betűket. A germán és szláv népek még betűk
ben is külön kezdtek válni. A honfoglalást a császárságok mellett, 
magok a fajok is különböző érzelmekkel fogadták. De abban egyet
értenek, hogy a magyarok megjelenése Kelet-Európának nemcsak 
földrajzát, de politikai térképét egészen megváltoztatta. S ennek 
a krónikások nem is késtek szavakat adni s szárnyra bocsátani.

A germán s együttesen a latin faj keservét a fuldai évköny
vekben, Luitprand (922—972) paviai diacon, később cremoniai 
püspök így kesergi el: „Nem lévén a vén Arnulf elég erős a 
morva fejedelem legyőzésére, a magyarokat hívta segítségül, ha 
segítségül lehet nevezni azt, a mi az ő halála után úgy saját 
nemzetére, mint a délen, nyugaton lakó népekre nagy veszélyt, 
végpusztulást hozott. Ó Arnulf király vak uralomvágya, ó boldog
talan keserves nap — melyen a magyarokat segítségül hívta — 
egy ember gyávasága egész Európát tönkre teszi. Miért meg is 
lakolt, a tetvek ették meg“.

Hogy a szlávokat is megszólaltassuk, Palaczky (Geschichte dér 
Böhmen I. 195. lapján) így mutat be: „A magyarok berohanása, 
Magyarországba, letelepedése — úgymond — következményeiben 
egyike a legdúsabb eseményeknek Európa történetében. Holstein 
határitól a Fekete tengerig a szláv fajnépességek, belső ösztönök s 
külső viszonyok által kényszerítve, épen csoportosulandók voltak a 
Ratisláv és Szvatopluk által alkotott morvaországi központ körül, s a 
mint nőtt nagygyá nyugaton római befolyás alatt a frank egyeduralom, 
úgy képződött volna keleten Konstantinápoly befolyása alatt egy 
hasonló szláv birodalom, s Kelet-Európa ezer év óta egészen más 
jelentőséget nyert volna, mint a milyenben részesült. Az által 
azonban, hogy a magyarok a még csak képződésben levő állam- 
szervezetbe benyomúltak és azt szétrombolták, az ily kilátások 
örökre megsemmisültek".

Holott, ha ki nem jönnek is a magyarok, egy frank mintára
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képzelt szláv birodalom esélyét már magok a szlávok semmisí
tették meg az által, hogy a csehek, lengyelek s a szerbektől 
kivált horvátok a római vallást vették fel, s ez által Konstanti
nápoly befolyásával szakítottak, s a római vallással a római csá
szár védnöksége alá adták magukat. Vagyis, ha a magyarok 
Arnulfnak segítségére nem jönnek, már ezer esztendő előtt ráfeküdt 
volna a pánszlávizmus Európára s ki volna megmondhatója annak, 
mi volna ma Európa geográfiája, milyen volna a kultúrája s mi 
volna a története ?

II. A vezérkori portyázások kezdete 
Árpád fia : Zsolt alatt.

(907—47.)

Ki a honfoglalás lelke volt, az örökemlékű Árpád 907-ben 
meghalt. Százéves korszak következik történetünkben, a vezérek 
kora, melyben a nemzet folytatja törzsszervezetben élését, a mennyi 
törzs, már ugyanannyi szövetséges kis állam, az Árpád-ház vezér
fejedelemsége alatt. Egy átmeneti korszak, mely kedvezőtlen fogad
tatásunkra, fegyveresen keresi honfoglalásunk elismertetését.

Történetünk ez a százada Európa akkori azon átmenti álla
potából borúi reánk, melynek külső története az, hogy a keresz
tény állam programmját felállító Nagy Károly egy század előtt 
történt halála óta az általa beindított nyugati birodalom három 
részre szakadt, nyugati és keleti frank birodalom s Olaszországra; 
s a mióta utódai 914-ben kihaltak, a császárság szünetel; s a fel
újított római birodalom egyházi képviseletében oly bizonytalanság 
állott elő, hogy a honfoglalástól, míg e száz évünk tart, harmincz 
pápa változik a pápai széken. Nincs hatalom, ki bemutatkozásunkat 
fogadja. S e korban, melynek krónikásai inkább csak legendaírók, 
csinálják történetünket.

Árpád nagyobb fiai, kiknek elferdítve lejött nevök Leuntin, 
Tarkas, Jelek, Jutas fiakat hagyva maguk után, elhunytak. A nemzet 
legkisebb fiára, Zsoltra ruházta a hatalmat, ki Anonymus szerint, 
most tiz—tizenegyéves, de már Mén-Marot leányával eljegyezve.
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Nagybátyjai Leventéről Tas, Tarkastól Tevel s fia Termés, Jelektől 
Ezelek, Jutostól Vél támogatják, megbízottakat rendelnek melléje, 
milyenek Tas fia, Lehel, Bogát fia Verbulcs, Kolpön fia, Botond.

De alig hunyta be szemét Árpád, Luitpold, Lajos nyugati 
szomszédunk, a bajorok herczege s a dunamenti püspökök eljöttnek 
látták az időt, hogy a Dunántúli részeket, Pannóniát, s az Árpád 
által szintén elfoglalt Ost-Markot visszavívják. Árpád elhalálozása 
évében, 907 júniusban a Duna vizén három hatalmas, nem annyiban 
sereget, mint inkább keresztes hadat indítanak le; a magyarok 
Pozsonynál fogadják, s vívják junius 28.-án, mások szerint julius 
5.-én, vagy augusztus 9—12.-én, a hogy a millenniumi emlékoszlop 
hirdeti, Bánhidánál a három napos, az örök emlékű csatát, mely
ben az összes bajor vezérek, köztük I. Ditmár salzburgi érsek, a 
passaui és brixeni püspökök elestek.

A bánhidai csatában püspökök látszanak vinni a főszerepet, 
a salzburgi érsekkel, ki oly fekete színben mutatott be a Vati
kánnak, s felső dunamenti főpapok esnek el; mi arra vallana, 
hogy a papság harcza volt, a kereszténységnek még meg nem 
hajoltak ellen. Csakhogy abban az időben a papi rend még nem 
volt kifejlődve, nincs papi nőtlenség, nincs szerzetesi ruha. A 
püspökségek a klerikális nagy családok kezében, kik ma világiak, 
holnap egyházi méltóságot viselnek; a család egyik tagja világi, 
másik tagja egyházi hatalom székében ül. Hogy a megtámadtatást 
megtorolják, a magyarok ezek ellen indúlnak.

Európa még mind a római légiók harczmodora bámulatában 
él, hol a súlypont a gyalogságra volt fektetve. Európa népe még 
mind nem bír elég bátorsággal a lovat szolgálatába hajtani. S mint 
már, a görög császári krónikás megjegyezte, a germán sem lovon, sem 
gyalog harczolni nem képes, pajzsuk igen nagy, pánczéljuk igen 
nehéz, kardjuk igen hosszú, sisakjuk igen súlyos. S hozzá tehette 
volna, hogy a meklenburgi nehéz lovakkal szemben, a magya
roknál a könnyű ló a mostani gőzerőt pótolja. Bár Árpád meghalt, 
Zsolt vezér gyermek, a töizsek fejei a jövő előre vetett árnyékát 
látva, elfogadják a kihívást. Beütéseket kezdenek, hogy szom
szédjaikat békére kényszerítsék.

Mindjárt a következő 908-ban a bajor széleken fel Szász
országot rohanják meg, hol augusztus 3-án Eisenachnál útjokat
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állják. 909-ben a Svaiczba benyúló sváb földet támadják; vissza- 
jöttekben a bajor herczeg Freisingennél aug. 11-én útjokat állja, 
a magyarok a várost felgyújtják; 910-ben a bajorokra rontanak, 
jun. 10-én Augsburgnál Lajos király vezérlete alatt megtörténik az 
összeütközés, a magyarok győztek; 911-ben a nyugati frankokat 
támadják, a Rajnán át nyomúlnak. A délnémetek ellen intézett kiroha
nások közepette Gyermek Lajosban Nagy Károly családja 911-ben 
kihalt. A császárságban évtizedekre terjedő szünet áll be. A német 
királyság a bajorokra száll, Konrád személyében. A magyarok 
913-ban Konrádot Bajorországban támadják, de a midőn a szászok 
támadják Konrádot, 914-ben családjával együtt hozzánk menekült. < 
S mintegy érdekében a magyarok a szászokat 915-ben Thüringiáig, 
917-ben Metzig, 918-ban Brémáig pusztítják; miközben Konrád 
visszatért királyságába, de 918 végén meghalt.

A bajoroktól a szászok ragadták magukhoz a német király
ságot. Madarász Henrik várfalak építésére utalja nemzetét, támadja 
Berengárt, Lombardia királyát, kivel szövetségben élünk. Berengár 
hozzánk segítségért folyamodik, Bogát és Durcsák vezérek 921-ben 
kiszáltak s ellenségeit leverik; 922-ben Rómán át Nápolyig hatol
nak ; 924-ben Szalárd dandárjával Páviát, Lombardia fővárosát 
márczius 24-én bevette, felgyújtotta. A mint Berengárt megölték, 
átkeltek az Alpeseken, Francziaországon át a Pyrenei hegyekig 
nyomúltak.

Madarász Henrik 925-ben kilencz évi fegyverszünetet köt, 
de csak Szászország biztonságát biztosítják. Az alatt a magyarok 
egyik csapatja 926-ban Bajorországon, a másik a sváb földön át 
nyugatnak vonúl, a Bodentó mellett május 2-án a St.-Gallen 
kolostorhoz értek, honnan előlük minden kincset eltakarítottak, 
csakis egy hátramaradt barát vendégelte, s átkelve a Rajnán, Cham- 
pagneig hatoltak. Henrik német király a kilencz évi fegyverszünetet 
arra használja, hogy a német törzseket táborába tereli, erősségeket 
építtet, lovasságot állít, s mire 932-ben a magyarok megjelennek 
az adóért, megtagadja. Erre a magyarok 933-ban Szászországba 
rontanak, de már rendezett hadsereg fogadja: márcz. 15-én meg
történt a merseburgi csata, a magyarokra oly vereség, a milyet még 
nem értek.

Ez a veszteség azonban csak másfelé fordította őket. Egy- 
4
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előre Konstantinápolyra gondolnak, hová Simeon bolgár czár 
halálával, fia, Péter szabad útat enged. Már a következő 934-ben 
megjelennek a keleti császárság fővárosa előtt, negyven napig 
táboroznak kapui előtt, végül is megsarczolják, s megfordulnak. 
937-ben Savoyán át most harmadszor Elszász-Lotringen felé Orle- 
ansig nyomúlnak elő. A más 938-ban Szászországot támadják, de 
a szászok Dortmund mellett egy mocsáros helyen fogadják őket, 
honnan csak veszteséggel vonulnak vissza, s nem is próbálnak 
erre többet. Erre Olaszországot veszik elő 940-ben, de Hugó 
olasz király tíz véka pénzt ad, s figyelmezteti az arabok kin
cseire, vezetőket ad s neki indúlnak Spanyolországnak, de egy 
sivatagban elakadnak.

Tovább folynak a kirohanások. De figyelmünket a Konstanti
nápoly felé kalandozások hívják fel, hova 943-ban Bulcsu Balaton- 
vidék ura vezet: azzal a végeredménynyel, hogy öt évre fegyver- 
szünetet köt s annyira megbarátkozott a görögökkel, hogy mint 
római patricius tér vissza. Majd megjelent 946-ban Tuhutum uno
kája, Gyula, Erdély vezére, szintén felveszi a kereszténységet s 
példájokra, különösen az ország keleti szélein a keleti vallás 
nagyban kezdett terjedni.

111. A harczias kalandok folytatása, beszüntetése 

Taksony vezérfejedelem alatt.

(947—71.)

Árpád fia, Zsolt után, Árpád unokája, Taksonyra szállt a 
vezérség, kinek neje kun leány, kitől Szent István atyja, Géza s 
Mihály született, kiben az Árpád utódok ősatyját tiszteljük.

Folytatják a negyvenév óta tartó portyázásukat, melyeket a 
nyugati krónikások s évkönyvek oly tragikusan rajzolnak, mintha 
az Attila hadjáratairól fenmaradt rémes leírásokat másolnák. Fosz
togatnak, égetnek, de maguk bevallják, ha a pap kereszttel kezében 
elejükbe megy, a kolostorok, kastélyok ajtaja, kamarája, pinezéje 
nekik megnyílik, vagy éppen megvendégelik, tovább haladnak. 
Pedig, aligha egyebek, mint egyes törzsek zsákmányra járása,
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csikósok, gulyások évenkénti kirándulása jobb mezőkre, fegyveres 
fedezet alatt. A férfi, a huszárnemzet bemutatkozása, mi a fegyver
fogástól elszoktatott népnek inkább látványosság. Neki-neki indúl
nak a passaui püspökség feudumának, Felső-Ausztriának, folytatják 
a salzburgi érsekség feudumán, Tirolon, Stirián. Ki-ki rándúltak 
a Rajnamenti érsekségek feudumaira, s visszatérnek az aquilejai 
érsekség területén, Krajnán, Karintián és Karniolián. Mint a kik, 
ha nem is vettek részt mind a bánhidi csatában, de azt a szellemet 
képviselik. Vagyis, Anonymus szerint, ha így nem cselekszenek, 
nem hagyhattak volna annyi jó földet maradékaikra.

Taksony alatt, a mint a keleti császársággal kötött öt évi 
fegyverszünet 948-ben letelt, Bulcsu megjelent, ajándékokkal ter
helten fordúl vissza; 949-ben Wels vidékén győznek; 950-ben 
Henriket verik vissza; 951-ben a barátságos Olaszországon át 
Aquitaniába mentek nyaralni.

Azonban már megjelent volt Ottó, Aachenben keleti frank 
királynak koronáztatta meg magát s hatalmában oda emelkedett, 
hogy 951-ben Olaszországot is fenhatósága alá hajtotta, s felső 
részét Bajorországba osztotta. A magyarok 954-ben Lotharingiában 
szándékoztak nyaralni. A bajorok vezetőket adtak elejökbe. Útjok- 
ban Svábországból ezer parasztot indítanak hazájukba. A Rajná
nál, Wormsban virágvasárnapján fényesen megvendégelték őket. 
Lotharingia herczege, vörös Konrád egy darab utón maga vezette az 
alsó Rajna vidékére, a kölni érsek, Ottó király tesvére birtokára. 
Bár sehol semmi ellenállás, megfordulnak; a mai charleroi köze
lében, a loebeni kolostorhoz értek. Ápr. 2-án — írják — mintha a 
földből bújtak volna elő, ezer meg ezer sisak bontakozott ki. Lotha
ringia hires vitézei fejüket vesztve váraikba zárkóztak, írja a kró
nikás. A szerzetesek a kolostort védik, majd a hegyen levő erődített 
templom ellen fordúlnak, de április 6-án jön a záporeső, a nyilak 
húrjai meggyengültek. Cambray püspöki várost vették ostrom alá. 
Bulcsu öcscse kémleli a belváros falait, megrohanják, a Bulcsu vér 
szégyenli a futást, levágják, mire Bulcsu legalább fejét kéri ki a 
várostól, mert nem adják, tüzes nyilakat vesz elő, a templomot 
felgyújtatja, majd a város melletti kolostorra ront, már távoznának, 
mikor egy pap a toronyból utánok lő, mire visszafordúlnak, a 
kolostort betörték, öt papot levágtak, a külvárost felgyújtván,

4*
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kirabolták. Azzal Francziaország keleti részén lehaladva felső Olasz
országon át zsákmánynyal, foglyokkal haza jöttek.

De fordúlt a koczka. Addig tanították harczra Európát, tníg 
harczmodorukat eltanulták. Addig rettegtették huszár lovasságaikkal 
a németeket, míg ők is lovas dandárokat állítottak.

A következő 955-ik évben ismét felkészülnek, hogy folytas
sák Francziaország dúlását. Úgy látszik, a Dunamentiek készülnek. 
Vezérük Bulcsu, a Balaton vidékéről, a konstantinápolyi patricius. 
A másik vezér Lehel, kihez a jászok tartanak igényt.

Szokatlan későre, nyár derekán indúlnak, követek mennek 
’ Bajorországba.

Henrik herczeg Ottó királyhoz izén, hogy a magyarok 
harczra szólítják. Az előcsapat Augsburgig hatolt s aug. 8-án 
ostrom álá vették, de Ulrik püspök vezetése alatt az ostromot 
vissza verték. Másnap aug. 9-én nagyobb készülettel fognak az 
ostromhoz. Egyszer csak megszólal a vezér kürtje, felhagyják az 
ostromot, vissza vonulnak. Megjön a hir, hogy Ottó király hatalmas 
sereggel közeledik.

Ottó király a szlávok ellen volt indulandó, még Szászországba 
vette a hirt, s a magyarok ellen fordúlt. Táborában bajor, sváb, 
frank, a lotharingiakon kívül minden német törzs ott van, s még ezer 
lovas cseh, az Ottó áltat meghódított Bolesláv vezérlete alatt.' A 
két sereg portyázói még az nap találkoztak. A következő napon, 
aug. 10-én Ottó már kora hajnalban támadásra kelt. A mező nem 
valami sík, cserjével, fákkal borítva, menetelét úgy intézte, hogy 
a halmok, fák leplezték csapatait, legelöl bajorok, szászok, frankok, 
kiket Vörös Konrád vezényel, köztük válogatott csapatok fedezete 
alatt Ottó király; utánok svábok jönnek s követte a sereg pod- 
gyásza, melynek oltalma a csehekre lett, bízva.

A magyarok szokás szerint rohamra vették, körül fogták a 
tábort. Hátulról a cseheket leverték, a podgyász kezűkbe esett, 
arra megrohanták a svábokat. Ottó a frankokat fordította ellenük, 
visszaverte a magyarokat. A szembe támadók nyílzáporát a németek 
állják. Ottó kezébe ragadta a szent lándzsát, a német királyság 
jelvényét, a harcz vihara kitört. Mire nem számítottak, Ulrik püspök 
az augsburgiakkal hátukba érkezett, a túlerő ellen is a magyarok 
sarkantyút adnak, a németek űzőbe veszik, a Lech vizén kisér-
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lenék átúsztatni, de lovaik fáradtak, nem bírnak partra jutni, itt 
volt a nagyobb pusztulás.

Az egész augsburgi ütközet alig mehetne csata számba, 
halottjai száma nem jelenti. A szétvert sereg vissza indúlt. Mire 
a bajor földre értek, az eddig szövetséges bajorok a népet is fel
keltve, váratlanúl megrohanták, Bulcsu, Lehel és Sur vezéreket 
elfogták, Henrik bajor herczeghez vitték, ki felakasztatta őket. 
S ez képezi az augsburgi csata tragikumát.

Most, hogy hírmondó sem maradt, hogy megcsonkított hét 
magyart küldtek haza hírmondónak, ép oly krónikái nagyzolás, 
mint részünkről az a monda, hogy Lehelnek a kivégeztetés előtt 
megengedték, hogy még egyszer kürtjébe fuhasson, s azzal I. Kon- 
rád királyt vágta agyon, azt, ki már 918-ban meghalt volt. Hogy 
mily győzelmet vettek a németek, Ranke ama szavai jelzik, hogy 
I. Ottó az augsburgi csatával nem kevesebbet mívelt, mint meg
mentette Európát, mert a magyarok már Franczia, Olasz, Német
országot, Konstantinápolyi fenyegették.

Reánk közvetlen következménye, hogy hazánk addig az Ems 
folyóig terjedt, határunkat a Lajtáig visszanyomták. Az akkor 
Bajorországhoz tartozott Alsó-Ausztriát, akkori néven Ost-Markot 
visszafoglalták; s a Vágig nyomúltak be Magyarországba. A német 
történetírók még most is sajnálják, hogy Ottó annyi eredménynyel 
beérte s nem robbantotta szét Magyarországot.

Nyugat előttük bezárúlt. Érezniük kellett, hogy a hatvan év 
óta űzött lovagkalandozások vége felé járnak. A fegyverben szü
letett s lóháton élt nemzedék kardját nem bírta hüvelyében kép
zelni. A még mind nyitva levő délkeletnek, Konstantinápolynak 
fordultak.

Konstantinápoly előtt már 934-ben, 943 és 948-ban jártak 
volt, megsarczolták. A keleti császárok megfizették a sarczot, de 
kezeseket kértek. A kezesek megismerkedtek a keleti keresztény
séggel. Maga Bulcsu is megkeresztelkedett volt. Drinápolyt egy 
időre elfoglalták. A mikor Augsburg után 938-ban, 961-ben, 966 
körül ismét és ismét megjelentek Konstantinápoly előtt, éjjelenkint 
megtámadják őket, s visszarabolják, mit. zsákmányoltak, s közben 
feltűnik Botond epikus alakja, a pogánykori hadjáratok utolsó 
hőse. Botond, a monda szerint, Konstantinápoly arany kapuján
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buzogányával rést ütött. S mire a görög óriás a magyarokat pár
viadalra hívta két vitézt maga ellen, Botond egy maga lépett elő: 
a császári család a várfalakról nézte, s a birkózásban úgy tette 
a földre az óriást, hogy belehalt.

Végre is Taksony az utolsó nomád vezér, a pogány szellem 
utolsó képviselője belátta, hogy a honfoglalás óta a haza egész 
körvonalán minden megváltozott.

Géza vezérfejedelemsége.
(971—97.)

I. A quedlinburgi béke, a honfoglalás elismertetése.

Bármennyire hízelegjen is hiúságunknak ezen epikus század, 
melyben egy pár magyar törzs annyi között elvesztett egy csatát, 
örvendenünk kell, hogy fellép a vezér, ki nemcsak beszünteti, 
de módját találja, hogy a honfoglalás elismertetése útját meg
találja. S hogy történetünket kivezérelje a legendák homályából, 
mely nem látja, hogy a magyarok portyázása csak egy kis epizódja 
Európa akkori kora azon küzdelmének, melyben a római és keleti 
egyház, a latin és germán világ, az egyháziak és világiak, az 
egyházi és világi hatalom, a népszabadság és császárság nagy harcza 
folyt. Vagy hogy közelebbről tekintsük, a germán szellem harcza, 
mely apró köztársaságokban kíván tovább is élni mint a görögök, 
a latin szellem ellen, mely egyházi eszközökkel folytatni akarja 
Róma césari korát. S mivel a magyar a világi elem táborában s 
a toll a másik tábor kezében van, a betűvetés tudományát a tör
ténetírók arra használják, hogy Róma előtt érdemeket kívánnak 
szerezni azzal, hogy a midőn a magyarokat a keleti vallástól a 
római vallás felé térítik, mekkora csodát csináltak.

Az őshazából kivezérlö Álmostól számítva az ötödik nemzedék 
él az új hazában, Árpád szép unokája kezébe jut a vezéri bot. 
Európa még mind csak itt táborozó népnek tekint. A véletlen úgy 
hozta magával, hogy Árpád fia mint gyermek, unokája mint fiatal 
jut ősei hatalma örökébe, most a gondviselés Gézában 21 éves
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férfit hoz a nemzet élére. Egy férfit megáldva ősei energiájával, 
politikai talentumával.

Árpád Ázsia egyházi uralma elől a kereszténység világába 
vezetett, hol a görög-római világ a hatalmat már secularizálta volt. 
S találtunk egy keresztény világot, melyben keleten még foly a 
cesarismus, míg nyugaton Nagy Károly a hatalmat az egyházi és 
világi elem közt megosztotta. Mikor megérkeztünk, a keleti és nyu
gati vallás, a keleti és nyugati civilisatio, a latin, germán, szláv 
elem közt javában folyt a dulakodás. S mert kelet jól fogadott, 
nyugat fegyverrel támadott, következett a revans, rettegtettük Euró
pát, nehogy úgy járjunk, mint jártak az avarok.

De már megtelepedésünk óta az idők nagyot változtak. A 
német királyság a frankokról a szász törzsre, Madarász Henrik után 
936-ban Ottóra szállt: a cseheket, longobárdokat meghódítja, 963-ban 
magát Rómában római császárrá koronáztatja.

Kelet felöl pedig az történt, hogy Gyula erdélyi vezér Kon- 
stanczinápolyban megkeresztelkedett, 949-ben magával hozta Hiero- 
theust, mint a Konstanczinápolyban Magyarországra kinevezett 
püspököt.

Viszont nyugaton az történik, hogy az augsburgi győztes 
meghalt, 972-ben II. Ottó lépett a császárságba. Géza vezér, kit 
már a keleti császárság királyi czimmel illet, mint szuverén, szom
szédja Ottó császársága üdvözlésére fényes követséget indított. A 
követség Ottót Quedlinburgban találta, ki mint egy hatalmasság 
követségét ünnepélyességgel fogadta, kifejezést adott a magyar 
nemzet elismerésének. S az lett belőle, hogy fátyolt vetettek a 
múltra. Mit a magyarok fegyverrel kézben annyit kerestek, a hon
foglalás elismerése gyanánt létrejött 973 martius 23.-án a quedlin- 
burgi békeszerződés azon felfétellel, hogy Magyarország a nyugati 
barátoknak is megnyitja kapuit, s oltalomban részesülnek.

11. Európa nyugati világába indulásunk.

A quedlinburgi béke feltétele, hogy bocsássuk be a nyugati 
vallás térítőit is: a keleti vallás térítőinek elejétől nyitva állt az 
út, hetven év múlva a római birodalom is közeledik. Nehogy a 
keleti császárság szövetségébe szakadjunk.
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A vezérek kora tisztában volt, hogy a térítők mikor a vallást 
hirdetik, egyszersmind a politikai sférákat is terjesztik. Most, a 
midőn a nyugati missionáriusok is megjelennek, a kereszténység 
már ezer éves, már nem csak hit, csak vallás, de már két felekezet. 
Arius egy istenségét már feledékenység takarta. Beindúlt, hogy a 
keleti vallás szerint az egyház feje a Krisztus, a nyugati vallás 
szerint helytartója a pápa ; a keletiek szerint a bünbocsánatot az 
egyház csak közvetíti, a nyugati szerint szolgáltatja; a keletinél is 
szentség a házasság, de felbontható, a nyugatinál felbonthatatlan; 
a keleti vallás nemzeti rítusnak adott helyet, a nyugati a latin 
nyelvet tette az egyház nyelvévé; a nyugati vallás behozta az 
ostyát, beindította a szerzetes ruhát, a papi nőtlenséget, a keleti nem.

Félreismernők a honfoglalók gondolkodását, ha táplálékot 
nyújtanánk annak a hiedelemnek, mintha theologikus contempla- 
tiókba bocsátkozott volna. Ez a pogánynak hiresztelt nép, mert 
nem volt katholikus, a magyarok láthatatlan istenét eddig is imádta, 
csak papja, temploma nem volt, kútfőknél imádkozott.

A magyar már Európában, etelközi hazájában volt, a midőn 
a keleti császárság a morvákat Cyrill és Method testvérek által 
862-ben a keleti vallásra kezdte téríteni, szláv nyelvű rítussal. 
I. Miklós pápa (858—67) őket Rómába idézte. II. Adorján (867—72) 
a nemzeti nyelvet a misénél, keresztelésnél megengedte. VI. István 
(885—91) ezt az engedélyt visszavonta. S következett a morvák 
megtámadtatása, a honfoglalás s a morva birodalom összeomlása. 
Géza vezér számot vet azzal a már létező körűlménynyel, hogy 
hazánk nyugati és északi határán, a latin, germán, szláv elem 
érintkező pontján, egy zóna húzódik fel, hol a horvátok, szlovének, 
morvák, csehek, lengyelek területén egy katholizált szláv világ a latin 
sférához csatlakozott, melynek jó szomszédságát biztosítanunk kell.

Géza vezér a nyugati térítőknek is megnyitotta az útat. 
Piligrin passaui püspök már más évben — 974-ben'— jelenthette 
VII. Benedek pápának, hogy ötezer lelket már katholikus hitre 
térített. Megjött 975-ben Bruno, mások szerint Adalbert prágai 
püspök, Géza, s Mihály testvére is felvette a keresztséget. De csak 
annyiban, hogy a midőn ősmagyar módra áldozásáért felszólal, 
azzal nyugtatta meg, elég gazdag, hogy mind a két istenének 
áldozatot hozhasson.
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Géza aligha gondolt messzebb, minthogy a szomszédos katho- 
likus egyházi fejedelmekkel, az aquilejai patriarkasággal, mely 
Karintiát is befoglalta, a salzburgi érsekséggel, ki Stirián át hazán
kat érintette, a passaui püspökséggel, melynek Felső-Austria volt 
feuduma, békés szomszédságban éljen, s hogy Alsó-Austriával, 
melyet 1. Ottó a magyaroktól visszafoglalt, visszaadta a bajorok
nak s 976-ban a Babenbergek feudumává tett, politikai barát
ságba jusson.

Géza már vezérségbe lépte előtt Sarolta, Gyula erdélyi vezér 
leányával családot alapított volt. Leányuk, Juditból lett az első 
lengyel királyné s fiuk Vajk, ki a keresztségben István nevet 
kapott, lesz az első magyar király. Már vezérségbe lépett, midőn 
második házasságra lépett Mizesco lengyel herczeg leányával, 
Adelheiddel, kitől két leánya volt, Gizella, ki Ursuelo Ottó velenczci 
dogé, Sarolta, ki Aba Sámuel nejévé lett. Hogy családját nyugattal 
összekösse, István fia nejévé Gizella, Henrik bajor herczeg leányát 
választotta.

A vérszerzödés a fejedelemséget választás útján az Árpád-ház 
kezébe tette volt le. Gézának több fia nem volt, csak István, de ott 
voltak testyére fiai. Végnapjaiban összehívta országa nagyjait, Istvánt, 
kit nyugati szellemben neveltetett, nyugatról házasított, utódjává 
ajánlotta, s 997-ben azon megnyugvással térhetett nagy őseihez, 
hogy Árpád honfoglalását Európával elismertette, nemzetét az 
európai nemzet-családok, az Árpád-házat az európai dinasztiák 
sorába emelte s oly fiat hagyott hátra, ki ősei nagy munkáját 
bevégzi.



NEGYEDIK FEJEZET.

Magyarország királysággá alakulása
Szent István alatt.

(997—1038.)

I Hová beindulunk, a keresztény állameszme 
fejlésének akkori stádiuma.

A magyar Ázsia azon tájáról jő, mely még formulázott intéz
mények hatása alá nem került, de már az energiát, az akaraterőt 
mérséklő természeti örök törvény korlátái előtt meghajolt volt. 
Indúl a kereszténység világába, mely az emberiséget vissza akarja 
vezetni az elhagyott jus naturae, az örök törvények alapjára. Hir
detve az emberiség testvériségét, hogy legyen béke a földön s 
egymás közt jóakarat.

Egy időben jöttünk, mely már látta, hogy a babilóniai 
civilisatiót elseperték a persák, a sémitákét a rómaiak, a rómaiakét 
a népvándorlás, mert nem nyugodtak az emberiség testvérisége 
alapelvén.

Egy időben érkezünk Európába, melyet a kereszténység 
melege még nem hatott volt át, mely a régibb civilisatiók átörök
lött előítéleteitől mind nem bírt megszabadulni; az európai fajok 
a keresztény állameszme formulája körül még mind nem bírtak 
egy értelemre jönni-.'nemcsak a vallás, de a polgári élet szerve
zésében különböző útra indúltak, s már fegyverre vették. Európa 
keletire és nyugatira szakadt. Kelet nem bírt elszakadni a római 
cesarismus traditióitól; a keleti császárság bár 800-tól felvette a 
görög császári czimet, sem nem római, sem nem görög, hanem 
macedón kézben van, s rohan a szláv despotismus felé. Nyugat 
az egyházi és világi hatalmat külön választotta, de a két hatalom 
határát nem bírják felállítani, a latin és germán faj már egymással 
harezban áll. A keresztény állameszme ezen viharzásában a hunn, 
mert nem akart meghajolni, az avar, mert kelet és nyugat között
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nem bírt választani, a DunamentéröUetünt: a magyar, mint politikai
lag érettebb, az akkori középkor követelményeivel ki kiván egyezni.

A mint Árpád meghalt, mert még nem vagyunk keresztények, 
a keleti frankok, a délnémetek támadnak. Bánhidánál csatára kerül, 
a püspökvezérek a csatasíkon maradtak s felidézték az évenkénti 
kirohanást, a délnémet földön át a püspökségekkel megrakott 
Rajnáig. Támadtak, mert a míg a keleti vallás térítőinek kapunk 
nyitva állt, a nyugati vallás térítői előtt zárva volt. A megtorlásra 
nem volt hatalom, mert a Karolingek kihalása óta a római csá
szárság szünetelt. Azonban a német királyságban megjelent a szász 
törzsből Ottó, 936-ban, hol Nagy Károly porai nyugosznak, Aachen
ben, 962-ben Rómában magát római imperátorrá koronáztatta. Új 
idő köszöntött be. A szünetelő római birodalom felújúlt. A csá
szárság már csak czímében római. Ottó, a mint császár lett, Rómát, 
Olaszországot a németté indúlt római birodalomba akarja keblezni, 
kardot rántott. II. Ottó (973—80) folytatja a harczot. A magyarok 
I. Ottó fellépésére beszüntették a kirohanásokat, követeik meg
jelentek II. Ottó előtt, keresik a honfoglalás elismertetését. S azon 
feltétel alatt, hogy a nyugati térítők előtt is megnyitjuk kapunkat, 
létre jött a quedlinburgi békeszerződés. A keleti vallással, keleti 
császársággal kezdünk szakítani.

Fellép III. .Ottó (980—1002) Itáliát legyőzi, Rómát beveszi, 
székhelyét Rómában felüti, a pápaválasztás jogát Róma várostól 
kezébe veszi, a pápaságot német kézre adja, V. Gergely szemé
lyében 996-ban, II. Sylvester személyében 999-ben német pápák 
jelennek meg Szent-Péter trónján. Itt, ezen nehéz időben, jelenik 
meg a harmadik nagy Árpád.

11. Szent István fellépése.

Ki az Árpád dinasztiát az európai uralkodóházak sorába lép
teti, Árpád dédunokája Géza, az utolsó vezér fia első nejétől, 
Gyula erdélyi fejedelem Sarolta leányától. Mikor apja 997-ben 
meghalt s a nemzet nagyjai kezébe adták a kormánybotot, ifjú 
még, de ősei csodás lelkierejének méltó örököse. Akkor 22 éves, 
két év óta nős, neje Gizella, bajor herczeg leánya. Vérénél fogva
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katona és államférfi, kit a nemzet ma is hálával emleget, kit az 
egyház szentté avatott.

Az egyház szentté avatása által nevét körülsugározta, mintha 
csodát csinált volna: azt a csodát, hogy egy Ázsiából érkezett 
népet mintegy varázsütésre pogányból nemcsak a kereszténységnek, 
de egyenesen a római vallásnak megnyert volna. Holott a mi 
ázsiai erkölcsi világnézetünk sem sokat különbözött a keresztény
ségétől s ha csodát miveit, a keleti vallásba indulásunknak adott 
nyugati fordulatot.

Szentté avatása mintegy elfedte a történeti Szent István csodás 
alakját, mert ha csakugyan csodát miveit, egy nagy elme, egy 
politikai lángész az a csodatétele, hogy mi a keresztény világnak 
ezer éven át nem sikerült, megfejtette a keresztény monarkia meg- 
alkothatásának problémáját.

Az első nagy Árpád, Álmos kihozott, megmentette a nem
zetet, a második Árpád véget vetett a latin és germán faj dula
kodásának a Dunamente felett, a harmadikra nem kevesebb feladat 
vár, a nemzetet bevezetni a nyugat-európai nemzetek és államok 
családkörébe.

Árpád honfoglalása sem volt csak huszár-bravur. Mit ma
gunkkal hoztunk, harczi taktikánk, temperamentumunk energiája, 
bátorsága, vitézsége ragyogtatása volt. Szent István feladatához 
temperamentumunk másik istenáldása, politikai ösztönünk, talen
tumunk taktikája, energiája kivántatott.

A honfoglalásnak már száz éve, a vezérkor harczi és poli
tikai tanulmányútja befejezésének is már ötven éve: egy másik 
ötven év kivántatott ahoz, hogy a nemzet lelke belétörödjék a 
gondolatba, ha fenn akarunk maradni, áldozatot kell hoznunk az 
akkori középkor szellemének. S ha van csodatétel, az abban áll, 
hogy a míg a nagy népvándorlás annyi népe felolvadt, s az utó
népvándorlás népeiből a szláv az államalapítás magaslatára még 
nem emelkedett, a bolgár a szlávságba megy; a normán Orosz
országban, Szicziliában, Normandiában felolvad; az arab Spanyol- 
országban kalifaságot akar alapítani: a magyar mint nemzet fen- 
marad, acclimatizáltatni engedi magát, mint nemzet és ország 
kopogtat az európai államrendszer ajtaján.

Valamennyi európai népeknél, a magyar jutott leghamarább
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a valódi államiság, a közhatalom tiszta fogalmához. Ez az elismerés 
külföldről jő. De bármily csodálattal tekintünk is vissza Szent 
István alkotására, államiságunk alaptételei már a vérszerzödésben 
le voltak téve, Szent István csakis európai szellemben formulázta. 
S a magyar is géniuszán kívül csak annak köszönhette, hogy 
Ázsia azon vidékén fejlett nemzetté, melyet vallási s politikai dog
mák előítéletei nem vesztegettek volt meg. De szent Istváné marad 
az örök érdem, hogy a középkor ebben a szakában, mely szabad 
föld, szabad nemzet, szabad országot ismerni nem akar, mit 
magunkkal hoztuk, a szabad ország, nemzet és föld eszméjét 
megvalósította.

Felbontja a törzsszervezetet, s elő áll az első keresztény 
monarkia.

III. Szent István felbontja a törzs-szervezetet 

s kialakul az egységes Magyarország.

Árpád megszerezte a hazát, de a magyar hét kapitány alatt 
hét törzsben indúlt. A törzsek a vérszerződés alapján mit együtt 
foglaltak, felosztották, s törzsek szerint szállták meg. Szent István 
a törzsek határait felbontja, kialakúit az egységes mai Magyar- 
ország. Hogy azzal fejezzük ki, mely nagyobb mint Olaszország, 
Anglia, nagyobb mint az osztrák császárság.

Európa országai a népvándorlás után, a magyarok kijövetele 
századában alakúinak, s Szent István egységes országot alkot, a 
midőn Anglia, mely még Róma utolsó éveiben, 449-ben felszaba
dította volt magát Kent, Essex, Wessex, Sussex, Ost-Angeln, Merczia 
és Nord-Cumberland országokra volt szakadva, a nagynak nevezett 
Alfréd (871—91) kezdte egyesíteni. Olaszországban Róma környéke 
pápai birtok, déli részén a normán Tanczréd fiai alapították Nápolyt, 
Szicziliát. Felső-Olaszország lombárd királyság, a többi apró kény
urak birtoka; hogy azzal fejezzük ki, ma is öt ország érdeke küzd 
egymással. Francziaország még Normandia, Bretagne, Burgund, 
Aquitania, Poiton, Flandria, Nevernais. Németországban még a 
XVI. század mintegy négyszáz szuverén fejedelmet, a XVIII. század, 
a porosz királyság kialakúlása még háromszázhuszonkilencz, I-ső
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Napoleon százhetven fejedelmet talált s a német földnek még 
mindig van húsz kicsi országa és ugyanannyi fejedelme. A magyar 
már útban volt Európa felé, a midőn Oroszország 862-ben Now- 
gorodból Kiewbe tette át székhelyét, 888-ban felvette a keleti val
lást, a bizanczi rítust, Vladimir neje már a keleti császár húga, 
Byzancztól koronát fogad. •

így néztek ki akkor Európa mai nagyhatalmasságai. A magyar 
a nagybirodalmak hazájából jött. A nagy ország fogalmát magával 
hozta. Száz éve, hogy itt él. Szent-lstván, hogy európai jellegét 
megadja, a törzs-, a hadparancsnoksági kerületeket megszüntette 
s előállt a hatalmas Magyarország.

Az országot nem osztja palatinatusokra, mi Lengyelországot 
megbuktatni segítette; herczegségekre, mi a németek együvé tar- 
tozandósága érzetének ellenállt; apró darabokra, hogy mint Olasz
országban, apró zsarnokok martalékává legyenek. Frank módra 
vármegyékre osztotta, gyaníthatólag Erdélylyel együtt 42 várme-/ 
gyére. Melyek közül Fejér és Veszprém okleveleinkben 1009-ben 
már megjelenik.

A vármegyék központja egy vár. A mennyiben a honfogla
láskor már itt talált várak nem futják, főleg a határszélekre futó 
megyék új várakat kaptak, melyek első sorban hadparancsnoksági, 
másodsorban királyi uradalmi székhelyek. A várak élén ispánok, 
comesek, mint a hadba szálló király kísérői jelennek meg, alattok 
századosok, tizedesek. Jövedelmük a váruradalom jövedelme egy- 
harmada. Az ispán a vármegyéknek nemcsak katonai, egyszersmind 
politikai főnöke. Parancsnoksága alatt áll a várörség, a királyi 
megye hadserege. A várak alatt iparosok jelennek meg, kezdetét 
vette a várak védelme alatt a városok népesedése.

A polgármegyékhez maradt részben foglaltak helyet a hon
foglaló ősök, a király és nádor bíráskodása alatt. A székelyeknél 
századokon át fenmaradt s Verbőczi által is adoptált az a feljegy
zés tájékoz, hogy a tisztségeket mint nobile officiumokat, maguk 
közt per tribus et generationes et generationum lineas osztják ki,* 
vagyis a 108 genus, száznyolez nem s azok ágai és ágazatai közt, 
mint tiszteletbeli tisztséget. A mint az a családok közt birtok
arányában kiosztva, korunkra lejött. Patriarkalis alapon, szóbeli
ségre fektetve.
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IV. A törzs-szervezet felbontásával előállt az 

egységes magyar nemzet.

Hozzuk a nemzeti állam eszméjét.
Míg a szereplő fajok közül a latin olasz, franczia, spanyol

nak, a szláv-faj cseh, lengyel, orosz, bolgár, szerb, horvát, szlo
vénnek indúlt fejleni, s a germán frank, sváb, bajor, szász, porosz 
törzsi szervezetéről nem akar lemondani, a magyar mint faj osz
tatlan szervezetben lép fel.

Hogy milyen számban indúltak ki az őshazából, annál jobban 
érdekelne, mily számban érkeztek az új hazába. Ki legtöbbet említ, 
kétszázezerre teszi. De ott vannak Erdély keleti szélén a székelyek, 
az a máig is legeredetibb magyar törzs, mely magát visszamaradt 
hunn ivadéknak tartja, kik Anonymus szerint Árpádnak elejébe 
mentek. Ott vannak az avar utódok, kiknek a leveretés után Nagy 
Károly, midőn vezérei Aachenben nála megjelentek, szállásszabad
ságot biztosított. Dunántúl ott vannak a ma is hatvannégy köz
ségben élő göcseiek, a törökben vándort, kóbort jelentő nevükkel. 
Fennebb az Ipoly és Zagyva mentén a szintén török eredetre 
mutató palóczok, Heves, Borsód, Gömör, Nográd, Hont megyé
ben ma is mintegy száz községben, kik később a magyarságba 
olvadnak.

A honfoglalás népeket talált itt, a vezérek kora kicsapásai 
hadifoglyokkal tértek haza.

Szent István polyglott népességgel áll szemben. Az itt talált 
népek, behozott hadifoglyok szabadokká lettek. A szabadok egy- 
része földet művel, a másrész fegyvert kap; németek és olaszok 
jönnek, a várak köré vonják magukat, ipart űznek, telkeket bérel
nek, községeket kezdenek alkotni, a fegyverviseléssel nem bízzák 
meg, mint idegenek telkeikről földbért fizetnek. Ezen elemekhez 
járúltak a német lovagok első sorban, kik a királyasszonyt bekí
sérték. Már benn van a Benczések szerzetes-rendje, kik olaszok, 
németek, jött a papság, mely kezdetben inkább olasz s jönnek 
velük az olasz építészek.

Miként Európa annyi országa, hazánk sem keletkezett nem
zetiségi határok között. Hazánk kikerekítésébén földrajzi szempontok
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vezettek. Népeket találtunk itt, idegenek özönlenek reánk. Azért 
nemzeti állam akarunk maradni nyelvünk fentartásával, fajunk hege
móniájának biztosításával.

Szent Istvánnak szeme előtt lebeg, hogy olasz papok vezetik 
be a kereszténységet, a királynéval, papsággal olasz, német ide- 
genség jön az országba, így szól fiához: Unius longvae, uniusque 
moris regnum inbecile et fragile est. S mintegy magyarázatúl foly
tatja : azért parancsolom neked fiam, hogy jóakarattal lásd el ven
dégeidet, becsületben tartsd őket, hogy szívesebben lakjanak nálad, 
mint másutt. Nem polyglott államot czélzott tehát, hanem mint az 
európai nemzetekkel való érintkezés eszközét ajánlta. Különben 
hogy fogamzott volna meg ugyanazon agyban I. decr. 8. fejeze
tének az az intése: Quis graecus regnaret latinos, graecis moribus, 
aut quis latinus graecos, latinis regnaret moribus.

Mint minden intézkedésén, úgy itt is átvonúl a nemzeti szín, 
faja fenhatóságának fentartása, mások elnyomása nélkül. A civis 
romanus, ez az önérzetet lehellö büszke mondás vezérli. A magyar 
polgári jogokat, tekintet nélkül azok faj- és nyelvkülönbségére, ki 
fegyverfogásra vállalkozott, mindenkire kiterjeszti. Egy köteléket 
kívánt felállítani, melynek nemcsak a vérrokonság, hanem a közös 
haza, a közös jog legyen a forrása. Egy nemzetet, melynek 
zöme a magyar honpolgár legyen, tekintet nélkül tagjai faji ere
detére. Azon reményben, hogy az idegen elem magát assimiláltatni 
engedi s fajunk fensőségét elismeri. S a fennebbi mondás magya- 
rázatakép fiának szívére köti: tartsa fenn a nemzeti hagyományokat, 
kövesd elődeid gondolkodását, mert, mint kifejezte, vájjon ki kor
mányozhatná a latint görög, görögöt latin szokások módjára.

Midőn azonban a genusokban, a nemzethez számító földbir
tokosokban vitézlö rendet állít, nem állít zártkörű nemességet. Elő- 
fordúl ugyan decretumaiban a nobilis szó, mi Rómában sem 
jelent rendet, csak jelest, magyar hangzásában a nemes többet, 
valamely honfoglaló nemhez tartozót, birtokost, fegyverkötelest 
kezdett jelenteni. Bármily igénytelen legyen a szó, idővel hangza
tos czímmé válik, s az a Szent-István érdeme, hogy oly tartalommal 
töltötte meg, melyet csak a római polgárság kötelékébe tartozás 
büszkesége fedez. Mint később kifejezésre jutott, minden nemes 
a korona tagja. S ez által a nemzetet megtöltötte azzal a nemes
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ambitióval, melyből önérzete, lovagiassága, vitézsége, szabadság- 
szeretete fakad. Egy nemzetet alkotott, melyet szeretnek politikai 
nemzetnek nevezni. De nem zárt nemzet, nyitva áll mindenki előtt, 
ki a nemzetbe be akar olvadni.

Megnyitotta az alkotmány sorompóit, de fajunk hegemóniája, 
a magyar nyelv biztosítása mellett. A hazára a magyar nemzet 
bélyegét nyomta, hogy úgy mondjuk, az országot a nemzet nevére 
kebeleztette. Külfölddel mint Magyarországot ismertette. Pénzein 
mint Magyarország királya jelenik meg.

V. Szent István felbontja a törzsszervezetet s előállt 
a szabad föld, a földbirtokos társadalom.

Mielőtt a hét törzs a haza elfoglalására indúlt, vérszerződést 
kötött, melynek második pontja kimondja, hogy a mit együtt 
szereznek a honfoglalóké, hogy a föld a törzsek közt feloszlik. A 
honfoglalás után a törzsek mint annyi hadtest szállta meg a 
hazát. A föld a törzs keretébe oszlott, a törzsre szállt vissza.

A törzsszervezet különben nem valami áldatlan állapot. Föld
közösségen s föld communismuson alapúit, melyben nincs prole
tariátus, a létminimumról gondoskodva volt. A földközösség mellett 
volt benne jó adag felség jog. A germán népeknél, meg a háború 
és béke ügye a törzsek ösgyülésének volt fentartva. Míg a 
törzs-fők le nem igázták. A szlávok egy része még ebben az idő
ben is törzsszervezetben, földközösségben élt.

A régi Róma minden polgárának földet osztott, s ezt tulaj
donába bocsátotta. Az újabb római birodalom, hová a kereszt 
elhat, minden területet feudumnak nyilvánította, az illető csak 
birtokosa földjének, tulajdonosa az imperium, s előáll a fogalom : 
Rex est haeres. Európa e szerint még mind vajúdik e kér
dés felett.

Szent István szerint a haza földe a nemzeté, a megszállt 
terület az illetőé, a meg nem szállt terület az államé. De már a 
megszállt terület birtokosai felett is változtak az idők, a nemek 
nemzetségek, ágazatokra oszlottak. A birtokok között határokat 
kellett elvonni, birtoklási és örökösödési rendszert kellett behozni.

5
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A birtok egy részét az illető magántulajdonába bocsátotta, hogy 
forrásává legyen a haza további szeretetének, a külsőségeket, a 
legelőt, erdőt, folyót, földközösségben hagyta, hogy táplálja az 
összetartozandóság érzetét.

A szántókkal szemben, még később is vannak népek, kiknél 
közös maradt a szántó, együtt művelik, együtt aratják s a ter
ményt osztják; ha harczolni kell, egyik évben egy rész szánt-vet, 
a más rész harczol, a következő évben megfordítják, de a har- 
czolók részére is miveinek és osztanak. Szent István kora a szántó
kat már telkek, mi valószínűbb, a családtagok száma arányában 
osztja ki, és pedig évenként, s mindenek maga gondoskodik mivel- 
tetéséről.

A birtoklás ezen rendje mellett, gondja volt, hogy a törzs
szervezetben rejlő fajszeretet az öröklés rendjén nyerje további 
táplálékát. Midőn magva szakadtán megszűntette a törzsek öröklését 
s a nemzetségekre szállította, a nemzetségek s azok ágazatai a 
családokban a legmesszebbmenő öröklési rendet állította fel. Külö
nös tekintettel a férfiakra, mint a kikre a honvédelem terhe esett. 
Intézkedése szerint a fekvő birtokot a fiák öröklik, fiák nem lété
ben vagy magvaszakadtával a család, a nemzetség további tagjai, 
az oldalágak a vérrokonság közelsége szerint.

De már Szent István dekrétumában kísért a végrendelkezés 
behozatala, mit az ó-kor, a görögök, a régi germánok nem ismer
tek. Mi a régi Róma gondolatja volt.

VI. Szent István szakaszt a keleti vallással, az egy
házat nemzeti alapon rendezi.

A kereszténység szakasztott a római világ azon rendszerével, 
hogy a Caesar egyszersmind Pontifex maximus: Nagy Károly a 
hatalmat az állam és egyház közt megosztotta. Az egyház feletti 
hatalom a pápaságnak, a politikai világ feletti hatalom a római 
császárságnak jutott. A hegemónia felett a pápaság és császárság 
közt már száz év óta foly a harcz. Szent István a Nagy Károly-féle 
alapon haladva, az egyházat az állammal kiegyezteti.

Géza vezér alatt már a nyugati vallás híveivé indúltunk.
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Szent Istvánnak csak a berendezés maradt. A pápaság elismerése, 
s a papság és püspökségek dotálása, beillesztése állami életünk 
rendszerébe.

A papság még nős, a szerzetes-ruha még nincs behozva, a 
papság még nem képez egyházi rendet, hierarchiája nincs kiala
kulva, nemzetköziségről szó sincs; s a vallás intézményei közé 
a házasságot nem vette fel. Mint a krónikások írva hagyták 
Szent István már megkoronáztatása előtt berendezte a klérust, az 
episcopatusokat, kathedralisokat.

Ez időtől történeti Szent István alkotásaira kezd-reá borulni 
a legendák világa. Kezd az egyházi és feudális hatalom isteni 
eredete behatolni történetünkbe. Meg sincs koronázva, s a legendái 
elbeszélés szerint Szent István a Sylveszter-bulla felhatalmazása 
alapján rendezkedik.

Elfogadja Nagy Károly capitularejai azt az intézkedését, hogy 
az egyház jövedelmét a terménytizedre fektesse, de nem osztja 
föl az utasok, a szegények és papság között. A papnak telket 
oszt; a püspökségeket uradalommal dotálja, a nemzet tagjainak 
tekinti ; a caputularék módjára a fegyverviselés alól nem menti fel 
s a püspökségeket, hogy azt a később keletkező szót használjuk, 
bandérium vezetésével bízza meg.

Rendezi a templomozást. Meghagyja, minden tíz község 
építsen egy templomot. Behozza a vasárnap megünneplését, tem
plomozás után vásárt enged. Papi ruháról a király, a könyvekről 
a püspök gondoskodott. Meghagyja, hogy minden templomot két 
telekkel, lóval, hat ökörrel, két tehénnel, külsőségekkel, földmivelési 
eszközökkel lássanak el. Meghagyja, hogy a hívek a papnak 
vasárnaponként kenyeret szolgáljanak.

Alapítja az esztergomi és kalocsai érsekséget, a veszprémi, 
pécsi, győri, váradi, egri, váczi, Csanádi püspökségeket. Az egy
ház fejévé az esztergomi érsekséget állította. Esztergomban a 
királyi lakásul szolgáló fellegvárban pompás templomot emeltetett.

A nélkül, hogy ezen alapítványok hitelét érintenők, nem látjuk 
feleslegesnek megjegyezni, hogy Szent István tíz diplomája közül 
a pannonhalmi benezés apátság, a ravennai, veszprémvölgyi, a 
pécsi, veszprémi, pécs-váradi alapító levelek valódiak, ellenben a 
nyitrai, a zalavári 1019-iki, a zalavári 1024-iki és a bakonybéli
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alapítólevél hamisítványnak minősíttetik. S felhozzák, hogy a raven- 
nai adománylevelet csak 1572-ben közli először Rubens; a vesz- 
prémvölgyi apáczák görög alapító oklevele sincs meg eredetiben, 
hanem csak Kálmán királynak 1109. oklevelében található; a 
pécsi püspökségnek 1009-ben kelt alapító oklevele sem maradt 
ránk eredetiben, legrégibb átirata a somogyvári benczés monostor 
1404-iki oklevelében olvasható; a veszprémi püspökség alapító 
oklevelét is csak a tihanyi benczésapátságnak 1295-iki átiratából 
ismerjük; végül a pécsváradi benczés apátság alapító oklevelének 
1403-ból származó átirata a Monumenta Vaticana ez. vállalatban 
jelent meg. S ezek egyike sem maradt ránk eredeti alakjában.

A Szent Benedek-rend részére alapítja a pannonhalmi apátsá
got. Anasztáz Asztrik az első apátja, kinek felléptét a benezések 
névtára 997-re teszi. Alapítja a veszprémvölgyi női zárdát a királyi 
udvar himzési szükségletei czéljából. A püspökségek mellé iskolá
kat, Veszprémben főiskolát állít.

VII. A törzsszervezet felbontásával kialakúit a 
magyar királyság.

A magyar már mielőtt a Kárpátokat átlépte volna, Etelközben 
monarchikus formát vett fel. A fejedelmi méltóságot az Árpád
házra ruházta. Az Árpád közvetlen utódait a keleti császárság 
már királyi czímmel illette.

A vérszerződésben már le volt téve egy alkotmányos monar
chia alapköve. Abban, hogy a vezérséget a nemzet ruházta az 
Árpádházra, míg tart, le volt téve a választó királyság eszméje. 
S mert a magyar király személyesen gyakorolja a fővezéri, főkor
mányzói, főbírói tisztet s így férfit kíván, a méltóság apáról 
fiúra szállása nem foglalt helyet a vérszerződésben; arra a rend
szerre gondoltak, mely a törököknél most fennáll', hogy nem a 
szultán fia, hanem a ház legidösb tagja következzék.

Egy szuverén királyság lép föl Európában, hol minden király 
a római birodalomtól nyeri méltóságát, s így mint nem szuverén, 
hadizeneti, békekötési joggal felruházva nincs s a császár fegyveré
vel rendelkezik. Hogy Szent István hogyan lépett egy magára
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mint szuverén király Európa királyságai közé, a történet nem, csak 
a legendák beszélik, azt is csak egy század múlva. De nem a törté
neti Szent István, hanem az egyházi hatalom javára. A mennyiben 
a legendák sacralis színben tüntetik föl s vérünkbe ment, nincs 
okunk, mi történelmileg megvalósúlt, azzal szakítani.

A legendák forrása nem lehet más, mint a mit a longobard 
korona keletkezéséről beszélnek. VI. Gergely, a pápai hatalom 
megalapítója, mikor 590-ben fellépett, a longobardok királyának, 
egy a Krisztus keresztfája egy vasszegéből készült s megaranyo
zott koronát s püspökeinek palliumot küldött, azok elfogadták. 
Pedig az olaszföld még a keleti császársághoz számított.

Hartwich legendája szerint Szent István uralkodása harmadik 
évében Asztrik pannonhalmi apátot Rómába küldi, ki a szent
szék előtt előadja, hogy a magyar nemzet a római vallás híve 
lett, s áldását kéri az újonan támadt kereszténységre, s az egy
ház kebelébe való felvételét, kiemelve, hogy István a térítés munkája 
által érdemeket szerzett, az esztergomi szék alatt püspökségeket, 
apátságokat alapított, felkérte a pápát, hogy koronával ajándékozva, 
őtet királyi méltóságra, országát királysággá emelje.

II. Szilveszter pápa Asztrikot kegyesen fogadta. Áldását adta 
a keresztény katholikus magyarságra, s egy koronával s 1000 mart. 
27-éröl egy bullával bocsátotta hazájába, mely által Szent Istvánt 
és utódait felhatalmazza, hogy az apostoliság jelvényéül magok 
előtt keresztet vitethessenek, az ország jelen és jövendő egyházait, 
helyette és utódai helyett intézhessék és rendezhessék.

Történetünk e jelenetet, mint megtörténhetettet, elfogadta. A 
korona ma is meg van, a magyar korona az apostoli czímet ma 
is használja, az investitura s főkegyurasága jogában van. Csak a 
bulla bizonyult XVII. századi hamisítványnak, kegyelmesen. szólva, 
mai alakjában. S kifogás alá esik az a feudális tétele, mintha 
Szent István az országot a szentszék feudumának felajánlta, s 
Sylveszter pápa visszabocsátotta volna: mert Szent Istvánról fel 
nem tehető, hogy az országot, mely nem volt az Árpád-ház feu- 
duma, a honfoglalóké volt, felajánlta volna.

Sőt a pápa általi korona küldés, s a bulla keltezéséhez hozzá 
fér az a szó, hogy III. Ottó, mint hódító, Rómában van, II. Syl
veszter már második általa kinevezett német római pápa: Hartwich
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a császár tudta nélkül az 1000-ik évben juttatja Szent Istvánt a 
koronához. Holott Ottót 1001 febr. 16-án verik ki Rómából. Hogy 
a dicsőség mégis a pápaságnak jusson, a korona küldés évét az 
ezeredik évről egy évvel későbbre kezdik vitatni.

A lejött hagyomány nyomán Szent István megkoronáztatása 
1000 augustusa 15-én folyt le, a legenda szerint Esztergomban, 
traditióink szerint Székesfehérvárt. Fogalmunk szerint a korona a 
nemzet szuverenitásának jelképe, a koronázás a nemzet szuveré- 
nitása egy részének átruházása a királyi méltóságra, alkotmányos 
voltunk kifejezésre juttatása.

Hogy folyt le első koronázási nagy ünnepélyünk, a legendák 
nyelvén folytatva, Szent István Gizella királynéval, fényes kísérettel 
megjelent, az egybegyűlt nemzet királyának kiáltotta. Miként 
Árpádtól a vérszerződés alkalmával, bevették az esküt, hogy a 
nemzet jogait érintetlenül hagyja; az ország nagyjai kezébe adták 
a kormányzói, főbirói, fövezéri hatalom jelképét, a királyi lándzsát, 
Domokos esztergomi érsek az oltárról levette a koronát, de hogy 
kitette fejére, abban az időben, melyben Nagy Károly s az első 
lengyel király, mint Napoleon önkezével tette fejére a koronát, 
homály fedi. Gizella királynét, miként a franczia királynéknak, a 
koronával vállát érintve, megkoronázottnak tekintették. S ezzel 
beindúlt a magyar nemzet máig is legfényesebb nemzeti ünnepe, 
a koronázás.

VIII. Szent István monarchiája, megjelenése Európa 
államrendszerébe.

Szent István felbontotta a törzsszervezetet, megkoronáztatta 
magát s előállt a magyar monarchia.

Szent István kezében az evangélium az a lapja, mindnyájan 
egy atya gyermekei s így testvérek vagyunk; a Nagy Károly-féle 
kapituralék azon intézkedése, melyben secularizálja a keresztény 
államot, de az egyháznak politikai szerepet oszt; kezében van a 
vérszerzödés, alkotmányunk alapja. Az előttünk megjelent két 
turáni faj a hunn és avar nem bírt azon magaslatra emelkedni, 
hogy a kereszténység előtt meghajoljon, a magyar, mint nyelv-
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képződése is mutatja, nemcsak az egy szótagú nyelvek, az árja 
nyelvek képződése után fejlett. Nem érte be a huszonöt betűvel, 
nagyobb kaliberű temperamentumának kifejezésére az ő és ű s a 
kettős betűk is kellettek. Mint nyelvképződése is mutatja, magas 
politikai fogalmakkal érkezett. Számot vetett a keresztény államiság 
történeti fejlődésével, egyezkedett. Legyen Szent Istváné a dicsőség, 
hogy a vérszerződést az akkori államrendszerrel, melyet a római 
birodalom s a feudalismus képviselt, felében kiegyeztette. Abban 
az időben, melyben az új római birodalom a capitulárék szel
lemét, a feudalismus az által, hogy a hatalmat örökletessé tette, 
már kiforgatta volt.

Árpád a honfoglalással megszüntette az ázsiai és európai 
fajok egymásközti ezeréves harczát a Dunamente felett: Szent 
István további békéjét kívánja biztosítani. Európa a keleti és 
nyugati császárság között fel lévén osztva, Árpád e két birodalom
ból szakasztottá ki hazáját: Szent István független királysággá 
alkotta. Szakaszt a keleti vallással, a cyrill betűkkel, a nyugati 
valláshoz csatlakozott. A keleti vallásban a bolgár szlávvá lett, a 
magyar mint nemzet akar fennmaradni. Nyugathoz csatlakozik, 
belépteti nemzetét a római vallásba, de nem a római birodalomba. 
A két császárság több szuverént nem ismer: Szent István mint 
harmadik szuverén államot lépteti fel monarchiáját.

Belépett a római vallásba, de nem a klérus nemzetközi köte
lékébe. Apostoli czímet adat magának, hogy mint pápai követ, 
maga előtt keresztet vitethessen, püspökeit maga nevezhesse ki, 
dotálhassa.

Nem lépett be a római birodalomba, hol a fejedelmi hatalom 
a császárságból fakad: a fejedelem a császár vazalusa, kinek fegy
verével rendelkezik, s szuverenitással, mely szerint hadat izenhet, 
békét köthet, nincs felruházva. Mint harmadik szuverén lép fel a 
felségjogok teljességével.

Szent Istvánnak csak a törzsszervezetet kellett felbontani, a 
törzsfök szuverenitását kellett bevonni, a királyi czímet kellett fel
vennie s kész volt a magyar monarchia, melyben szabad a föld, 
szabad az egyén, szabad a nemzet s független az ország.

Míg Európában, a hova a kereszt fel van ütve, az ország és 
földje a római imperium feuduma ; fejedelem és népe hűségbérébe
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bírja, birtokosa, de nem tulajdonosa földjének: a magyar haza 
nem feudum, az ország nem az Árpádház feuduma, a vérszerződés 
alapján a hazafölde a nemzeté: Szent István a törzsek kezéből a 
nemzetségek tulajdonába bocsátotta.

Míg Európa más országai mind annyi apró tartományokra 
vannak darabolva, Szent István a törzs-keretek felbontásával kialakí
totta az akkori Európa legnagyobb országát, egységes nemzetét.

Míg a már fellépett feudalismus az antik világ kasztrendszerét 
jobbított kiadásban felújította, a társadalmat osztályokba sorozza, 
rangfokozattal felfelé, mind kevesebb joggal lefelé: Szent István 
monarchiája rangfokozatosságot nem ismer, a jogegyenlőség alapján 
áll, a nemzet egy tagjának sincs több, nincs kevesebb joga, mint 
a másiknak, s ezzel a künn már lábra kapott osztálygyűlöletnek útját 
állja. Hogy az idegen fajokat a hazához kösse, politikai nemzetet 
alkot, mely a nem fajmagyarok részére is nyitva áll.

A közigazgatást s honvédelmet a földbirtokra, a földbirtokos
ságra fekteti. Míg künn a dux és comes vállain nyugszik, az Árpád
királyok a nemzetnek főkormányzói, főbíráji, fővezérei. S mert a 
méltóság férfit kíván, Szent István nem hozza be a feudális örökletes- 
séget. Még a királyságot is az Árpádházban választás alá bocsátja.

Míg künn, ha még nem is hangzott el, de már beindúlt, 
quiquid principi placet, legis habet vigorem: Szent István fen- 
tartja a vérszerződés azt a pontját, hogy tanácsából országa nagyjait 
nem rekeszti ki. Az időszerint alkotmányos monarchiát alapít.

Egy nemzeti monarchia alapvonalai, abban az időben, mely 
nemzeti monarchiát ismerni nem akart. A vérszerződés kiegyezte
tése a nyugati államok rendszerével. Melyben szabad maradt a föld, 
a birtok a nemzetségek tulajdonában maradt s lett hazaszeretetünk 
forrása. Az örökösödést a nemzetségek közt a lehető legszélesebb 
alapra fektette, a nemzetet meghagyta jogegyenlőségében : forrásává 
lett fajszeretetiinknek. Rex regnat, imperator imperat. A király 
országol, a császár parancsol. Királysága forrásává lett szabadság- 
szeretetiinknek. Belépett a római egyházba, de miként a lengyel, 
svéd, angol nem lépett be a római imperiumba, forrásává vált 
függetlenségünknek. Monarchiája, Szent István decretumentumában 
nincs ugyan codificalva, de az angol alkotmány sincs, de azért 
a nép lelkében élő törvénynyé vált.
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IX. Kupa és Gyula törzsfök felkelése a dolgok új 
rendje ellen.

Szent István megkoronáztatása után, két hatalmas törzsfőnök 
fegyverre kél; a legendák szerint az ősvallás mellett, a keresztény 
vallás ellen. Nem volna csoda. A nemzet Ázsia azon részéből jön, 
mely még astrális vallásban élt, rajongást nem ismert, s hol még 
ma is a sárga fajnál a napi imádságot automaták végzik, leteszi a 
nép filléreit, tovább halad, a gép elvégzi helyette. A magyar 
a csillagos ég alatt végezte áldozatát, s most papok jelennek meg, 
templomok keletkeznek. A haza földéből papi telkeket, kolostoro
kat, püspökségek részére uradalmakat szakasztanak ki. A papság 
idegen, azt a nyelvet beszéli, melyen a senatus populus que romanus 
urbi et orbi osztotta a parancsot a légióknak, kik folytatták a népek 
leigázását. A nép lelke e század alatt, mióta Európában van, sok 
mindent megszokott, a római vallásba menetel mégis nagy meta- 
morphosisnak tévé ki a magyart.

Ide jútnánk a legendák eszmemenetén. De hogy e két törzsfő 
nem az ősvallásért, nem a kereszténység ellen kel föl, fenmaradt, 
hogy a keleti vallás már félszázad óta hódit; s hogy Szent 
István nőszerzetet, a veszprémi völgyben görög zárdát alapít, 
Konstanczinápolyban templomot, s az oda zarándoklók részére 
menhelyet épít.

Ha megmozdúlt a lelkek békéje, nem annyiban az idegen 
iégköi beáramlása, mint a hazaföld idegen kezekbe jutásának 
félelméből eredt. Gizella királyné kíséretében bajor, szász lovagok, 
sváb Hunt-Pazmanok jöttek, kik a Garam völgyét kapták, jön 
Herman, kinek Szeben alapítását tulajdonítják. A főpapság nyomán 
jönnek az olasz telepesek, mint a Bihar, Zemplén, Szabolcs, 
Baranya, Veszprém vármegyékben máig fenmaradt Olaszi helysé
gek mutatják. A római birodalom szelleme a hűbéri és canonjogi 
szokások berohanásától féltik nemzetüket. A turul madárt zászlóin
kon már szentképekkel cserélték fel.

A két felkelő Gyula erdélyi vezér, Kupa Somogy ura. Szent 
István a hét törzs keretéből a 108 nemzetség keretébe szállította 
a birtoklás rendjét, igaz, hogy a legtágasabb öröklési renddel,
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de csak a fiúágban. De már kisért a királyi jog behozatala nyo
mán a donatio és végrendelkezés. A magyar a görögökkel tart, 
mit Homer Iliásza akép fejez ki: „Az ember is úgy van, mint a fa 
levele, Leszakad az ágról, játszik a szél vele, Tavaszszal a helyén új 
rügyek zsendülnek. A nemzetségek is támadnak, eltűnnek0. A hon
foglaló magyar nem bír kibékülni a gondolattal, hogy ha nemzet
sége fiágban kihal, birtoka királyi adományozás tárgyává, s leány
gyereke földönfutóvá lesz. Küzdelmökre a korunkra lejött székelyek 
földbirtok politikája vet világot, kik a királyi jog, a donatio behato
lása ellen még századokon át küzdenek. Aranyos-széken elpusztúlt 
egy falú, Bogát, a szomszédos községekre szállt, s még korunkban 
a föld mi pünkösdig nem szántatott fel, birtokába ment annak, 
ki legelőbb ekéjét belé akasztotta. S hogy a család és nemzetség 
ki ne haljon, az utolsó leányt fiusították, s a birtok fiú-leány ágon 
a család utolsó sarjában a leányág kezében maradt.

De nemcsak a hűbéri jogok, a canonjogi behatolások is 
izgatták a kedélyeket.

A keresztelés hozza, a bibliai keresztneveket a férfiak részére, 
a nők részére a görögből vett Helena, Katalin, a latin nevekből 
vett Klára, Francziska, Margit, Paula, Róza, a héber nyelvből vett 
Anna, Erzsébet, Johanna, Maria, Eszter, Rebeka, Zsuzsánna addig 
nem hallott neveket.

A népet különösen lázították a canoni vétségek elleni drákói 
szabályok, a melyek a később keletkezett Szent István-féle decre- 
tumokban is így hangzanak: Ha valaki vasárnap dolgozik, vegyék 
el tőle az ökröt, adják a helybelieknek, hogy megegyék, ha lóval, 
vegyék el s megválthatja egy ökrön; ha más szerszámmal, vegyék 
el, de megválthatja egy bőr árán. Vasárnap aprója-nagyja menjen 
a templomba, ha elmarad, verjék meg és nyírják meg. Ki a tem
plomban susog, az istentiszteletet zavarja, ha előkelő, csúfosan 
űzessék ki a templomból; ha a köznépből való, a templom elő
csarnokában kössék meg, s korbácscsal s hajok lenyírásával bün- 
tettessék. A ki a kántorbőjtön húst eszik, egy héten át böjtöljön 
bezárva; ha pénteken eszik húst, egy héten át bőjtöl sötét fogdá
ban. A vasárnapi munkaszünet s a böjt meg nem tartása mellett, 
a lopás tilalma következett. Ha asszony első és másodízben lopott: 
férje megválthatta a büntetéstől, de ha harmadízben lopott, akkor
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mint rabszolga eladatott. Ha a szolga lopott, az első lopásért 
levágták az orrát, a másodikéul levágták a fülét; ha harmadszor 
is lopott, felakasztották. Ha szabad ember lopott, az első lopás 
alól magát megválthatta, de ha magát meg nem váltotta, vagy 
ismét tolvajlásra vetemedett: szolgaságra vettetett.

A jámbor krónikások István királyban csak a térítőt és csoda
tevőt látják, s absolut királynak tekintik. S a két törzsfö nekik 
lázadó, kik aztán királyi páleza láttára kiejtik fegyverüket. Mert a 
legenda szerint van fegyverrekelés s nincs csata.

De hogy a legendáknák is megadjuk az övét, igaz, hogy a 
sok templom-építés, a papságnak a nemzet közzé hatolása, s 
különösen a tizedszedés az egyház részére, a tizedben adórendszer 
behozatala, az idegeneknek nézett papság részére, a püspöki 
birtokoknak az ősi foglalás jogán birt földterületből lett kiszakítása, 
a papság iránt egyhamar rokonszenvet nem kelthetett. Nagyban 
hozzájárult a nemzeti érzés idegenkedése minden iránt, ki idegen, 
minden intézmény iránt, mi idegenből jő, mit nevelt, hogy egy
más nyelvét nem értették.

A krónikák szerint Kupa Zaránd fia, Kupa vagy Koppány 
kezdte, a somogyi vezér, a Szávától a Balatonig terjedő vidék 
lakta törzs feje. A nyugatról jövő szerzetesek mindjárt a Dunán 
tűit nézték ki, ott volt a Benezések Pannonhalma, ott keletkeztek 
a püspökségek; a birtok kiszakítás visszahatásának a Dunántúl 
kellett legelőbb kitörni. Már Veszprémet ezt a püspöki székhelyet 
ostromolták a felkelők, midőn Szent István szentek képeivel ékített 
lobogók alatt Esztergomból papság és fegyveres kísérettel kilépett, 
a felkelők meghódoltak.

Az erdélyi vezér felkelése nagyobb szabásúnak van feltüntetve, 
már azért is, mivel Erdély Kárpátövezte íenlapálya mintegy külön 
életet él, s a keleti vallás cl volt terjedve. Különben is az erdélyi 
vezér méltósága az Árpádtörzs után látszik következni. 1. Gyulának 
egy fia s két leánya van, Sarolta és Karolta. Karolta Doboka neje, 
kitől Csanád született. Sarolta nem más, mint Szent István anyja, 
s így a felkelt II. Gyula az uralkodó unokatestvére. A pogány 
vallás lobogóját tűzte ki, mondja az egyik krónikás, a keleti val
lásét mondja a másik. S a valószínűség a keleti vallás mellett szól. 
A felkelés ideje bizonytalan, 1002—1004—5-re teszik. A legendák 
szerint Szent István Gyulát száműzte, nejét utána küldte.
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X. Szent István monarchiája fellépésének hatása 
a Dunamentére, az európai fajokra.

A nyugati császárság támadja: legyőzi, Bécsböl kiszorítja.

Ha volt csakugyan Kupa és Gyula felkelésének történeti 
magva, ha veszély fenyegette, a magyar már akkor hamar meg
értette egymást. Már pedig mikor a honfoglalás a bánhidai csatá
val végződött, monarchiánk fellépése az európai államrendszerben 
sem maradt visszahatás nélkül. A nemzet leakasztotta rég pihent 
fegyverét.

Szent Istvánnak nemzetközi helyzetében számítania kellett, 
hogy az itt talált népek a Duna Tiszamentéröl a határok felé, 
népfajaik felé vonultak; számolnia kellett a szomszédos népekkel, 
különösen nyugaton és északon elvonuló azon népekkel, hol a 
horvátok, vendek, szlovének, csehek, lengyelekből Róma egy 
katholizált szláv zónát húzott föl a nagy németek ellen; számítani 
kellett az európai fajokkal, különösen abban a tekintetben, hogy 
még mind nem tartják beszűntettnek ezredéves harezukat a Duna- 
mente, sajátlag a középtenger uralma felett, minek honfoglalásunk 
útját állta; számolnia kellett a hatalmi sferákkal, melyek közül a 
keleti császársággal könnyű volt, mert monarchiánkban gátvetést 
látott a germán és szláv fajok keletre vágyakodása ellen: a nyu
gaton pedig a helyzet az, hogy a délnémetekkel, hova a katholizált 
szláv zóna is számít, mint pápa barátok jó szomszédságára számít
hatott ; ellenben a nyugat- és északnémetekkel szemben, kik mind 
nem tettek le útjokról a Dunamentén le a Középtengerre, ellensé
günkre kellett számítania. Szent István nemzetközi politikájának 
koczkája el volt vetve azzal, hogy bevonúlt a római vallásba, de 
a már .nemannyiba római, mint német birodalomba, nem. A latin 
sferához csatlakozott, hol Róma a nemzeteket, az olaszt, francziát, 
spanyolt, portugált politikailag szabadon hagyta. Ily bonyolult 
helyzeten át kellett Szent István monarchiájának positiót foglalni: 
a hatás szomszédaira, a visszahatás nyugatról nem maradhatott ki.

A honfoglalás hazánk déli részéből a bolgárokat, északi részé
ből a morvákat zavarta volt ki, mind kétfelől önálló állam-alakúlás 
indúlt, mi hazánk szélét fenyegette. A bolgárok a keleti császárság-
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nak felmondták a hűbéri viszonyt, czárságot akarnak alapítani. Ki 
a honfoglalást elnézte, Porfirogenitus unokája, Basil császár már 
fegyverben áll ellenük. A bolgárok már határainkat fenyegetik, 
midőn Basil császár Szent Istvánt segítségül hívja, mi valószínűbb 
Szent István a haza határa védelmére kiszállt s visszaszorította a 
bolgárokat, kiket Basil 1019-ben levert, véghez vitte rajtok a 
kegyetlenkedést, melyért bolgárölő nevet kapott.

A felső Dunán, hol a honfoglalás a morvákat találta volt, a 
morvák helyett lengyelek mozognak. A szláv lobogó alatt morvák, 
csehek, lengyelek akarják a felső Dunát kezükbe venni. Alsó- 
Ausztria bajor birtok, Csehország a római birodalomhoz tartozik. 
Lengyelország mint a római birodalomba be nem lépett katholizált 
herczegség, katholikus szláv birodalmat akar alapítani. Bolesláv Cseh
országot, Lusatiát, Sziléziát, Morvaországot megszállta, Krakkóba, 
Boroszlóba lengyel püspököket ültetett. Csehországot kiakarja sza
kítani a német-római császárságból. A mint Szent István sógora, 
II. Henrik trónra lépett, a cseh-lengyel birodalom alkotásának 
mindjárt elébe állt, 1004-ben a lengyeleket Csehországból kiverte, 
a cseh királyságot visszaállította. A viszály azért tovább folyt. Most, 
1018-ban, a lengyelek Morvaországon át már a bajor-földet, Alsó- 
Ausztriát támadják. II. Henrik hívására Szent István fegyvert ragad. 
A lengyeleket visszaszorítják, Cseh- és Morvaország visszamaradt 
a római birodalom kapcsában. Szent István hazája határait vissza
állította. Bolesláv pedig, mit hiába keresett, a koronát önhatalmilag 
a fejére tette.

Szent István a délen és északon keletkezni indúlt birodalmak
tól, hegemóniáját a Dunamente felett már megmentve látta: a 
viharzás nyugatról indúlt, sógora II. Henrik császár meghalt. Fel
támadt a politika, mely Rómát lefegyverezte, német pápákat ültetett 
a pápai székbe, de a mely Szent István fellépésével Rómát és 
Itáliát III. Ottótól megmentette. Kísért a felfogás, hogy a magyar 
királyság, magyar nemesség nem egyenrangú a feudális királyság
gal, feudális nemességgel, mert nem a római császárság kezéből 
fakad. II. Komádban, 1024-ben, a császárság ismét pápacllenes 
párt kezébe jút, melyet a történészet egyelőre saliai császárok 
1138-tól III. Konrád fölléptével Staufok pártjának nevez. S mely 
a pápabarát föld leverésével a Középtengerre akar jútni.

B
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II. Konrád azon kezdte, hogy fiát az utolsó macedón császár, 
IX. Konstantin leányával házasította össze. Ez a lépése a keleti 
császársággal fennálló jó szomszédságunkat fenyegette. Jött a hír, 
hogy a Rajna felöl, a sváb földről lovagok akarnak hazánkon át 
Konstantinápolyba vonulni, a Habsburgok egyik őse, Werner 
strassburgi érsek vezetése alatt. Szent Istvánnak gyanús, kiszállt, 
nem engedte hazánk határát átlépni. II. Konrád erre fegyverkezett.

A honfoglalást a bánhidai csata követte. Szent István monar
chiáját II. Konrád támadja, ki 1030-ban váratlanul megjelent. 
Szent István a határon fogadja. Csatát nem fogad, várja míg 
nemzete táborba száll. Húzódik befelé, az ellenség elől minden 
élelmi szert elszállíttat. De már robog a felült magyar had. 
Győrtől a császár jónak látta visszafordúlni. A krónikás szerint, 
a császár a folyókkal, erdőkkel védett országba nem bírt betörni.

Szent István azonban üldözőbe veszi, a császár hadát kiverte, 
átlépte a Lajtát. Nem elégelte meg, hogy hazáját megtisztította. 
Alsó-Ausztria bajor birtok, 996-tól a Babenbergek, Albert Baben- 
berg herczeg az Urseolo leány keze után Szent István sógorának 
feuduma. Mint tartomány, Ostmark helyett Osterrichi név alatt 
Bécs Vindobona helyett Wienre rövidítve akkor jelenik meg; de 
szintén pápabarát, nagy németek ellen felhúzott katholizált szláv 
zóna lánczszeme. Szent István a császári hadaktól Osterrichit is 
megtisztította, Bécset megszállta. Honnan mint győztes a császár
nak békét ajánlt. II. Konrád az egyezkedéssel Henrik fiát bízta 
meg, az a feltételeket elfogadta. Bécs és a Fischa és Lajta köze 
Szent István kezében maradt.

XL Szent István elkeserített utolsó nyolcz éve. Az 
Árpádok kipusztítni akarása.

Szent István uralkodása első húsz éve a magyar monarchia 
megalapítása, a reá következő tíz éve a Dunatnente felett hege
móniánk biztosítása, utolsó nyolcz éve, mint minden nagy elme, 
martiromsága. Ebben az időben, mely a keresztény egyetemes 
monarchia megalkothatása, a feudalismus rangfokozatos szolgasága
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öröktörvényszerííségének ábrándjában élt, megalkotta az első keresz
tény elvekre fektetett monarchiát. Királyságot alkotott, nem császár
ságot, nemzetét nem fosztotta meg ősszabadságától, az itt talált 
népeket nem igázta le, megnyitotta sorompóit az idegeneknek. 
Bevonúlt a római egyházba, de nemzeti klérust alapít. Szomszé
daival családi összeköttetésbe lép, maga némettel, az Árpádfiak 
csehekkel, lengyelekkel, oroszokkal házasodnak. Nötestvérét olasz- 
szal, fiát horváttal házasítja. Nem vonult be az imperiumba, maga 
sem akar imperiumot alapítani, a nemzetközi helyzettel szemben 
neutralitásban marad. Azért utolsó évei mégis Galgothaútjárás.

De minő idők is járhattak a nemzetekre, melyek nem hajlot
tak meg a római birodalom uralma előtt: az ős lengyeleket, a 
polyánokat, a lechiták leigázzák, a svédeknél a megalapító Harold 
fiai közt testvér háború foly, és a trón Olaf kezébe kerül; az 
angolszászok mindjárt normán uralom alá jutnak. Ha nem hajolnak, 
legalább kerüljenek idegen ház uralkodása alá. Nálunk titkos kezek 
működnek. S minő idők járhattak a trónvárományosokkal szemben, 
mikor a hagyományok szerint, Edmund angol király fiát Edmun- 
dot és Edvardot, következője Knut Olaf svéd királyhoz, az Szent 
Istvánhoz küldi, hogy pusztítsa el.

Szent István a császárság ellen folytatott 1030-iki győzel
mes háborúja, Bécsnek a római sfera részére lett megszállása 
után mintegy családi végrendeletül már írja politikai bölcsészeti 
intelmeit fiához, mint trónja várományosához. Gizella királyné 
hímezi a koronázási királyi palástra férje, fia képét, s veti reá az 
1031-ik évet: a midőn a már meghalt Ottó, Bernád után még 
életben levő fia Imre, ki már neje Kreszcsimir liorvát király leánya 
után özvegy, 1031. sept. 2.-án vadászatra megy, kísérete felveri 
a vadkant, mely kezdi krónikáinkban a vadkanok titokzatos sze
repét, a vadkan kioltotta életét. Imre herczegben, a későbbi Szent 
Imrében Szent István ága, három fia, három leánya mellett, még 
leányágban is kihalt.

De honnan ága kiágazott, Taksony vezérnek Géza, Szent 
István apja mellett Mihály fia is volt; az ettől lejövő ág még él. 
Az Árpádházat Mihály fia, Vazul, magyarosan László, Szár László 
folytatja. Rurik Preinislava orosz herczegnőtől három deli fia van: 
Endre, Béla és Levente. Ös jogszokás szerint a vezérség s így
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a helyébe lépett királyság nem lévén örökléses, mindenik váro
mányosa a koronának.

A császárság 1030-ban történt kiverése, Bécs megszállása 
óta Szent István udvarában a német és latin sféra versengése foly. 
A krónikák homályán mennyire átlátunk, a mint a vadkan elját
szotta gyászos szerepét, megjelenik Péter, Urseolo Ottó velenczei 
dogé fia, Szent István testvérétől Gizellától. Kit miután atyja, kit 
a külbefolyás megbuktatott s 1031-ben meghalt, Szent István 
udvarába hozatott.

Urseolo Péter, mint az olasz papság trónjelöltje tűnik fel. 
De az olaszok mellett ott vannak a Gizella királynéval beszárma
zott német lovagok, ott van az Aba Sámuel, Szent István másik 
nővére Sarolta keze után az Árpádház magyar sógorságának pártja.

A krónikások szerint az történik, hogy Vazult, mondjuk 
Lászlót mint trón várományost megvakíttatta s Nyitra várába záratta, 
fiait Endrét, Bélát, Leventét száműzte. Egyik krónikás a nagy 
királyra, a másik a királynéra hárítja. Gizella királynéra, kinek a 
történészet ha nem többel, tartozik azzal a kérdéssel, hogy történ
hetett aztán, hogy a mikor Péter hatalomba jút, hogy trónra 
segítette, mindenéből kifoszt. S Szent István lelkivilágára ha egyéb 
nem vet világot, ott van udvarában a két kidobott angol királyfi. 
Szent István a helyett, hogy elpusztíttatta volna, szépen felneveltette, 
leányát Agatát Edmundhoz adta. 111. Edvard a mint trónra jön, 
keresi, kéreti őket, mint unokatestvéreit: Szent István már nem 
élt, 1054-ben a pápához fordúl, biztosítsák útjokat haza felé. De 
már Edmund meghalt, Edvard hazajutott.

Vagy az a Szent István pusztítja az Árpádokat, ki egy éjjel 
arra ébred, hogy orgyilkos lépteit hallja s megvillan a tőr: de 
a mint a legenda írja, a hogy dicsőségtől súgárzó, történészi 
nyelven, heroikus alakja felemelkedett, a bérgyilkos kezéből 
kiesett a tőr.

Mi történt valósággal Szent István utolsó nyolcz évében, örök 
homály marad. A valószínűség az, hogy kiakarják pusztítani az 
Árpádokat, hogy megsemmisíthessék Szent István monarchiáját. Ő 
pedig Vazult Nyitra várában őrizetben tartja, fiait nagyapjukhoz 
meneszti. Hogy alkotásáj biztosítsa, mint gondolják 1035-ben írja 
második dekrétumát, melynek a mint látszik, inkább csak canon-
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jogi része maradt fenn. Mikor pedig végperczeit közelgeni érezte, 
futtat Nyitra várába. De Vazult már megvakítva találják.

Végre, legelső s máig legnagyobb királyunk, kinek lángesze 
örök időkre szólót alkotott, az napon, melyen egykor megkoro
názták volt, 1038 aug. 15.-én, uralkodása 39-ik, élete 63-ik évében 
bevégezte végnapjaiban megkeserített dicső pályáját. Hol meg
koronázták, Székesfejérvárt, a nemzet királyai részére sírboltot 
állíttatott, hol megnyitotta az Árpádház királyai hosszú sorát.

XII. Szent István emlékezete,

a róla fenmaradt legendák, a tőle fenmaradt korona s 
koronázási jelvények, decretumok, alapító okmányok.

Szent István, mint a hagyomány mondja, 1012-ben a budai 
oldalon Árpád sírja fölé emléket állíttatott. Mindkettőjök porait a 
mostoha idők szélnek eresztették, de alkotásaikat ezer év sem 
bírta megsemmisíteni. Krónikása egyiknek sem akadt, Szent Istvánt 
fellépésétől száz év múlva vette tollára a legenda.

Három legenda maradt fenn, azok is százada végéről. Az 
úgynevezett kisebb legenda egy magyar pap, az úgynevezett 
nagyobb legenda egy külföldi pap s a harmadik, a Hartwich győri 
püspök legendája Kálmán király idejéből. Arra valók, hogy halála 
után negyvenöt év múlva 1083-ban történt szentté avatása alkalmá
val mystikus alakját dícsfénynyel vegyék körül.

Hogy a legendát beszéltessük: halála gyászba borította hűsé
ges népét, a székesfejérvári dóm közepén fehér márvány szarkofág
ban tették pihenőre ; a hol éjszakának idején hallatszott az angyali 
karok gyönyörűséges éneke. Hogy a szentté avatás legendáját 
folytassuk, László király tanácsra gyűjtötte az ország püspökeit, 
nagyjait és bölcseit, három napi országos böjtöt rendelt el. A 
kőlapot a sírról nem bírták elmozdítani, míg Karitas apácza taná
csára a fogoly Salamon királyt szabadon nem bocsátották. Mire 
a kőlap szinte magától emelkedett • föl a sírról, és a templomot 
olyan kimondhatatlanúl édes illat töltötte be, hogy a jelenvoltak 
a paradicsomban, az örök gyönyörűségek házában képzelhették 
magukat. Maga a koporsó tele volt rubintszínü, olajjal kevert
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vízzel, a melyben mint folyó balzsamban pihentek a szent csontok". 
Azonban hiába keresték a szent jobbot és a rajta levő gyűrűt. 
Ott busong Merkurius apát, a dóm kanonokja s a szent sír örizője 
egy maga, fehérruhás ifjú jelent meg neki s bibor ruhába gön
gyölve hozta a szent jobbot és gyűrűt. Mit Merkurius Biharba 
vitt a szent-jobbi benczés apátságba. De nem maradt meg Biharban, 
tatárjárás, török dúlás útján Dalmatiába Ragusába a dominikánusok 
kezébe került. Pray György jezsuita történész kinyomozta, hogy a 
Ragusában őrzött jobb kéz ugyanaz. Mária Terézia Bécsbe vitette, 
azonosságát nagy ünnepélyességgel elismertette, s 1771 jul. 15.-én 
Budára indította, hol a várbeli Szent Zsigmond kápolnába helyezték.

Nyolczszáz évig nyugodt a magyar monarchia a szent jobb 
kéz alkotásán, mi idővel rendiséggé alakúit. S a nemzet meg
értve az új időket, Szent István alkotása sánczait az ország 
minden népének szerencsésen megnyitotta. Az évben, hogy két 
száz év előtt e vívmányhoz jusson, Anglia királyát lefejezte, 1848 
Szent István napján, a népképviseletté vált parlament, s az első 
felelős magyar minisztérium fogatai robogtak Budára, a Mátyás 
templomban lefolyt a templomozás, a harangok megkondúltak, a 
Gellérthegyen az ágyuk megdördültek s az ezernyi népnek feltűnt 
a szent jobb kéz. A templomból kibontakozott a papság, utána 
piros vánkoson az ereklye, nyomában elsőnek István főherczeg 
Magyarország utolsó nádora, ifjú, daliás alakja díszmagyarban, 
vitték vissza helyére.

A történeti Szent István reánk hagyta a nemzet országos 
ereklyéit a szent koronát, mint királyságunk hatalmának, alkotmá
nyosságunk nemzeti függetlenségünk jelképét. Király tiszteletünk, 
a haza, faj és szabadságszeretetünk forrását.

Reánk hagyta nagy múltunk másik ereklyéjét a koronázási 
palástot, minek előállítása Gizella királyné nevéhez fűződik. A 
palástot mely selyemdamaszt, rajta arany hímzésben Krisztus s 
félkörben az apostolok, alatta egy aranynyal hímzett szalag, 
rajta kék selyemmel hímzett e felírat: Anno incarnationis Christi 
MXXX1. indictione XIV. Stephano rege et Gisla R. Alatta mint 
gyanítják Szent István király, Gizella királynő és Imre fiók képei. 
Mint a paláston hímezve van, Szent István fején koronával, lándzsá
val, balkezében aranyalma.
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A klenodiumok mellett, mint kézzel tapintható reliqiák fűződ
nek emlékezetéhez okmányai és decretumai. Szent István érseksé
geket, püspökségeket, apátságokat alapított. Alapítványairól tíz 
okmány maradt fenn; felének hitelessége fenmaradt szövegezésében 
meg van támadva, de azért az alapítás ténye, tárgya, az esztergomi 
és kalocsai érsekség, a győri, veszprémi, pécsi, egri, a később ala
pított váczi, nagyváradi, erdélyi püspökség, a pannonhalmi, pécs- 
váradi, zalavári, bakonybéli apátság máig is élő emléke alapítójának.

Két decretuma maradt fenn. Egyik parainesis trónra lépendő 
fiához, államtudományi bölcselet, mi a Nagy Károly-féle capitularék 
szellemére emlékeztet. Szövegezését Gellért püspöknek tulajdonítják. 
A másik alkotmányozását kívánná papírra vetni, de inkább canonjogi 
szabványok, hübérjogi szellemben, mintsem a magyar alkotmány 
alapelvei. Szent István utolsó éveiről keltezik, de hogy a nemzet 
mikor, hol járult volna hozzá, hiányzik. Vagyis, egy terjedelmesebb 
codificatori operetum lehetett, melynek canonjogi része fenmaradt, 
politikai része elkallódott. De azért a nemzet lelkében írva maradt.

S a miben lángeszét ragyogtatta, hátrahagyta monarchiáját. 
Megalkuvását felében a középkorba lépett keresztény civilisatio 
szellemével, a vérszerződésnek az európai államrendszer szellemé
vel kiegyeztetését. De minő politikai látnokság kivántatott ahoz, 
hogy lássa, mikép a mit Árpád a honfoglalással megszakasztott, 
a germán és szláv fajoknak a Dunamentén le a Középtengerre töre- 
kedése csak alszik; belássa, hogy földrajzi fekvésünk nehézségei 
leküzdésére, szabadságunk egy része feláldozásával is a latin 
sferába be kell vonúlnunk. S minő heroikus temperamentum kel
lett ahoz, hogy a középkor ebben a szakában kikapcsolja monar
chiája klérusát a pápasággal szemben a római klérus nemzetközi, 
országát a római császárság feudális kötelékétől, hogy nemzeti 
klérust, nemzeti államot alkothasson. Czímébe még a Dei gratiát 
sem vette föl. S örök dicsősége marad, hogy abban az időben, 
melyben az egykori törzsfők népeiket, nemzetüket már leigázták, 
nem kívánta országát dinasztiája peculiumává tenni; a vérszerzödés 
értelmében, a szabad föld szabad nemzet elméletére fektette monar
chiáját, ezt a legnagyobb alkotását.

S emlékét hirdeti az ország politikai felosztása, a máig is 
fennlévő vármegyék.
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Hogy most, annyi század után, emléke miként él a nemzet 
lelkében, átadjuk a szót egyik legnagyobb lapunknak, mely Szent 
István napja üdvözlését következő szavakkal kezdte: „Hazát Árpád 
szerzett a magyarnak. Félelmessé a magyar nevet Zsolt és Taksony 
hadai tették. A monarchiát Gejza alapította meg és ő fogadta be 
a kereszténységet is. De azért ezen a földön akkor még nem volt 
egységes ország, hanem csak törzsszállások, nem volt nemzet, 
hanem csak szövetséges törzsek, nem volt keresztény magyar 
királyság, hanem csak féken tartott pogány nép, egy hatalmas 
fövajda alatt. Csak Gejza fia, a szent király, István alkotta meg 
és szervezte a magyar államot. Hatalom, erő és bölcs mérséklet 
vezette őt hosszú uralkodása alatt, hogy évezredekre kiható müvét 
megalkossa. Megdöntötte a törzsfők hatalmát, hogy egységessé 
tehesse országát. Bölcs intézkedései megbontották a törzsszerve
zetet, hogy biztos alapjait vethessék meg a nemzeti egységnek. 
Az ő általa megteremtett közhatalmi keresztény királyság formát 
adott a monarchiái hatalomnak, melynek ereje biztosította az állami 
egység fönnmaradását. A nemességnek nemzeti alapon való szerve
zésével pedig a nagy király biztosította a magyarság urálmát az 
itt élő többi fajokon, és a nemesi szabadság elismerésével a nem
zet szabadságszeretetének adott táplálékot s az országlásban való 
alkotmányos részvétel alapjait vetette meg".



ÖTÖDIK FEJEZET.

Kezdődik harczunk a birodalomba keblez- 
tetés ellen

Péter, Aba, Endre, Béla, Salamon, Géza ellenkirályok alatt.

(1038-77.)

I. Hová bevonultunk, a dunamenti s a földközi- 
tengermelléki nemzetközi helyzet.

Honfoglalásunk Árpád, monarchiává alakulásunk Szent-István 
alatt diadal-fölvonulás ahoz a küzdelmekhez képest, melyek az 
Árpád-utódokra várnak. A nemzetközi helyzet borúi reánk.

Honfoglalásunkkal megtettük Európának azt a szolgálatot, 
hogy az ázsiai és európai népek közt folyó határ-kérdést megol
dottuk, a Dunamentét Európához szakasztottuk, Kelet-Európának 
azt, hogy az európai fajok közt a Dunamente felett folyt harczot 
beszüntettük, s az európai civilisatiónak azt a szolgálatot, hogy a 
hol minden föld a keleti és nyugati császárság feuduma, minden 
nép, nemzet vazallus. Szent-István fölállította a jövő idők, a keresz
tény népek monarchiája formuláját, melyben szabad a föld, szabad 
a nemzet. Sőt megműveltük azt, hogy megmentettünk egy nemzetet, 
mely kijött Ázsiából, hogy bebizonyítsa az ethnikának, hogy a 
turáni népek is képesek a kereszténység öröktörvényei, az európai 
civilisatio magaslatára emelkedni.

Rómának ez nem kisebb világesemény, mint a mikor a ger
mán népvándorlásból fönmaradt s arianusnak maradt longobard 
a római egyház kebelébe tért s VI. Gergely 590-ben a Krisztus 
keresztfája egy szegéből aranyozott koronát küld: most a második 
népvándorlásból fönmaradt egyetlen nemzet az astralis vallásból 
tér a római vallásra s II. Sylveszter pápa siet koronával az egy-
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házhoz kapcsolni. VI. Gergely a pápaságot megerősítve látva, magát 
a keleti császárságtól fölszabadította: II. Sylveszter alatt Róma 
föllázadt, ki már Rómába tette volt székhelyét, III. Ottó római 
császárt az örökvárosból kiveri, a pápaság magát a germánná lett 
római császárságtól fölszabadította.

Róma koronával honorálta a két nemzetet, mely egyfelől az 
Adrián, másfelől a Dunamentén levonuló hódítás útját zárta el 
akkor, a midőn Róma eléggé meg volt támadva a földközi tenger 
felől, nem lévén compasz, nem lévén megnyílva az Óceán, Európa, 
Ázsia, Afrika a világ közepének nézte s Európának a Dunavonal 
volt legnagyobb vízi útja. \

A mint a pápaság kialakúit, VI. Gergely után (t 604) csak
hamar föllépett Arábia, az izlám prófétája (f 632). Az arabok a 
keleti vallás metropolisát, Bizánczot már 669-ben ostromolják s az 
ostromot 79-ben, 719-ben, 744-ben folytatják. A gótok kezéből az 
arabok Spanyolországot 711—14-ben, Lissabont 716-ban kiveszik. 
Az izlám Európa földén kalifaságot, mecseteket alapít. Most nekünk 
a koronát küldi II. Sylveszter, az arabok iskolája neveltje, már 
félti a keresztény civilisatiót a mohamedanismustól, már felveti a 
keresztes hadak eszméjét: a kereszténység az arabokat megro
hanja, 1013-ban a Cordovai kalifaság székhelyét nagyszerű építkezé
seivel, hatszázezer kötetes könyvtárával elpusztítja.

A népvándorlás czíme alatt a germán gótok, gepidák, quádok, 
vandalok, longobardok a latin sferát birtokba vették, a földközi 
tengerig előnyomúltak volt: a vándor népeket a latin elemek már 
fölszítták. A meddig a régi Róma a germánokat visszaszorította 
volt, a pápaság a Rajna- és Dunamentét püspöki, érseki feudu- 
mokkal vette körül.

Róma az Adriától föl a Visztuláig a szláv dalmátokat, horváto- 
kat, vendeket, szlovéneket, morvákat, cseheket, lengyeleket katholi- 
záltatta volt. Szent-István azok jó szomszédságát kívánja biztosítani; 
köztük a felső Dunán Bajorország szögellett be, Szent-István a bajor 
házba házasodott.

Németország perifériáján Csehország a római birodalom tagja. 
De feljebb a lengyelek, tovább a dánok, svédek, finnek a nor
mannok, túl a tengeren az angolok beléptek a római egyházba, 
de nem a római birodalomba. A lengyelekkel az Árpádok családi
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összeköttetést tartanak, miként nálunk a királyság, ott is nem egyéb, 
mint koronázott respublika. Az angoloktól Szent-lstván udvara 
két angol királyfival találkozott. Később tovább érintkeznek s az 
angol magna-charta s aranybullánk csaknem egyidőben kél.

II. Kezdődik negyven évi harczunk a császársággal 

Péter, Aba ellenkirályok alatt.

(1038—46.)

„Szent-lstván koronáját Péterre hagyta, hogy megvédje az 
egyház új plántáczióját, mondja a krónikás. Péter király Urseolo 
Ottó velenczei dogé fia, Szent-lstván nővérétől 1009-ben történt 
házasságából, leánya Adalbert alsóausztriai őrgróf neje. Pétert Szent- 
lstván Imre fia halála után udvarába hozatta volt, magyarnak nevel
tette. Első neje toulousi gróf leánya.

Péter király építi a pécsi székesegyházat, de kihívja maga 
ellen a papságot az által, hogy két püspököt elmozdít; valamint 
a nemzet haragját az által, hogy Szent-lstván özvegyét kincseitől 
megfosztotta s a veszprémi zárdába menni kényszerítette.

Dunántúl meg van rakva püspökségekkel, apátságokkal, a 
püspökségek székhelyei olasz telepesekkel, a királyi udvar idegen 
lovagokkal. Az udvar szelleme már alig magyar. De ott van az 
Alföld, hol még nemzeti szellem lüktet, megeléglik az idegen szel
lem pusztítását. Uralkodása harmadik évében, 1041-ben átkelnek 
a Dunán, Péter királyt Székesfejérvárt körülfogják. Búd főtaná
csosát a királytól kikérték, kiadja, fölkonczolják, fiait megvakít- 
tatják. Azután Sebust, Vazul megvakittatásának végrehajtóját vonják 
kérdőre, fölkonczolják, Pétert trónvesztettnek nyilvánítják. Nem 
lévén Arpád-fiú a hazában, Aba Sámuelt, Szent-lstván nővére férjét 
királylyá kiáltották. Mire Péter elmenekült Adalbert Ausztria őrgróf
jához, nővére után sógorához.

Aba (1041—44) sem fajmagyar, de neje után az Árpád-házhoz 
tartozik s a nagy király iskolájából való. Megkoronázná a nemzet: 
Gellért Csanádi püspök megtagadja. Péter segítségért III. Henrik 
császárhoz fordult. Az kapva a beavatkozhatás alkalmán, nem késik
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Strassburgban birodalmi gyűlést hirdetni. Aba 111. Henrik táma
dására számítva, hogy ne várja be a hazába, 1042 februárius 
derekán hadat ültet föl, egy serget Karinthiának, másikat a Duna 
jobb, a harmadikat balpartjának indít. Henrik csak szeptember
ben jött. Bretislav cseh herczeggel a Garámig nyomúltak elő. A 
magyarok Haimburgot, Pozsonyt előttük fölgyújtották. Henrik visz- 
szafordúlt. Aba Bretislav cseh herczeget kiverte.

Aba 1043 pünkösdjére Henrikhez követséget küldött, az ejtett 
foglyokat visszaigérte, 400 font aranyat ígért, ha felhagy további 
támadásával. A békeajánlat elfogadása helyett Péterrel augusztus
ban ismét betört, most a Duna jobb partján a Rábczáig nyomult 
előre. Henrik látva az ellentállást, a fönnebbi föltételeket elfogadta 
s a mellett Aba lemondott a Lajthán és Morván túl 1031 óta birt 
területről.

Az idegen főpapság s a német lovagok befolyására Henrik 
pártja kezdett gyarapodni. Az addig egységes nemzet megoszlott. 
Aba a gyanús főembereket 1044 áprilisében Csanádra tanácsko
zásra hívta, a vérszerződés alapján a hűtleneket fegyvereseivel 
körűlvétette, vagy ötvent belőlük levágatott. III. Henrik negyven
négy nyarán Péterrel harmadszor is megjött, most is a Duna jobb 
partján. Aba bízván a mocsáros vidék nehézségeiben, csak a Ráb- 
czánál állt komoly csatába. Ménfőnél jul. 5-én megtörtént a vég
zetes csata. Sok püspök és főember ott veszett. Aba elmenekült, 
kíséretével a Tisza felé vonúlt, hol német pártiak kezébe került, 
kik őt lesújtották. III. Henrik Péterrel diadalmasan bevonúlt Fejér
várra, hol a székesegyházban Pétert királyi jelvényekkel felruházva, 
a trónba ültette.

Péter, Henrik kegyelméből, másodszor is király. A mint Aba 
halála hírét vette s hatalmát megerősödve látta, nem késett véd- 
urának hódolatát bemutatni. Követséget indított, meghívta 1045 
pünkösdjére. Henrik Regensburgból indúlt, a Dunán le. Péter pün
kösd napján, máj. 26-án ünnepélyes misén az aranyozott lándzsá
val, a királyi hatalom jelvényével átadta Magyarországot hűbér- 
urának. Hívei hűségesküt tettek le. Miként az augsburgi ütközet 
után Ottó, Henrik' 1046-ban Rómába sietett, hogy elnyerje a csá
szári koronát.

A függetlenség elvesztésének érzete a nemzetet egybeforrasz-
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tóttá. Az Árpád dynasztia visszahelyezésében látta a felszabadulás 
útját. A főbbek, köztök Bua és Bukna, az erdélyi Gyula vezér fiai, 
a bujdosó Árpádfiuk visszahívására szövetkeztek. A mozgalom 
hírére Péter a főbbeket felakaszttatta, többeknek szemét kitolatta. 
A nemzet jobbjai Csanádra gyűltek, követséget indítottak a Lengyel- 
és Oroszországban tartózkodó Árpád-fiákhoz, hívják vissza őseik 
trónjára.

A megvakított Vazul fiai elmenekültek volt. Béla Lengyel- 
országban Piaszt Riksa herczegnő keze által új otthont talált. Endre 
és Levente Kiewbe ment volt, hol Endre Jaroszláv orosz nagy- 
herczeg leánya, Anasztázia keze után vejévé lett. Két herczeg, 
Endre és Levente a meghívásra 1046 szeptemberben orosz és 
bessenyő hadakkal Felső-Magyarország határán, a Hernád partján 
megjelent.

Endréék berohanása hírére a nép haragja kitört. A papokat, 
templomokat, az olasz és német nagyokat megrohanták, kiknek 
lehetett, menekültek. Péter király a hírt Komárom alatt vette, szék
városa, Fejérvárra tartott, de már a nép által megszállva, kapuját 
maga előtt bezárva találta. Erre németéivel Mosonynak fordúlt, a 
határszéli útszoros ott is el van állva. Visszafordúlt s Zámolynál 
fogolynak nyilvánították, három napig védelmezi magát, mire 
kézre került.

Endre herczeg Pestre érkezett. A püspökök, köztük Buldi, 
Beneta püspök Fejérvárról Gellért Csanádi püspök vezetése alatt 
Endréhez indúltak, hódolatukat bemutatni. Gellért kocsin, a többi 
kíséretével lóháton jött. Mint az idegenek képviselőit a nép meg
rohanta. Gellért vezette a térítést, azonban terhelte fejét, hogy a 
szószékről Aba királytól a böjti bünbocsánatot megtagadta, mi 
kiátkozás, a nép Gellértet leszúrta, a nevéről nevezett hegyről a 
Dunába dobta. Beneta püspököt Endre megmentette. Péter király 
sebesülten fogságra jutott, megvakították, 1055-ben meghalt.
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III. III. Henrik császár támadása, a pápaság 
közbelépése

I. Endre, I. Béla királyok alatt.

(1146-63.)

Monarchiánk, melyben született, a pápaság jegyébe indúlt, 
Péterben a nemzet a latin sfera jeleltjét látta. De a mint Péter, 
s vele a Dunántúl a birodalomhoz fordúlt, Felső-Magyarország, a 
palóczok lelke Abában nemzeti jelöltet állított; a mint leverték, : 
Erdély is megmozdúlt, behívta a menekült Árpád-fiakat. A mint 
a haza földére léptek, a nemzet egygyé lett, a császárság beavat
kozása ellen. Pétert letüntette a nemzet, Szent István trónja ismét 
az Árpádoké. Endre herczeg, Szár László nagyobb fia 1046 decz. í' 
15-én kezébe vette a kormányt.

I. Endre (1046—61) a trónt megürülve látva, Fejérvárra gyű
lést hirdetett, magát megkoronáztatta. Az ősi vagy keleti vallásra 
visszatértek ellen végzést hozatott. Mi templomot leromboltak, ■ 
állítsák helyre. Péter uralkodása emlékeit eltörölte. A következett 
év elején vele bejött testvére, Levente meghalt.

Az évek óta tartó forradalmi állapot végre is lecsendesűlt. 
III. Henrik mint igényelt hódító Rómában megjelent, hogy császárrá 
koronázzák, mi ellenpápákat állít elő. Az alatt Endre uralma meg- 
szilárdúlt. Hogy katholikus voltának 'bizonyságát adja, Tihany
ban apátságot alapított. A külviszonyok rendezése végett III. Hen
riknek felajánlta jó szomszédságát, elment a hűbéri viszony határáig, 
azonban ennyi a császárt ki nem elégítette.

A támadást 1050-ben hűbéresei, a szomszédos tartományok 
urai kezdték.

Endre támaszt keres, kinek vitézségét egész mondakör előzte 
meg, testvére Béla nejével, a lengyel királyi leánynyal haza tele
pedett. A haza függetlenségének még határozottabb barátja, mint 
királyi testvére. 111. Henrik birodalma herczegeit, püspökeit fel
ültette s 1051 nyarán reá rontott Magyarországra. A Duna jobb 
partján jött, a Dunát podgyász és élelmet szállító hajók öntötték 
el. A két testvér látva az önsúlya alatt nyögő óriás tábort, nem
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fogadott csatát, az ellenség elől egyre húzódott, de útjában min
den élelmi szert felégetett, minden barmot elhajtatott, csakis éjje
lenként éreztették az első csapatokkal nyilaik záporát. A fővárosig, 
Fejérvárig bocsátották előre. Két hónapi táborozás után 111. Henrik 
békét ajánlt, csakis élelmi szert kívánt, hogy visszavonúlhasson. 
A császár letette az esküt, Endre királyi bőkezűséggel 2000 sza
lonnát, 1000 ökröt, birkát, kenyeret, bort adott rendelkezésére. A 
németek a magyar étkektől még jobban pusztúltak, mint az éhség
től. A monda szerint Vértes erdeje az ott elpusztúltak vértjeitől 
nyerte nevét.

IX. Leó pápa (1048—54), ki a III. Henrik által tett német 
pápák után következett, közbevetette magát. Hugó clunyi apátot 
küldötte Henrikhez, ki még egyszer szerencsét kívánt próbálni. 
A következő 1052-ben ismét meg akart rohanni, végerődünket, 
Pozsonyt akarta birtokába keríteni. Szárázon és vízen ostromolni 
kezdte. Itt történt a monda, hogy Zotmund, a búvár Kund egy 
éjjen hajóit kifúrta. Nyolcz héten át folyt az ostrom. IX. Leó pápa 
maga kelt a hosszú útra, Henrik táborába jött, a pápa fellépésére 
a császári tábor felbomlott, Henriknek kudarczczal kellett harmad
szor is hazavonúlni. A pápát Endre György kalocsai érsekkel 
kisértette, haza térő útjában.

A vész egyidőre elmúlt. Mi a fegyvernek nem sikerült, azt 
a politika fegyverei kisértik meg. Családi összeköttetés, családi 
viszályok támasztása útján kívánják hazánk függetlenségét aláásni, 
hazánkat a német birodalom kötelékébe vonni.

Mikor Béla herczeg Lengyelországból hazatelepedett, neje, 
Piaszt Riksa már két fiúval ajándékozta volt meg, Géza és Lászlóval, 
azóta született itthon Lambert. A király testvérét keleti szokás sze
rint következési jog kilátásba tétele mellett hívta volt haza; de 
nagy későn, épen ez időben a kivívott harczok után Endrének 
fia született, Salamon, kit nem soká Dávid követett. Béla részére 
behozták a szláv dynasztiáknál szokásos appanagenak azt a módját, 
hogy az uralkodó család nagykorú tagjainak egy tartományt, az 
ország egy részét adták át fenségi jogokkal. Béla az ország keleti 
részét bírta: Endre nem tagadta a feltételt, de csábította a nyu
gaton szokásba jött örökletesség.

III. Henrik 1056-ban elhunyt, fia Henrik 6 éves, özvegye
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vette át a kormányt; Judit leánya 11 éves. Endrével Judit kezét 
a nehány évvel fiatalabb Salamon fia részére megkéretik, hogy 
útat nyissanak a császárság beavatkozása egy újabb jogczíméhez. 
A kis Juditot akkori szokás szerint a magyar királyi udvarhoz 
szállították.

A rendek és Béla herczeg a béke biztosítását látva, meg
nyugvással vették a történteket. De Endre király Henriket követve, 
kis fiát meg is akarta koronáztatni, a pápai és császári befolyásra 
1057-ben a koronázást is véghez vitték. Béla herczeg független
ségünk bajnoka azonban, midőn a szertartásnál énekelni hallotta: 
légy ura testvéreidnek, roppant haragra gyűlt.

»Béla herczeg nagy lelke nemzete jövőjét ismét koczkán látta. 
Az ármány és árulás egész sorozatával tisztában volt. A király 
hívei azonban végezni akartak. Egy napon Várkonyba hivatják, 
de egyik hive értésére adja, hogy kelepczébe csalják. Mire belépett, 
korona és kard feküdt az asztalon, a királyság és a herczegi 
hatalom jelképe. A király felszólítja, hogy válasszon tetszése szerint. 
A herczeg a kard után nyúlt. A várkonyi találkozás kiszínezett 
hagyománya után Béla életét nem látta biztonságban, családostól 
Lengyelországba menekült, 11. Boleszlóhoz, unokaöcscséhez.

Endre király tovább haladt végzetes útján. A császártól német 
seregeket küldetett országába. A nemzet újra idegenek kezében 
látja hazáját. Béla a lengyel sereg élén 1060 vége felé megjelent. 
Herczegi birtokának népe örömmel üdvözölte. Az elébe küldött 
királyi sergeket a Tiszánál könnyű volt szétverni. Magyar sereg 
élén át szállt a Dunán, Mosonynak, hol a németek állást foglaltak. 
Véres csata fejlődött ki, melyben a szerencse a nemzeti zászló felé 
mosolygott. Ki nagy nevét így elhomályosítá, a csatában, mely 
éjjel is tartott, a lovak patkója alá került, sebeibe decz. 6-án belehalt.

A megvakított Vazul harmadik fiának kellett a bujdosásból 
hazajönni, hogy Szent István monarchiája függetlenségét meg
mentse, ki Endre eleste után trónra lép,

I. Béla (1060 decz. 6 — 63 szept. 11) már nem Orosz-, 
hanem Lengyelországból jött haza, a nemzetek hazájából, melyek 
a német-római birodalom köteléke előtt nem hajoltak meg. A 
király leányát bírja, ki önkezével tette fejére a íml'iát, de a római 
egyházhoz hü maradt. Leverte a császári pártotTde a győzelme
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után Endre pártjának, az elfogott idegeneknek megkegyelmezett. 
Trónja emelésében, a Péter ellen feltámadt pogány világ fejének, 
Vathának fia János atyja szerepét folytatná. Béla kihirdette, hogy 
minden község két követet küldjön a király tanácsába, Fejérvárra. 
Az összegyűltek a római váltósba térést okolván, követelték, Béla 
engedje meg, hogy a püspököket űzzék ki a hazából, a templo
mokat rombolják le, a tizedszedőket aggassák fel. A király három 
napi időt kért, az alatt serget vont össze, s a pogányság szószólóit 
összevagdaltatta. Azután folytatta decretumai megalkotását.

A pénzforgalmat byzanczi alapra fektette. Dénárokat veretett, 
ezüstből 40 dénárt egy byzanczi aranyra. Szabályozta a pénzváltók 
üzérkedéseit. Hogy az izmaeliták szaporodását gátolja, a vásárokat 
vasárnapról szombatra tette át. A sokat ígérő kezdetnek azonban az 
események csakhamar más fordulatot adtak.

Endre özvegye fiával, a megkoronázott Salamonnal Regens- 
burgba, III. Henrik özvegyéhez vették magukat. A német fejedel
mek Mainzban 1063-ban hadjáratot határoztak Béla ellen. Béla 
megkísértette az alkudozást, de kik a meghódítás gondolatával 
készülődtek, feltételeit nem fogadták el. Béla nagyban készült az 
eUentállásra, azonban úgy hozza a legenda, hogy dömösi nyaraló
jában, a mint trónszékére lépett, menyezetestöl összeomlott. Össze
történ sietett táborába, a hadak kapuja, Mosony felé, hol a német 
sergek betörtek. Az út fáradalma is hozzájárúlt. Vége volt. De 
a nemzet vigasztalására három méltó fiút hagyott hátra: Gézát, 
Lászlót és Lampertet.

IV. A nemzet küzdelme IV. Henrik ellen

Salamon és Géza között.

(1063—77.)

Szent István halála óta, huszonöt év négy királyt sodort le 
a trónról, s most, a midőn I. Béla gyanús halála, a vadkan helyett 
trónja összeomlása következtében, bekövetkezett, a császári seregek 
már betörtek a hazába, Endre fiát, Salamont trónra segíteni.

Salamon (1063—74), ki miként atyja 1. Endre, annyi vihar 
elé viszi a nemzetet, 1053-ban született, mint 4 évest atyja 57-ben
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megkoronáztatta, a császár leányát, Juditot 1059-ben nemcsak 
eljegyeztette, de udvarába hozatta. A mikor uralkodását 1063 szept. 
11-én kezdi, még csak tíz éves.

A trónváltozás hírére sógora, IV. Henrik, ki nálánál három 
évvel idősebb, serge élén benyomúlt a hazába, Salamont Fejer- 
várra vitte, újra megkoronáztatta, német tanácsosokra bízta, a sváb 
Vid bácsi főispán kormányelnöksége mellett.

Béla fiai a hazát s életűket veszélybe látva, Lengyelországba 
futottak, miként atyjuk lengyel sereg élén visszafordúltak, de a 
püspökök közbenjárására Pécsen a király és a herczegek az ország 
színe előtt kibékültek. A herczegek Salamont királyuknak ismerték 
el, atyjuk volt herczegsége birtokát megkapták.

A kiskorú király s a már ifjúságuk virágjában levő herczegek 
nyugat felől biztosítva látva magukat, hadjáratokra vállalkozhattak. 
Legelsőbb is megsegítették Gézáék sógorát, a horvát nagy zsupánt, 
a karanténok ellen. Majd a csehek Trencsénbe törtek, kiverték s 
magok is Csehországban pusztítottak. Később keletről jön a vész, 
hol az Etelközben helyünkbe nyomúlt bessenyőken áttörve, jönnek 
reánk a kúnok.

A betörés Erdélyben történt, 1065-ben Gézáék birtokára.. A 
radnai szoroson át, a Szamos partján felhaladva, a Meszes hegyen 
át a Szilágyba nyomúltak, onnan embert, barmot hajtnak maguk 
előtt. De már ekkor Salamon király s a herczegek Várad felől a 
Királyhágón átkelve, a Szamos partján utolérik. Kemény csata fej
lett ki. Közbeszövődött a Vörösmarty által megénekelt epikus 
jelenet, hogy a midőn egy kún lovag egy magyar leánynyal nyer
gében szágúldana, László herczeg, a későbbi szent király azon 
nézetben, hogy a váradi püspök leányát rabolja, Zúg nevű pari
páján utána rohan s a leányt megszabadítja. Végre is győznek, 
a hurczolt foglyokat megmentik, Osul kúnjait kiverik. — 1071-ben 
Belgrád alá szállnak, két hónapi ostrom után bevették. Niketas, a 
görög várparancsnok szabad elvonúlhatás feltétele mellett fel- és 
átadta a várat, s a vezér nem a király, hanem Géza herczeg lábához 
tette le fegyverét. A király a mellőztetés fájó érzetével távozott új 
hódításuk színhelyéről. Mire Vid, a király rósz szelleme nem szű
nik a tüzet tovább éleszteni. De azért, midőn Salamon a keleti csá
szárság elleni hadjárat folytatására, 1073-ban Gézát felhívta, sergével
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csatlakozott. A Traján kapuján áthaladva, Szerbiában Nisig nyo
múltak, mely nekik meghódolt.

A fényes kezdet, fájdalom, nem nyert folytatást. A király és a 
herczegek közt felbomlott az egyetértés. Vid nem szűnt meg hangoz
tatni a király előtt, hogy két éles szablya nem fér meg egy hüvelyben. 
A viszály nyíltan kitört. A sergek szemben álltak, de még ekkor 
sikerűit a kiegyezés, 1073 novemberben hat hóra Esztergomban 
fegyverszünetet kötöttek. Azért László és Lambert külföldre, a király 
a németekhez fordúlt segítségért. Vid tanácsára Salamon Gézát 
meg akarta vakíttatni, de Vilmos apát a tervet értésére hozta. 
De már László herczeg, sógoruk Ottó olmüczi herczeg morváival 
közéig. Géza átkelve a Tiszán, Lászlónak elébe ment. Ottó is 
jött, Vácznak tartott, egyesültek. Salamon a németekkel és cse
hekkel átkelve a Dunán, Pest előtt várta. S 1074 márcz. 14-én 
megtörtént a mogyoródi csata, hol az ifjú király gonosz szelleme, 
Vid is elesett. Salamon serge romjaival a Dunán átkelve, Mosony, 
Pozsony vidékére támaszkodva, a császárhoz futtatott.

Géza (1074 — 77) pedig a királyi hatalmat felvette. A korona 
idegenbe lévén, Dukas Mihály byzanczi császár, ki Gézát már 
Belgrád ostromából ismerni tanúlta, 1074-ben számára koronát 
küldött, Thurkia igazhitű királya görög felirattal. A korona kül
dése megtette hatását. Mint annyiszor, most is az európai ese
mények jönnek segítségünkre. A pápai széken a hatalmas VII. 
Gergely 1073. ápr. 22-én történt megjelenése, ki Magyarorszá
got félti a keleti császárság befolyásától. Géza VII. Gergelytől 
a mogyoródi csata után három nappal keletkezett levelet vett, 
melyben oltalmát igéri. Salamon pedig császári sógorának azt 
ígérte, ha királyságába visszahelyezi, adófizetője, hűbérese lesz. 
IV. Henrik fel is akarta birodalmi herczegeit ültetni, miután 
vonakodtak, zsoldosaival tört 1075 tavaszán Magyarországra. Géza, 
mint egykor Béla, engedte, hogy éhség verje meg ellenségét. 
IV. Henrik Váczig nyomúlt, azonban látva, hogy Salamon egy
kori hű pártja megfogyatkozott, eredmény nélkül visszatért. De 
már nem látta magát gátolva abban, hogy Mosony tájékán a 
freisingi püspöknek száz telket ne adományozzon.

Salamon a pápához is fordúlt volt. VII. Gergely válasza 1074 
oct. 28-áról ekép szólt: Hazád öregeitől megtudhatod, a magyar
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királyság a római szentegyháznak tulajdona, melyet István király 
minden jogával és hatalmával együtt felajánlott és át is adott Szent 
Péternek. Midőn III. Henrik császár Szent Péter tiszteletére meg
hódította azt az országot, Szent Péter testéhez küldte a királyság 
jelvényeit, lándzsáját és koronáját. Szemére vetette, hogy az orszá
gát a német királytól vette hűbérbe s hibáját csak úgy hozhatja 
helyre, ha országát apostoli hűbérnek ismeri el.

A nagy pápa 1075 márcz. 23-ról Géza királynak is írt, örvend, 
hogy hire egyre nő, s folytatja: hiszem, tudod, hogy a
magyar birodalom, úgy mint más előkelő birodalmak, kell, hogy 
szabad legyen és nem lehet alávetve más királynak, mint a szent 
és egyetemes római egyháznak, mely alattvalóival nem úgy bánik, 
mint szolgáival, hanem mint fiaival. Mivel pedig rokonod uralmát 
nem a római pápától nyerte, hanem a német királytól bitorolja, 
viseld gondját az egyháznak s tanúsíts engedelmességet az egyház 
legátusai iránt, kik hozzád fognak jönni". Sőt IV. Henriknek is 
írt, megírta, hogy kívánja: Magyarországon béke legyen, kívánja, 
hogy Magyarországon nem királyka, hanem király uralkodjék, 
már pedig Salamon az által, hogy a németeknek vetette magát alá, 
királyból királyka lett. Külörfben is, ha Salamonnak volt is valami 
joga e királysághoz, azt szentségtörő bitorlásával elvesztette.

IV. Henrik Salamont nézte királynak: a pápa pedig a hűbéri 
kötelék elismerése alatt, a pápai adó felvevését s a főpapság 
kinevezési jogának kiszolgáltatását értette. Mindkettő egyértelmű 
volt az ország függetlensége egy részének feláldozásával. Géza 
ezen nehéz helyzetében IV. Henrikkel, Salamonnal, kit László 
herczeg Mosonyra és Pozsony birtokára szorított, alkudozni kez
dett. Addig alkudoztak, míg Géza férfikora legjavában 1077. ápr. 
25-én váratlanúl meghalt.

A pápaság pedig a császársággal felvette a harczot. Géza 
helyébe öcscse, László lépett. A császári párt s a vele megbukott 
Salamon, mint hazaáruló földönfutóvá lett. A hagyományok sze
rint felkereste császári nejét Regensburgban, de nem fogadta, 
majd egy lengyel herczeg nejévé lett. Tovább bujdosott. Végóráiról 
sírköve ad számot, mit nem rég a pola-perentoi püspök kertjében 
fedeztek fel, s most 1900-ban visszahelyezték a Pola-San-Michaeli 
templomba.



HATODIK FEJEZET.

Szent László és Kálmán király a jogrendet 
helyreállítják, VII. Gergely hierarchiájával

kiegyeztetik.
(1077—1116.)

I. A császársággal vívott harczunkat a pápaság 
veszi át.

Függetlenségünkért vívott negyvenéves harczunkban hat kirá
lyunk tűnt le, harczunkat a tizenegyedik pápa fordította el rólunk. 
A gyakori trónváltózás nálunk s Rómában a császári hatalom túl- 
tengését hirdeti. III. Henrik, mire oly büszke volt, a patriciusi zöld 
köpenyt azt hitte, hogy utódaira hagyhatja. De fellépett Hildebrand, 
1044 óta bíboros, 1073-ban mint VII. Gergely pápa. Még folyt 
IV. Henrik jeleltje, Salamon ellen harczunk, midőn 1075-ben VII. 
Gergely a római zsinaton, 76-ban IV. Henrik a vormsi zsinaton 
egymásnak hadat izent. Egy időben, melyben a Mohamedanismus 
a sevillai szultán képében már Európa földén megjelent.

VII. Gergely már bíboros korában felállította a tételt, hogy 
világi hatalom egyházi állást nem tölthet be. A pápa választási 
jogát 1059-ben a római nép kezéből kivette, s az e végre alapí
tott cardinalisok collegiumára ruházta át. A megerősítés azonban 
még a római császárságnak tartatott fenn. A pápa választásának 
a világi elem kezéből lett kivétetése után a püspökségek kineve
zési jogának a császárság kezéből való bevonásának gondolata 
következett. Eddig a püspökök székeikért a császárnak fizettek s 
magok is pénzt vettek az alsóbb papi állásoktól.

Omnis potestas a Deo est, qui potestati resistit, Deo resistit, 
azzal a magyarázattal, mint áll a lélek a test felett, úgy áll az 
egyházi a világi hatalom felett; s mi még theologikusabban hang
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zik, ki a nagyobb, ki az áldást veszi, vagy a ki osztja. S még 
azt is tőle származtatják, hogy a császársággal szemben felvetette 
volna, melyik a nap, melyik a hold.

Hogy táborát szaporítsa, a klérust a világiak fölé kívánta 
emelni, renddé, nemzetközi renddé kívánta szervezni hierarhikus, 
rangfokozatos szervezettel az obedientia kapcsában. Hogy renddé 
alakítsa, kettőt hozott be, a szerzetes egyenruhát s mi még nehe
zebb gondolat, a papi nőtlenséget. Az egyház kezdetben nemcsak 
nős és családos férfiakat szentelt föl papokká, még a fölszentelés 
után kötött házasságot is érvényesnek ismerte. Az első tíz századon 
keresztül az egyház helyenkint semmi, helyenkint csekély, másutt 
nagyobb akadályt gördített a papok házassága elé. VII. Gergely 
pápa vállalkozott arra, hogy a mit ezer esztendőn át az összes és 
valamennyi zsinat érvényesíteni nem tudott, az ő vasszigorával 
létesíti a kötelező papi nőtlenséget. Elrendelte, hogy a nős papok 
vagy bocsássák el feleségeiket, vagy elüzendők az oltártól. Mikor 
a passaui püspökségben a rendeletet a templomban fölolvasták, 
a nős papok a püspököt csaknem széjjeltépték. A wormsi zsinaton 
összegyűlt 24 német érsek és püspök, VII. Gergelyt a pápaságtól 
megfosztottnak nyilvánította: mire a pápa IV. Henriket febr. 22.-éről 
egyházi átok alá vetette, népét hűsége alól föloldotta, következett 
a canossai vezeklés legendája, mely szerint IV. Henrik 1077 jan. 
28-án fedetlen fővel, mezítláb Matild canossai várában, hol a pápát 
találta, vezekelt volna.

Erre kitört a pápaság és császárság közt a harcz, mit inves
titura harczának neveznek. A pápa IV. Henrikkel szemben ellen
császárok, helyesebben német királyok kinevezéséhez fordult: 47-ben 
Sváb Rudolfot, 81-ben Luxemburgi Hermant nevezte ki. Mire IV. 
Henrik VII. Gergelyt megostromolta, az Angyalvárba szorította, 
ellenpápát állított s VII. Gergely 85-ben bekövetkezett halálával 
pápát nevezett.

Ilyen nehéz időben a gondviselés két nagy Árpádot küld, 
hogy korunk egy államférfiát szólaltassuk meg, „A középkorban, 
a mikor a pápák és császárok versengő hatalma sorra maga alá 
kerítette Európa népeit, nálunk egyik befolyás sem tudott a nem
zeti szuverenitás elnyomásáig fejlődni. A keresztény kultúra bevisz 
beniinket az európai nemzetek sorába, de nem olvaszt bennünket
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a császári népek amalgamájába. Nem vegyülünk a nyugatnak egy
mással vívott harczaiba. És míg a pápaság a császársággal küzd, 
míg a nyugaton a hatalmi kérdés egymás ellen viszi a népeket, 
a mi Szent Lászlónk és Kálmán királyunk belsőleg konszolidálják 
a magyar államot".

Szent László király.
(1077 ápril 25— 95 jul. 29.)

1. Szent László fellépése.

VII. Gergely, a mint pápa lett, az 1075-ki római zsinaton 
kimondatja, hogy püspökséget, apátságot s bárminemű egyházi 
állást világi kézből ex communicatio terhe alatt, elfogadni nem 
szabad. Az egyházi átok nem kevesebb, mint a paradicsomból 
kizáratás, a purgatoriumba vettetés, a nyilvános isteni tiszteletből 
eltiltatás, a szentségek elvonattatása, a fejedelmekkel szemben az 
alattvalóknak a hüségeskii alól felmentetés fegyvere. Ezen végzés 
következményei ellenében vállalkozik a két nagy Árpád, László 
és Kálmán, hogy a magyar korona II. Sylveszter pápától kapott 
investitura jogát megmenti.

Árpád és Szent István után, történetünk e két nagy alakja 
azzal egészíti ki egymást, hogy Szent László fenhagyja astralis 
vallásunk egyetlen történeti adatát, Mythologiánk egyetlen tételét, 
melyben az imádkozást a csillagos égboltozat alól a templom bol
tozata alá utalja; Kálmán király pedig, de strigis végzésével til
takozik a babonásság reánk hozatala ellen. Nem miveinek egyebet, 
mint, abban a korban, mely az akaraterő kipusztitásának indúlt, 
képviselik temperamentumunk energiáját, jövőbe látását, mely Szent 
István alkotmányát létre hozta, s az investitura jogát a koronának 
tartotta. De minden nemzeti önérzetük mellett bírtak azzal a mér
sékletességgel, hogy VII. Gergely reformjaival számot vetnek.

Magyarországot, mint Regnum Marianumot bevezették a Reg
norum Vasallorum lajstromába. István király a midőn a pápától 
elfogadta a koronát, Magyarországot Szylveszter pápának adomá
nyozta írták Salamonnak, mintha Magyarország az akkori más
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országok módjára az Árpád uralkodó család feuduma lett volna. 
A két király ezen igényt el nem ismerte.

Ki most trónra lép, Szent László, I. Béla második fia, ki 
idegenben született, az anyai ág kegyelemkenyerén lépett az életbe, 
mint ifjú a honmentők sorába áll, már hős és hadvezér, megvívja 
a mogyoródi csatát, megbuktatja a német párti Salamont, bátyjá
nak Gézának engedi a koronát, melyről akkor hallszik Rómából, 
hogy oda került vissza.

Benne egy férfi-ideál jelenik meg athleta termettel, mi az 
Árpádok czímere volt, az oroszlán bátorságával, mi az Árpádok 
temperamentumában feküdt, hadvezéri képességgel, államférfiúi 
talentummal, uralkodásra hivatottsággal. S egy szívvel, mely, mint 
a krónikások följegyezték, látva a mogyoródi csatatéren a pártosok 
elvérzését, sírva fakadt. Egy igazi középkori lovag, ki vallásos és 
hős, harczol és imádkozik.

Hogy herczeg-koráról a legendákat beszéltessük, a kúnok, 
kik még a mai Moldovában voltak letelepedve, rabolják hazánkat. 
Salamon királylyal üldözőbe veszik, Erdélyben utolérik. László 
herczeg az erdélyi Sajó mentén, a harcz viharában egy kún a 
nagyváradi püspök leányát nyergébe kapja: utána rohan, a kúnt 
lesújtja, a leányt megszabadítja; egy más helyt üldözik a kúnok, 
serge fut, ő az utolsó s midőn majd utolérnék, imádkozik: közte 
s üldözői közt a szikla meghasad. Majd ö üldözi a kánokat, azok 
arannyal terítik be a földet, Szent-László, hogy vitézei folytassák 
az üldözést: imádkozik s az aranyok kővé, köpénzekké válnak. 
S Erdély a kunoktól meg lett mentve.

Hogy a legendák köréből a királyra térjünk, a kúnok, kik 
itt léptek föl történelmünkben, a bessenyők legyőzése után Erdély 
szomszédjában Cumaniát alapítják. Szent-László a trónvesztett Sala
mont először Visegrádon a Salamon-tornyában tartotta. Mire sza
badon bocsátotta, a kúnokhoz vette magát, Erdélyt nekik ígérte; 
mit egyre háborgatnak; Szent-László 1086-ban tönkre verte őket. 
S ezzel a trónvesztett Salamont leléptette történetünk színpadáról. 
Főembereit Pannonhalmára gyűjti, helyreállítja a Szent-István tör
vényeit, a fölbomlott jogrendet. Erdélyt, mit eddig Erdőn túli 
tartománynak neveztek, szorosabban kapcsolta az anyaországhoz. 
Különösen a keleti vallás térfoglalása visszaszorítása czéljából Erdély 
részére püspökséget alapított.
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II. Szent-László Horvátországot Magyarországhoz 
csatolja.

Hazánkat délen nem övedzik a Kárpátok, nincs tengerünk. 
Védelmünk a katholizált szláv zóna, Horvátország, Dalmátia s a keleti 
császárság jó szomszédsága. I. Béla Ilona leánya kezével a Hor
vátország, Szent-László Piroska leánya kezével a keleti császári 
ház szövetségét keresi. A pápaság és császárság közt kitört harcz- 
ban IV. Henrik már Rómáig nyomúlt, az Adriát, Horvátországot 
és Dalmátiát már fenyegeti.

A horvátok a mióta északról ide telepedtek, inkább a pápa
ság, mint a keleti császárság sferájában zsupánok alatt törzs-szer
vezetben éltek. Horvátország nagy zsupánja, Kreszczimir 1052-ben 
fölvette Dalmátia királya czímét. Kreszczimir 1075-ben meghalt. 
Következője Zvonimir, VII. Gergelytől koronát fogadott Neje Szent- 
László testvére.

Szervezkedik a keresztes hadjárat, megjő a fölhívás Horvát
országhoz is, a király összegyűjti a törzsek előkelőit, föl akarja 
olvastatni a pápa fölhívását; a kedélyek kitörnek, népe föllázad, 
Zvonimirt megöli. A védtelen királyné testvéréhez, László király
hoz fordul oltalomért.

László király 1090 nyarán sereget ültet föl, levonul. Nem 
annyira horvát, mint keleti és nyugati csapatokkal találkozik; a 
papság részén van, utat talál be az országba. Magát Horvátországot 
birtokba vette, unokaöcscsét Álmost kormányzónak hagyva, had
járatát félbeszakította.

Következett mint magyar tartomány berendezése. A népet 
ősjogaiban meghagyta. Az országot vármegyékre osztotta, várispá
nokat állít. Rendezi az egyházat, magyar klérust állít be s mint 
a katolicizmus biztosítékát, 1095-ben megalapítja a zágrábi püspök
séget. Majd visszahívja Álmost, kit a tiszántúli vidékre helyez. 
Bánsággá alakítja kormányzói s hadvezéri föladattal. S 1091 tava
szán Dalmátia egy részét is elfoglalta.

A pápaság örvend, hogy erős pápabarát kezekben látja. A 
bizánczi császári trónon 1081 óta megjelent a Comnenház. Szent 
László leányát, Piroskát a császár fiának, János trónörökösnek
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jegyezte el, ki 1104-ben Iréné névvel jön a görög császárnék fényes 
sorába.

Horvátország Szent László kezén maradt, de hogy mi jogon, 
fegyver vagy paktum útján, vitás kérdés maradt. A horvát törté
nészet a pactum álláspontján halad, kiváltképpen hivatkozva, Tamás 
spalatói esperes IV. Béla korában írt krónikája függelékére, mely 
szerint, a mikor Kálmán király Dalmátia elfoglalására indúlt s a 
Dráváig ment, 1102-ben az elébe vonúlt horvát 12 törzszsel pactu- 
mot kötött volna. Míg ellenben a magyar történészet vonatkozással 
a legrégibb krónikások subjugavit kifejezésére s a spalatói Tamás 
pactumának kétséges hitelességére, azon nézeten halad, hogy nem
csak az öröklés, de a fegyverjog is belejátszott, s megtartották 
birtokukat, jobbágyaik adófizetés alá nem vonattak.

111. Szent László tartja az első nemzeti gyűlést Sza
bolcson. VII. Gergely reformjához illeszkedik.

Horvátország megszállása után, Dalmátia megszállását félbe- 
szakasztva, még azon évben, 1092-ben, Szent László nemzetgyűlést 
tart, számot vet VII. Gergely hierarchiája fellépésével. A nemzeti 
eszme, melyet a nemzet magával hozott, mintha a latinizált Dal- 
mátiában Róma ellen, a nemzetköziségre épített hierarchia ellen 
volna, eljöttnek látta az időt, hogy színt valljon; miként Árpád 
Pusztaszeren, 1092 május 20-ára Szabolcs mezejére a nemzetnek 
gyűlést hirdetett.

Szent István Nagy Károly nyomán haladva, csak a főren
dekkel hozta decretumait, most a midőn a tengerpartra kilépve, 
sodortatunk a pápaság és császárság közti harczba, Európa vihar
zásában, szükségét látta, hogy nemzetét meghallgassa.

A kérdés nem kevesebb, minthogy a régi Róma cesarismusa, 
illetőleg a latin elem elkezdte özönleni Európát, a népvándorlás 
czímén a germán elem visszaszorította, most VII. Gergely hierar
chiája felléptével a latin elem kereszttel kezében újra hódításra 
indúl, a german elem, miként a cesarok kora fegyverrel kezé
ben, visszafordítja a hódítást. A german elem félti Európát, hogy 
aféle szellem kisért, mint a próféták hazájában, hol a Lévi nem-
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zetség még földet se osztatott magának, s a más tizenegy nem
zetségre nehezedett. A magyar a pápaság és császárság közti 
harczban az egyházi és világi elem harczát látja, pártállást nem 
kíván foglalni, nem akarja Szent István vívmányát koczkáztatni.

Szent Lászlót kínálják a megindúlandó kereszteshadak fővezér- 
ségével, nehogy Magyarország a keresztesek táborhelyévé legyen, 
nem fogadja el. Ez idők szerint a császárság fölényben van, már 
Rómára tette kezét. A pápaság míg a latin elemet fegyverre bírná, 
a két ázsiai elem, a norman-finnek s a magyarok kész fegyverét 
kívánta szembe állítani. A normannok már ott vannak Nápolyban, 
a magyarok az Adrián lehaladnak a normannok felé. A mi kléru
sunk a nemzet kötelékében van, künt a klérus már nemzetközi. 
Szent László gyűlést hirdet, hogy enyhítse az ellentéteket.

A szabolcsi gyűlésen, mint decretuma élőbeszédje jelzi, maga 
elnökölt, az ország összes főpapjai, apátjai, főemberei, az összes 
papság és nép jelenlétében végzéseket hozat, melyek szerint a 
magyar klérus elvállalja a solidaritast a római egyház ügyeivel, 
de nem lép be az egyház nemzetközi kötelékébe; a papi nőtlenség 
és szerzetes ruhával szemben állást foglal. A gyűlés Szent István 
alkotmányán, s apja I. Béla törvénye alapján halad, mely szerint 
a ki a király parancsát megszegi, ha püspök, a király akarata sze
rint ítéltetik el; ha ispán, elveszti hivatalát; ha százados, megfosz- 
tatik tisztségétől és 55 pensát fizet; ha vitéz szegi meg, szintén 
annyit. A továbbiakban Szabolcson hozott decretuma három könyvre 
oszlik. Az elsőben az egyház-, a második- és harmadikban a köz- 
igazgatás-, a kultusz- és bűnügyeket rendezi. Az egyházi életre nézve 
föntartja ősvallásunkra vonatkozó azt az egyetlen tételt: A ki 
pogánymódra kútak mellett áldoz, avagy fának, forrásnak és kőnek 
ajándékot ajánl, akárki legyen, egy ökörrel bűnhődjék.

Hogy a nyugati egyházi szervezethez alkalmazkodjék, Szent- 
László bevette a naptárba a három nagy ünnepet s a szentek 
ünnepnapjait, a vasárnapokon kivűl 37 ünnepnapot. Három nem
zeti ünnepet igtatott be, a Szent-István, Szent-Gellért, Szent-Márton 
névünnepét.

Elrendeli a vasárnap- és ünnepnapok szorosabb megünnep
lését. Ha a nép vasárnap vagy más ünnepnapon nem megy tem
plomba, meg kell korbácsolni. De ha messze esnek a falvak a
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templomtól, legalább egy jöjjön el közölök bottal kezében, hozzon 
az oltárra 3 kenyeret és egy gyertyát. Ki vasárnap vadászik, veszesse 
lovát és vadászkutyáját; ha papi rendhez tartozik, vezekel, külön
ben állását veszti. Ha valaki templom helyett vásárra megy, lovát 
veszti. Ha zsidó vasárnap dolgozik, veszti a mivel dolgozott. Ki 
nem tartja meg az ünnepnapokat és böjtöt, vagy halottjait nem a 
templom mellé temetteti, tizenkét napon át kiköttetik kenyér és 
víz mellett.

Benn van már a Benedekrend. Szent László Pannonhalma 
könyvtárának római klasszikusokat ajándékoz. A külföldi szerzetes- 
rendek közvetlen Róma alá voltak vetve, Szent László a püspök
ségek s a korona alá rendeli. Mint a decretum kifejezi, az apátok, 
mint az atyák végezték vala, maradjanak meg alázatosan az ö 
püspökeik kormányzása alatt, a kiknek földi határában vannak. 
Alább meghagyja : Az apát pedig engedje a királyt vagy a püspököt 
a kolostorba lépni, a hány emberrel és a kikkel nekik tetszik. 
S a pápai követ előtt kijelentette, hogy az ö klastromainak apátja, 
az isten és szentek után, csak ö reá hallgasson, csak öt ismerje 
minden ügyben bírájának. De hogy Rómától elszakadni nem akar, 
törvénybe igtatta a lerombolt templomok helyreállítását.

Elrendeli, hogy ha a püspök jövedelme három részét szent 
czélokra fordította, negyedik részét családi czélokra fordíthatja.

Decretumai többi részéből korrajzi érték, hogy nincs közeg, 
ki a bűnöst perbe fogja, még a gyilkost is a meggyilkoltnak 
rokonai vetik kereset alá. Megfordítva a mai eljárással, a bizo
nyítás kötelezettsége a vádlottat illette. Kifejlettek az ordaliák, a 
germánoknál a tűz és vízpróba. S nyugat reánk is elhozta e szem
fényvesztést. Szent László törvénybe igtatja, hol a bíró bizonyí
tékok hiányában ítéletet hozni nem tud, a feleket valamely káp
talanhoz küldi, mely a próbákat végrehajtotta. Mi abból állott, 
hogy az, ki igazságát akarta bizonyítani, izzó vasat vitt puszta 
kézzel bizonyos távolságra, vagy egymás mellé helyezett szántó
vasakon ment át mezítelen lábbal. A kit próbára utasított a bíróság, 
bizonyos egyházi szertartásnak vetette alá magát. Három nappal 
a próba előtt vászonba göngyölték kezeit, vagy lábait és lepecsé
telték. Ezt a három napot böjtben kellett töltenie, meg kellett 
gyónni. A próba után kezét vagy lábát ismét vászonba göngyölték.



lepecsételték; harmadnap, ha égetett, bűnösnek nyilvánították. Mind 
ez ingyen nem történt.

IV. Szent László halála s emlékezete.

Kinek nevéhez fűződik a negyvenévi harcz befejezése, a 
császárságtól való meghódíttatásunk félelmének véget vetése. Erdély 
szorosabb kapcsának létesítése, az országgyűlések sorának beindí
tása, Horvátország megszerzése, s leánya keze útján a keleti 
császárság barátsága s a Balkán tartományok értékére figyelmez
tetés gondolata, Szent László 1095 jul. 29-én, 18 évi uralkodás 
után, meghalt. Nagyváradra kívánt temetkezni, az általa emeltetett 
székesegyházba.

A mint meghalt, emlékezetét egész legendakor vette körűi. 
Éhség, szomjúság kínozza seregét, a király istenhez fordúl s az 
erdőségből gulyaszámra rohan elő a szarvas és a bölény, bőséges 
vadász-zsákmányul kínálkozva. A Bene-pataka abból a vágásból 
támad, a melyet kardja ejt a sziklán, hogy forrást fakaszszon a 
szomjazó magyarnak, oltsa el szomjúságát. Pécs közelében óriási 
vihar lepi meg és pusztulással fenyegeti seregét; de ime, a Mecsek- 
hegy hirtelen sátorrá alakúi s Isten megóvja Szent László magyar
jait. Pestis dúl a harezosok közt, László kilövi nyilát, a vesszővel 
eltalált növényt rendeli orvosságul s elmúlik a vész. A gentiana 
crutiatát a nép ma is Szent László füvének nevezi.

A futó ellenség aranyot szór a magyarok közé, hogy fel
tartsa rohamukat. Szent László fohászára a pénz kővé változik. 
A nép a kis csigákat ma is Szent László pénzeinek nevezi.

Az egyház e csodákra 1192-ben szentjei sorába emeli.
A Cserhalmához fűződő leáöymentés jelenetét templom fali 

frescók örökítették meg, s hol történt, Dobokamegye czímerébe 
vette fel. Hol a közötte s az üldöző kún között a hegy meghasad, 
Tordamegye vette czímerébe.

Az utókor Váradon szobrot emeltet. Kolozsvári Márton és 
György remekét 1390-ben Mária királyné és Zsigmond jelenlétében 
leplezték le.
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Könyves Kálmán király.
(1095 jul. 29 — 1116 fcbr. 3.)

I. Trónralépése. A keresztes hadjáratok fellépése. 
Kálmán átvonulásukat fegyveresen fogadja.

Kik a hazát megmentették, kik a Lengyelföldröl jöttek haza 
a haza megmentésére, I. Béla s fiai I. Géza és 1. László a szent, 
restaurálva hagyták hátra Szent István monarchiáját. Nincs több 
Árpád csak 1. Géza két fia, Kálmán és Álmos, László Piroskája 
Konstantinápolyban. Kálmán váradi püspök, Álmos Horvátország 
kormányzója. A nemzet a nagyobb fiút, a nagymíveltségű Könyves 
Kálmánt ülteti a trónra. Mint felvilágosodott fő, a krónikásoknak 
nem rokonszenves, nem athleta, mint Szent László, külsőjéről nem 
valami előnyösen mutatják be. De azért nekünk az Árpádok egyik 
legnagyobbika marad.

Szent Lászlónak a hierarchia ránk szakadásával kellett meg
küzdenie, Kálmán királynak a keresztes hadjáratok megrohanásának 
útját állni lesz a feladata. Az eszme, mi a földközi tengeren át 
Európa földére rontott izlám ellen vettetett fel, már a szent sír 
visszafoglalása jegyében kezdett megvalósúlni. Kálmán trónralép- 
tekora már az eretnekeket, a keleti vallásúakat sem tekinti keresz
tényeknek. Bementünk az egyházba, de nem a római birodalomba, 
nekünk sem akarják elfeledni.

A mely évben trónra lépett, II. Orbán 1095. nov. 26-án 
megnyitja a clermonti zsinatot, melyen felhangzik a csatakiáltás, 
fel a szent sír visszaszerzésére a pogányok kezéből. A keresztes 
hadjárat Jeruzsálem keresztény kézbe vétele gondolatából indúl. 
A rómaiak elfoglalták volt Judoit, a római birodalom keleti és 
nyugatira szakadásával, Judea a keleti császárságnak jutott. Azon
ban fellépett az izlam, a kalifák birodalmához szakította, s a keleti 
császárság nem bírja visszafoglalni. II. Orbán 1095-ben a franczia 
Clermontban tartja a zsinatot, melyben 13 érsek, 80 püspök, 
90 apát s számos világi lovag ajkán felhangzott Dieu le veut, az 
isten akarja; Odilo franczia apát felveti a Treuga Dei, az Isten
békét a keresztény népek közt, s kezdődött a vörös keresztek fel-
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varrása. Száz meg százezrek telnek el azzal a hittel, hogy a zarán
dokokat, a keresztény vitézeket útjokban védő angyalok kisérik. 
Csodákat várnak, s ki kereszttel kezében, ki a markolatjában 
keresztet jelző karddal az oldalán, gyalog és lóháton, szent éne
keket énekelve vonúlnak a szent sír felszabadítására.

1096 tavaszán megindúl nyugatról a népáradat keletnek. Az 
első csapatot amiensi remete, Péter vezeti Bajorországon, Magyar- 
országon át. A nemzet elnézi. A második csapatot Gottschalk pap 
vezeti, átvonúlnak Magyarországon, de a szélen neki esnek Zímony- 
nak, megszállják, azonban jött Kálmán király, jun. 15-én szétverte 
őket. Majd lovagok vezetnek, követi a csőcselék, Kálmán fedezet 
alatt juttatja át az országon. Majd jön Bouillon Gottfrid herczeg, 
Kálmán király csak kezesek adása mellett, akkor is sereg élén 
maga kisérte át.

Az első hadjárat Bouillon Gotfried herczeg vezérlete alatt, 
az araboktól a szent sírt szerencsésen visszafoglalja, de a vezér 
1100-ban történt halálával az egész győzelem veszendőbe ment.

II. Kálmán király kartali nemzetgyűlése 
s decretumai.

Kálmán király trónralépte után más évben, 1096-ban, Kar
talon nemzetgyűlést tart, s miként előtte Szent István, nagyatyja 
1. Béla, nagybátyja, Szent László írásbeli decretumokat hozat. 
Szent László gyűlését a Dúnántúl, Kálmán Pest mellett tartotta.

A Dunántúl még hömpölyög a tavaszszal megindúlt első 
keresztes hadjárat, melyet előbb egy remete, majd egy pap vezet 
s inkább csak búcsú, majd lovagok, herczegek vezetnek s had
járattá nőtte ki magát. A nemzet nem hogy csatlakoznék, de mint 
ellenséget fegyveresen kiséri át. A középkor képmutatásának, rajon
gásának, csodatevés hiedelmének a magyar temperamentum nem 
volt kapható. Kálmán király annyira felvilágosodott, hogy törvénybe 
igtatja de strigis quidam, quae non sunt, nulla questio fiat, neki 
bübájosság nem létezik.

Ha a kartali decretumokat tekintjük, a nemzet Kálmántól, 
mint volt váradi püspöktől biztosítékot kíván, hogy nemzeti alapon
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marad. Szent László a hazába bocsátotta volt a pápai legátust, holott 
a magyar király maga lévén apostoli követséggel felruházva, ide
gen pápai követ behatolása ki van zárva. Szent László decretumai 
a nemzetnek igen canonjogi izűeknek tetszenek, a papság egész 
a tüzpróbáig belévén a judikaturába bocsátva, a vezekléssel a 
forum a püspöki, papi területre lévén terelve, a nemzet ki akar 
bontakozni. Azonban a Dunántúl átvonuló népáradat az universalis 
monarchia mellett tüntetéskép tűnik fel, fel van léptetve a csőcselék, 
fel a hűbéri jog élvezői, kik e század folytán hűbérbirtokukat már 
örökletesekké tétették: a kartali gyűlés Szent László decretu- 
mával szemben csak a klerikális terjeszkedés és büntetés enyhítése 
határáig megy.

Hogy Róma új szellemében látszassák uralkodni, felveszi az 
ex Dei gratia kifejezést, mit eddigi királyaink nem használtak. De 
fentartja az investitura jogát, s azt, hogy püspök, apát, miként 
Szent László kifejezte, csak ő reá hallgasson.

Szent István beindította volt a végrendelkezést, mit az ó-kor 
nem ismert, Szent László XXI. decretuma megengedte, hogy szer
zetes, apácza birtokával együtt vonűljon kolostorba, az előbbi 
királyok adományozásai sok ősi birtokot juttattak jövevények kezére : 
Kálmán a Szent István által adományozott, vagyis az első fogla- 
lású birtok öröklését nem bántotta, de a melyeket más királyok 
adományoztak, azokat kihalás esetén a királyra szállította. A papok 
halászati jogát csakis saját szükégük kielégítésére szorította. A 
királyi jog behozatalával egyszersmind a korona jövedelmeit is 
gyarapítani kívánta. Az ispánok által gyűjtött dénárok küldését, 
valamint a királyi jószágok számadolását Esztergomba rendelte. 
Megtiltotta, hogy ökrön kívül más marhát külföldre vigyenek. A 
külföldre mehetést útlevélhez kötötte.

Zsidók, s az izmaelitáknak nevezett mohamedán bolgárok 
kereskedést űznek, szabad vallásgyakorlat mellett Kálmán meg
engedi, hogy földet miveljenek.

István kora még polgári házasságot ismert, VII. Gergely 
1085-ben a házasságot szentségnek nyilvánítja. Kálmán király már 
elrendeli: hogy minden házasságkötés az egyház színe előtt, pap 
jelenlétében, alkalmas tanúk szemeláttára, az eljegyzésnek valami 
jelével és mind a két fél megegyezésével menjen végbe.
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László törvénye szerint, ha a férj hűtlenségen kapott nejét 
megölte, istennek ad számot Ha hűtlen nejét törvény elé állítja, 
a nö a kanonok szerint vezekeljen ; a férj ha akarja, vissza veheti, 
ha nem, egyiköknek sem szabad házasságra lépni. Kálmán törvé
nyei szerint a gyermekgyilkos nő, a házasságtörés is már az esperes 
és püspök elébe tartozik, hogy az illető vezekeljen, tehát a hütelen 
nő megölését a férj által korlátolja?

A papság nemzetköziségére nézve, Kálmán elrendeli, hogy 
a kanonokok egymás közt latinál beszéljenek. A fő kérdésre, a szer
zetes ruhaviselés és papi nőtlenségre nézve a két király a kül
földtől külön állásponton marad. Míg nyugaton a nős papokat az 
oltártól eltávolították, Szent László decretuma a püspökök és diaco- 
nusok másodszori házasságát tilalmazza, kik első házasságban 
éltek, házasságuk elnézetett. Kálmán király is eltűri az első házas
ságban élő papokat. Püspök azonban valaki, csak neje beleegye
zésével lehetett, mert a püspök neje udvarastól a püspöki laktól távol 
kellett hogy lakjon.

A szerzetes papi ruhára nézve Szent László decretuma nem 
rendelkezik. Kálmán decretuma szerint papi renden levő „hasított 
mentét vagy dolmányt, tarka keztyüt, piros nyeregtakarót, vagy 
zöld kurta köntöst czizmát vagy sapkát, híines sarut vagy selyem
mel varrott inget nem viselhet, és ne fogja össze mellén selyem 
kötéssel ruháját, hanem a nyakánál gombbal vagy kapocscsal.“

A szerzetesekre nézve Kálmán meghagyta, hogy az apátok 
püspöki ruhát, sarut keztyüt ne viseljenek; a püspök engedélye 
nélkül más birtokba ne utazhassanak. Harangjuk ne legyen, ne 
kereszteljenek, ne prédikáljanak.

111. Kálmán király öcscse Álmos s fia Béla 
tragédiája.

Kálmán 1096-ban az átvonúló keresztes hadak hatása alatt 
lefolytatta a kartali gyűlést. Hogy künt is milyen világ van VII. 
Gergely föllépte óta, Szent-László ideje alatt, IV. Henrikkel szem
ben három ellencsászárnak czímzett ellen német királyt, Kálmán 
idejében IV. Henrik mindjárt két ellenpápát léptet föl. A kérész-
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tes hadak támogatására künt a Benedek-rendböl 1098-ban három 
szerzetes-rend szakad ki, Bruno alapítja a chartausi, Norbert a 
premontrei, Róbert a cisterczita-rendet.

Nálunk az történik, hogy Zimonyt már a búcsújáráskép indúlt 
második keresztes hadcsoport elfoglalja, Kálmán szétveri. Ez alatt 
a Szent-László által meghódított Horvátország föllázad. Álmos her- 
czeget a kormányzóságból elűzik s a horvátok Svacsics Péterben 
királyt választanak.

Kálmán király a normannok kezét látja benne, a latin sfera 
pretorianusáét Apuliából. A normannokét, kik 1066-ban Hódító 
Vilmos alatt Angliát megtámadták, Harold királyukat a hastingsi 
csatában elejtették s Angliát elfoglalták. Kálmán király Péter királyt 
csatában elejti. Velenczétöl hajókat vesz föl, átkel az Adrián, 
Brindisit Monopolát beveszi s Apulia előtt áll. Ostrom helyett köve
teket indít Roger normann herczeghez, Sziczilia királyához, meg
kéreti leányát. 1097 májusában háromszáz lovas kíséretében Bel- 
grádra érkezik, honnan 5000 emberből álló kiséret hozta Kál
mánhoz.

Álmos Horvátországból való kiveretése a két testvér között 
meglazította a bizalmat. Mint mondják, Kálmán házassága Álmosnál 
kétessé tette a trónkövetkezhetést, mi azon alapúit, hogy miként 
most is a töröknél az Árpád-ház legidösb tagja tartott igényt a 
trónutódlásra. Kálmán fia meg sem született, Álmos 1098-ban pártot 
üt, pártot szerez, sereg élén nekiindul. Kálmán elébe vonul, már 
csak a Tisza választja el. A szembenéző két tábor tanácskozik, 
hogy miért is koczkáztassák a még fönn levő két Árpádot; követ
kezett a határozat, harczoljanak meg ketten s a melyik életben 
marad, azt ismerik el királyuknak. Vagyis, mert Álmos tábora nem 
akart megütközni, Kálmán király a helyzet ura maradt.

V. Henrik (1106—25) folytatni kívánja IV. Henrik támadó 
politikáját. Hozza 1108 őszén Álmos herczeget. Táborában van a 
kölni érsek, kilencz püspök, jönnek seregeik élén a sváb, bajor, 
osztrák herczeg s az isztriai gróf, s számtalan lovag, köztük 
Habsburg Ottó. A cseh herczeg föladata a Vág mentét támadni. 
V. Henrik Pozsonyt veszi ostrom alá. Azonban midőn látja, hogy 
Álmos-pártiak nem szaporítják táborát, a valami nagyszerűnek 
ígérkező hadjáratot, lefúvatta. Hazament. Kálmán pedig, hogy Álmos
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ire vezethessen többé nemzetére nyugatról ellenséget, mint akkor 
szokás volt a trónkövetelőkkel elbánni, neki s Béla fiának szemeit 
kiszúratta, a dömösi klastromba záratta.

Azzal megszüntette a királyi herczegek tartományban kiadandó 
appanageát. Erdélyt vajdák alá, Horvátországot bánok kormány
zása alá adta, főkormányzó, fővezéri, főbírói hatalommal fölruházva.

IV. Kálmán király Dalmatiát elfoglalja, berendezi.

Horvátországot elfoglalva, már Szent László tengerpartra ért, 
mit Árpád s a vezérek kora az Adria olasz partján már keresett. 
Kálmán király a mint a kartali gyűléssel országát rendezte, Hor
vátországot lecsillapította, a siciliai normannok ellen házasságával 
magát biztosította, Álmost lefegyverezte: Dalmátiára készült, mely
nek városait ez alatt, 998-ban Velencze meghódolásra bírta volt, 
a dogé már fel is vette Dalmátia herczege czímét.

A dalmát tengerpart egész hosszában kopár hegyvidék, a 
keskeny parton nyolcz város, Ragusa, Spalato, Trau, Zára, Arbe, 
Veglia és Osero, melyek még a régi Róma idejéből maradtak 
fenn, latinizált illyr néppel, kik az új Rómához szítanak, annak 
vallásához kapcsolták sorsukat, s a pápai hatalom mint pápai 
hübért, normánjai oltalmazására bízott. De már horvátok, szerbek, 
bolgárok lepték el.

Kálmán király serget ültet fel. 1102-ben a Drávánál meg
jelenik. A horvátok fölvonúltak védelemre, s a Dráva partjain már 
föl van állítva a két ellenséges sereg. Mielőtt összeütköztek volna, 
Kálmán megkísérelte a békés megegyezést. Követségbe küldte 
Szingidunuszt, a zágrábi érseket a horvátokhoz, kiknek megüzente, 
hogy kegyes akar lenni hozzájuk és hajlandó velük írott egyez
séget kötni, hogy a háborút elkerülhessék. A Kálmán királyhoz 
küldött követek mint Horvátország és Dalmátia királyát üdvözölték 
öt, Kálmán pedig megígérte, hogy a meghódolt országban senkit 
birtokában, vagy tisztségében nem háborgat, a nemesek nem 
fizetnek adót; ha azonban Kálmán király országát ellenség fenye
geti, s a királynak szüksége lesz a horvátokra, akkor köteles min
den nemzetség legalább tíz lovast küldeni a Dráváig, a honnan



a király szállíttatja őket át az országába, s a költségüket is a 
király fizeti, a míg Magyarországon hadakoznak. A magyar és 
horvát hadsereg az egyezség megkötése után Belgrádba vonúlt, 
a hol Kálmánt Horvátország és Dalmátia királyának koronázták.

Dalmátiába érve, meghódolásra szólította a városokat, kőfal 
kerítéseikbe bízva ellenállásra készültek, de nem úgy a papság. 
Legelőbb Zárát támadja, ostrom alá veszi, majd a püspök Kál
mán elé járul, hozta a város kulcsait. Utána Traut támadja, de 
kapuit csakhamar megnyitja. Erre Spalato alá vonúlt, szintén 
ellentáll, míg nem Cressentius érsek hozta a város hódolatát. 
A nyolcz város meghódolt, Dalmátia birtokba vevése befejezést 
nyert. Kálmán haza indúlt.

Hátra vannak a szigetek. A normannoktól hajókat bérelt. 
A szigetek mindannyi köztársaság, a római világ maradéka, kik 
a fenti városokból a szlávok támadása elől menekültek ide. Támo
gatva Velenczétől külön-külön kellett hódolatra bírni. S végül 
Kálmán király 1105-re készen volt.

A szervezés rendjén a városokat, szigeteket meghagyta ős 
jogaikban. Diplomával biztosította, mely így kezdődik: „Mi, Kál
mán, Isten kegyelméből Magyarország királya, mivelhogy sikerűit 
Isten kegyességével a Dalmát és Horvát királyságot megszereznünk, 
esküszünk a szent keresztre, hogy polgárainknak zavartalan békét 
biztosítunk; adót sem nekünk, sem utódainknak nem fizetnek; a 
püspököt és a contest, a kit a nép megválaszt, megerősítjük hiva
talában ; a régi törvényeket meghagyjuk; a kikötő bevételéből 
magunknak kétharmadot tartunk meg, egyharmad a városé, egy- 
tízed a püspöké. Sem magyart, sem más idegent nem engedünk 
a városba letelepedni, hacsak a polgárok meg nem engedik

A papságnak azt az állást biztosította, mit a magyar klérus 
élvezett. Hanem a spalatói érseki széket magyarra bízta, Mas- 
sesre, kit Absolon követett. A kormányzást bánokra bízta, így 
jelenik meg Ugrinus bán (1102—1103), Sergius bán 1105-ben. A 
magyar védelembe való bizalomnak megvetette alapját.

Kálmán magát Zárában is Horvátország és Dalmátia kirá
lyává koronáztatta. S azon önérzetnek adhatta át magát, hogy a 
honfoglalást befejezte. Magyarországnak megszerezte az adriai 
tenger fölötti hatalmát, nemzetének a tengerre útat nyitott.
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Mikor az utolsó sziget is meghódolt, gyermek fiát, Istvánt 
is megkoronáztatta Magyarország és Dalmátia királyának.

Kálmán másodszor is nősült, most Oroszországból, elvette 
1104-ben Predzlava herczegnőt, kit csakhamar eltaszít s otthon 
anyjává lett egy fiúnak, Borisnak, ki új eszköze lett a beavatkozni 
akarás politikájának.

Kálmán király 1116 februárius 3.-án meghalt. Emléke nem 
csak köztünk, Dalmátiában is él. Zárának, hol akkor, mikor Dal
mátia a keleti császársághoz tartozott, a helytartó székelt, egyik 
legkiválóbb műemléke a S. Mária-templom és a Benedek-rendi 
apáczáknak hozzá csatolt konventje. A templomot Krezcsimir Péter 
dalmát király nötestvére építtette 1066-ban. Magas, román stilü 
tornyát 1105-ben Kálmán királyunk, mint Dalmátiának is királya, 
emeltette, tanúskodik a toronynak a konvent felőli oldalába helye
zett következő lapidáris fölírat, mely magyarúl így szól: „A mi 
Urunk Jézus Krisztus megtestesülésének ezerszázötödik esztende
jében az Istentől engedett győzelem és a béke áldásai után Zárába 
bevonúlván, ezt a tornyot a Boldogságos Szüz-Máriának (tiszte
letére) saját költségén építtetni és eméltetni rendelte Kálmán, 
Magyar-, Dalmát- és Horvátország királya".

I



HETEDIK FEJEZET.

Az Árpádház s a Komnen császári ház csa
ládi szövetkezése a nyugati császárság ellen.

(1116—1204.)

I. Kálmán fia, II. István királysága.

.(1116 fcbr. 3. — 1131 márc. 1.)

Negyven évi harczunk után, Szent László és Kálmán király 
alatt, negyven évi békés idő következett. Szent László és Kálmán 
alatt Szent István monarchiája ismét a régi hatalmasság. De hogy 
a két nagy Árpád után mily zord idők következnek, azzal jelezzük, 
hogy kilenczven év alatt kilencz Árpád tűnik fel és tűnik le a 
magyar trónon. Mert a viharok az Árpádokat pusztítják, mert 
nincs más, annak is fele gyermekkorba jut trónra, mi férfi korba 
lép trónra, alig melegszik meg a trónján. A középkorban a közép
élettartam rövidebb, mint most, az Árpádoknak, mely czímerében 
is oroszlán, még az sem jut ki, jön a vihar elsepri.

Negyven évi harczunk III. és IV. Henrik ellen folyt, kitől 
harczunkat VII. Gergely átvette. V. Henrik Kálmánt támadja, de 
visszaveri. Mit VII. Gergely kezdett, a harczot a csásársággal II. 
Orbán ismét felvette. Utána IV. Henrik végnapjaiban s V. Henrik 
alatt négy pápa, négy ellenpápa jelenik meg. Végre 1122-ben 
létrejött a wormsi concordatum, az első nyilvános szerződés az 
egyház és állam között, melynél fogva a kinevezés jogáról mind 
a pápa, mind a császár lemondott, a pápák választása a bibor- 
nokokra, a püspökségek választása a káptalanokra bízatott.

Oly összecsapás után, hogy V. Henrik, miként atyja VII. 
Gergely ellenében, 1111-ben Olaszországban termett, a pápát fog
ságra vetette s az investitura joga iránt támasztott igényéről lemon-
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datá. Mire ismét egyházi átok, s az átokra Rómának ujonani 
megrohanása következett, a latin és germán sfera között, mely 
ezerév óta osztozkodik a határ és hegemónia felett, a concordatum 
a görög-szláv sferát gondolkodóba ejthette.

A Komnen-ház Szent-László leányát kéreti trónörökösnének, 
Kálmán orosz herczegnőt hozat a magyar trónra s a mint Kálmán 
üresen hagyta trónját s fia, a 15 éves II. István 1116-ban föllépett, 
a keleti császárság trónján más évben, 1117-ben Szent-László 
Piroskája férje, Komnen János jelent meg, a két nemzet egy
másra utalva látta magát.

II. István alig kezdett uralkodni, már támadják. Hazánk északi 
részén, a Vág vidékén határkérdés van függőben. Bolesláv az ifjú 
királyt találkozásra hívja föl. A Vág partján 1116 májusában, föl
lépése után három hónappal, találkoznak. A cseh kíséret István 
királyt megrohanta, kísérete alig bírta ifjú életét megmenteni.

Atyja, Kálmán király Dalmátiát a magyar koronához foglalta 
volt. Velencze még azon év augusztusában, föllépése nyarán hajó
hadát fölszerelte, serget ültet föl, a dalmát szigeteket s városokat 
megrohanta. V. Henrik császár segítségével Arbe s más szigeteket, 
Zára, Spalato, Sebenico s más városokat hűségébe hajtott.

Békét kötöttek 1118-ban, mert a csehek és alsó-ausztriaiak 
együttesen készültek ellenünk. István király még azon évben átlépi 
a Lajtát. Mire III. Lipót őrgróf s Bolesláv rontanak Magyarországra, 
Kismártonig hatolnak.

II. István, ki különben, mert keleti vallású uralkodókkal kezd 
szövetkezni, a krónikásoknak nem rokonszenves; hol az első Árpá
dok menedéket találtak, honnan apja másodszor nősült, Orosz
országban Jaroszlav s testvére Vladimir közt viszály tört ki. István 
király serget ültet fet, 1124-ben kimegy, hogy lecsillapítsa. Ki 
segítségére hívta, Jaroslav elesik. Kozma, a sváb Hunt Pazman 
nemből Kievnél elejébe lép: megyünk haza, egyikünk sem akar 
orosz herczegnek maradni.

Komnen János császár, Szent László veje, félti az egyetlen 
Árpádot. Hozza Álmos herczeget, kit, mert a császárhoz fordúlt, 
Kálmán megvakított volt, aztán hozzá menekült. István elejébe 
ment a Balkánon Szófiáig, találkoztak. A császár Álmosssal visz- 
szafordúlt. — Fellázítják a bolgárokat, újra czárságot akarnak
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alapítani. István 1129-ben János segítségere megy, a harcznak 
vége lett.

István a hadjáratból már gyengélkedve tért haza. Házassága 
Róbert apuliai fejedelem leányával, gyermektelen. Nincs senki már 
fenn az Árpádházból, mi lesz a koronával. A nyugatról beszárma- 
zottak a király nővére, Ulrik Karantén herczeg fiában, Saulban 
már látják István utódát. A nemzeti érzelmű papság eljöttnek 
látta az időt, hogy felfedezze, mikép van még valaki az Árpád 
véréből, Álmos fia, a szintén megvakított, de megmentett, a pécs- 
váradi monostorban rejtegetett Béla herczeg. A még ifjú, de kime
rült király nagy örömmel fogadta a hírt. Elöhozatta, Nőt keresett 
számára. Tolnát jelölte ki lakásokúi. S még megérte azt az örö
met, hogy az Árpádházat fiúval ajándékozták meg.

Utolsó öröme volt a harmincz éves királynak, kit 1131 márc. 
1-én Nagyvárad fogadott sírjába.

II. Béla királysága.

(1131 ápr. 28 — 41 febr. 13.)

Az egyházi és világi hatalom közt, majd félszázad óta tartó 
harcznak a wormsi concordatummal, II. István korában, 1122-ben 
vége szakadt. De szinte csak azért, hogy II. Béla korában a gwelf 
és ghibellinek harcza czímén, a latin és germán sfera közti harcz, 
a Hohenstaufok harczává változzék a pápaság ellen. Ezen nehéz 
időben apadt le az Árpádház egyre, s az is vak.

A gyermektelen István után, Álmos fiát, Bélát hivta a nemzet 
trónra, ki, a mikor 1131 ápril 28-án megkoronázták már nős, neje 
Ilona, Uros szerbiai nagy zsupán leánya, apja Gejza fiának. De 
mellette állt a nemzet.

Alig koronázták meg, trónkövetelő állott elő Boris herczeg 
személyében. Kálmán király 1104-ben másodszor is nősült, két 
év után Prezdlavát visszaküldte atyja, a kiewi nagy fejedelemhez, 
hol fia született, Boris. Az anya kolostorba vonúlt. A fiú a keleti 
császári házból kapott nőt.

Boris orosznak, keleti vallásban nevekedett. S most mintha 
a magyar korona örökletesség útján szállna oroszokhoz, lengye-
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lekhez fordúlt, kik szívesen láttak volna szlávot a magyar trónon. 
III. Boleszló lengyel király serget gyűjtött. Borist 1132-ben bein
dította. II. Béla Albert osztrák őrgrófhoz fordúlt, ki leánytestvérét 
bírta, s a betört tábor elé indúlt. De mindjárt a következő évben, 
táborában kétes elemek mutatkoztak, mintha Boris pártiak volná
nak. Arad várában, mondja a történelem, de a látszat az Ungvár 
mellett fekvő Orodra mutat, Béla hívei a gyanús főembereket meg
rohanták, 68-at közűlök felkonczoltak, más része a már szembe 
érkezett táborba menekült. A Sajónál jul. 22-én találkoztak, III. 
Boleszló csatát vesztett. A szétvert táborból, kiket elfogtak, a király 
mindeniknek megkegyelmezett. Trónja meg volt szilárdúlva.

A szláv sfera Borissal kezében készül Magyarország ügyébe 
bevegyülni. II. Lothar közbelép. II. Béla 1134-ben Péter erdélyi 
vajdával Lotharnak gazdag ajándékkal kedveskedik, köztük két 
gazdagon felszerelt paripával.

Azonban Lothar 1135-ben meghal. A német király választó
gyűlés összejő, egyenetlenség támad, nem tudnak megegyezni, 
hogy a saliai királyokról, melyik törzsre szálljon a hatalom, s három 
évi interregnum következik.

A magyarok nyugatról biztosítva vannak. Velencze II. István 
alatt Dalmátiát megszállta volt, felültetik a sergeket, melyet Velencze 
a Balkán népfajok berohanásától úgy sem bír megoltalmazni, vissza
foglalják, Gaudius esztergomi érsek II. Bélát Dalmátia királyává 
kente fel. Hogy a dalmátokat biztosítsák a szerbektől, Boszniát 
1137-ben megszállják; az alig ötéves László fiát Bosznia hercze- 
gévé nevezte, maga Ráma királya czímét felvette.

Azonban 1138-ban a német törzsek a koronát III. Komádban 
a Hohenstaufokra, a svábok würtembergi ágára szállítják. III. Kon- 
rád 1139-ben Magyarországra veti szemét, fiának eljegyzi II. Béla 
leánykáját, Sofiát s kiviteti. Nehogy a császárság felvesse újra 
feudum igényét Magyarországra, II. Béla 1139-ben papságával pápai 
adót kezdett fizettetni.

Béla bujdosásban elhalt atyja, Álmos tetemeit haza hozatta, 
Fejérvárra temettette. A dömösi kolostort, melyben atyja menhelyet 
talált volt, restauráltatta. Négy fiat hagyott maga után, Gézát, 
Lászlót, Istvánt és Álmost. Úgy halt el 1141 febr. 13-án. Hol eddig 
királyaink közül csak Szent István és Kálmán nyugodott, a székes-
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féjérvári egyházban temetteté el magát, s ezzel az egyházat négy 
századon át királyaink sírboltjává avatta.

II. Géza királysága.

(1141 febr. 16 — 1162 máj. 31.)

Mily idők lehettek azok, hogy nincs férfi Árpád, s hogy 
II. Béla nagyobb fiát, a 11 éves Gézát a nemzet, apja halála után 
harmadnapra, 1141 febr. 16-án hirtelen siet megkoronázni.

Boristól, a szláv sfera trónjeleltjétől félnek, írják. De mit 
várhattunk a német birodalom felöl akkor, a midőn, mint mondják, 
36000 lovasnak kellett megjelenni Frankfurtban, hogy a három 
év óta húzódó német király választást dűlőre vigye, visszaléptesse 
a már királyságot viselt bajor-szász törzset, a már ellenkirályságot 
viselt házakat, s leszerelje a pápai pártot, a rajnamenti svábok 
helyett, a würtembergi sváb III. Komádban a Hohenstaufokat ültes
sék a hatalom élére. Már nem egyéb, mint csatakiáltás a latin 
sfera ellen. Mi nem léptünk be a németté indúlt római biroda
lomba, a latin sferához számítunk.

Az első Árpádok alatt lassankint eregéltek be a lovagok, 
kiket Kézai krónikája jegyzett, III. Konrád óta kezdődött a tele
pítés, porlasztják a földet lábunk alól. Jönnek a rajnamenti pápa
párti érsekségek, a pápaellenes szászföld népei, az ürügy alatt, 
hogy a tenger-áradás elől menekülnek. A telepedés kétfelé folyt, 
Felső-Magyarországon, hol Borics pártját lemészárolták, Erdélyben, 
hol Pétert Bua és Bukna, mint gondolják Bonyha és Bolya meg
buktatták, az Árpádok visszahívását felvetették. Kisebb-nagyobb 
csapatokban Flandriából, Thüringiából jönnek. A bevándorlás kez
detét 1241-re, megszűntét 51-re teszik. Egy része a Tátra alján 
kezdi alapítani a Szepességet, a későbbi 24 szepességi várost, 
mint Késmárkot, Iglót, Poprádot; a más része Erdély szélein 
Szeben, Brassó, Beszterczét és vidékeik falvait, kiket okleveleink 
előbb theutones, 1206-tól saxones nevezettel említenek. Egy beván
dorlás, mely miként a keletről jövő népek, nem akarnak beolvadni.

A király gyermek, de mellete van az anyakirályné, s test
vére, a már bánságot viselt Belus mint kormányzó. Belus már
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látja a jövőt, kezdi szervezni, szaporítani a haderőt, mely a királyi 
dandárok mellett, a vármegyéken nyugodt. Idő folytán néptelen 
vidékek népesedtek be, szaporítja a vármegyék számát. Mint új 
megyék jelennek meg Temes, Krassó, Ugocsa, Zólyom, Erdélyben 
Kraszna, Belsö-Szolnok, Küküllőmegye, melyekkel a vármegyék 
száma 72-re emelkedett. Mi a királyi hadak mellé mindannyi 
4_500 lovas.

Boris III. Konrád s Henrik bajor herczeg s Alsó-Ausztria 
őrgrófja udvarát járja, s azok bejegyezésüket adják, hogy náluk 
zsoldosokat toborozzon. Kalandvágyó lovagok, prédára szomjas zsol
dosokkal 1146 márcz. 31-én éjjel hazánk kulcsát, a határszélen 
fekvő Pozsonyt megrohanták. II. Gejza felkérte a várat, a zsoldosok 
3000 marhára szabták az árát, kifizették nekik, s azzal elmentek. 
Boris velek ment.

Belus és Géza ezzel nem látták az ügyet befejezve. A király 
Henriknek hadat izent, a nemzetet fegyverre szólította, Belus az 
ifjú királyt is vitte. Szept. 11-én korán isteni tiszteletet tartatott, 
a püspökökkel a királyt karddal felövedztette, s azzal átszállva a 
Lajtán, Henrik herczeg táborával szembe álltak. A herczeg még 
sergeket várt. A magyarok támadtak. Elől székelyek, bessenyők, 
azokat a nehéz német lovasság eltiporta. Belus a derék haddal, 
a vármegyék lovasságával bevágott, utána a tartalék, élén az ifjú 
királylyal neki rontott, véres csata fejlett ki, s a végeredmény 
Henrik részéről egy futás, mely a Fischanál Végződött. A magyar 
győzelmesen vonúlt vissza a hazájába.

Pozsony megrohanása s a visszatorlás csak előjáték volt a 
már készülőben volt második keresztes hadjárathoz, mely 1147— 
49-ben foly. Az első keresztes hadjáratot Kálmán király kezében 
karddal megfékezte volt, most a királyok jönnek, Belus, hogy 
úgy szóljunk, a múlt évi hadjáratról megmaradt puskaporát szárazon 
tartja, nem kerül fegyverre. Előbb III. Konrád érkezik, az élelmezés 
mellett, a püspökségeket, kolostorokat magsarczolja. Majd VII. 
Lajos franczia király jön, kit, mint barátot fogadtak. A két had 
kíséretében vannak, kivel tavaly megharczoltunk, Henrik, Alsó-Ausz
tria örgrófja, testvére Ottó freisingi püspök a krónikás, sváb Frigyes 
a Konrád után következő Barbarossa, egy sereg püspök és lovag. 
A százezreknek írt sereg a Dunán és Dunamentén vonúlt le. A
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szent földre ért, hol nem annyiban fegyver, mint betegség miatt 
csatát vesztett. A vezérek Konstantinápolyon át térnek vissza, hol 
Henrik, Theodorával, a császár unokahugával egybekelt.

A hadjárat hozta s a magyarok ellen kézén tartotta Borist, 
de nem mutatta. A keleti császárság trónján már Szent László 
Piroskája fia, Manuel ül, Boris házasság útján úgyis tagja a csá
szári háznak, a németek kezéből kivette. Mint a kinek mégis 
igényelt apja után van valami igénye a magyar levegőhöz, Manuel 
Borissal 1150-ben felénk indúl. Géza fegyvert akar ragadni, de a 
papság a bibliából ráolvas, de nem is volt reá szükség. Géza Manuel 
elébe ment, csata nincs. Szerbia, Géza anyja hazája, Magyar- 
ország védelmét készül felvenni. A végeredmény, hogy Géza 1152-től 
felvette Szerbia királya czímét. Boris pedig 1154 tájt elesik.

Manuel és Géza alig intézték ügyüket el, III. Konrád kis fia 
mellőzésével a német királyság 1152-ben sváb Frigyes, Barbarossa, 
a rőtszakálú Frigyes, V. Henrik nővére fia, hatalmába került. A 
Konrádtól kivitt Sofia az admonti kolostorba jutott. Frigyes alig 
lépett fel, első gondja, jul. 15-én birodalmi gyűlést tart, támadni 
akarja Magyarországot, de a német fejedelmek hozzájárulásukat 
megtagadták. Támadja tehát Milánót, a pápaság védbástyáját.

Hogy a külső eseményekre mutassunk, kezdődik a gwelfek, 
ghibelinek, a latin és germán sfera harcza. Barbarossa, hogy Alsó- 
Ausztriát a gwelf Bajorországból kiszakassza, Henrik őrgrófot, kinek 
anyja, miként neki, V. Henrik leánya, 1156-ban herczegi rangra 
emeli. II. Géza hatszáz íjjásza Milano ostrománál megjelenik. Zára, 
mely II. István alatt Velencze kezébe szakadt volt, Dalmátiához 
visszajö. II. Géza öcscsei, István és László Konstantinápolyba csá
szári nagybátyjuk szárnyai alá húzódnak. Azonban a Vatikán a Barba
rossa atrocitásától megrémül, a császárellenes párt győz, 1159-ben 
a párt fejét, III. Sándort választják pápának, ki azon kezdi, hogy 
a magyar korona investitura jogát s azt, hogy a magyar püspöki 
kar csak királya kezén át levelezhet Rómával, elismerte.

Barbarossa Milánót 1162 márcz. 6-án bevette, érődéit lerom
bolta, lakosait száműzte, egy része Magyarországnak indúlt. Két 
hónap múlva II. Géza 1162 május 31-én 32—33 éves korában 
meghalt. Rurik Eufrosina orosz herczegnőtől négy fiat hagyott 
hátra, Istvánt, Bélát, Árpádot és Gézát.
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A Komnen-ház beavatkozása az Árpád-ház trón
utódlásába

III. és IV. István, II László királyok alatt.

(1162—72.)

Ki beavatkozik, Szent László Piroskája fia, kiknek ügyébe 
avatkozik, unokaöcscsei, 11. Béla, II. Géza fiai. A világesemények 
hajtják.

Sváb Frigyes, a Barbarossa, mikor most 1162-ben Milánót 
bevette, leromboltatta, polgárait világra űzte, a megfélemlett Milano 
érseke így szólt hozzá: tedd, rendeld, a mi tetszik, akaratod tör
vény. A klérus ezen megalázkodása megdöbbentette a világot.

Sváb Frigyes folytatni akarja, mit a népvándorlás, azok 
óta a császárok kezdtek, Dél-Európát legyőzni, a Földközi tengert 
germán birtokba venni. Milano, Itália kapuja lerombolásával, a 
még köztársaságban^ élő olasz városok hatalma lábai előtt hevertek. 
Fiát, Manfrédot Sicilia és Apulia királyává teszi.

Európát a római Caesarok kora ismétlődésének félelme lepte 
meg, mit Nero hatezer republikánus felkonczoltatásával nyitott meg. 
Az olaszok, francziák, normannok a germán túlsúly ellen talpra 
kelnek.

Barbarossa pályafutását Magyarország megtámadása, a Duna- 
mente megszállásával kívánta volna kezdeni, ha a német rendek 
vállalkoztak volna. A mint hatalma nőtt, II. Gejza most hatszáz 
íjjászt látta jónak Milano ostromához küldeni. A mint bevette, a 
keleti császárság félti a Dunamentét, mely feléje vezet.

II. Géza testvérei, István és László már a Manuel császár 
udvarában vannak. II. Géza általa nem sejtett utolsó napjait éli, 
midőn Manuel császár fényes küldöttséget indít Géza fia, a még 
gyermek Béla, a későbbi III. Béla után. Béla Konstánczinápolyba 
megérkezik, Manuel az Aranyszarv palotában fogadja, s első kér
dése, hogy van atyád, a király, hogy van anyád, a királyné, hogy 
vannak testvéreid, hogy van a nádor, hogy van a prímás. S ezen 
első kérdések után megölelte, megcsókolta. A rokonság nem elég, 
be kellett venni a család körébe, megállapítani a vér és rang egyen-
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löségét. Nevet, rangot kellett kapnia: ö lett a császár után az 
első személy, kijelölt utóda. Az avatás a nagy palotában, a keleti 
császárság e főépületében ment végbe. Arany trónusa előtt áll 
a császár. Az ifjút bevezetik, mire a császár így szól: „Hatalmam, 
illetőleg felségem erejénél fogva deszpotává teszlek“. Erre az udvar 
hosszú életet kíván neki, ő pedig megcsókolja a császár térdét. 
A császár süveget tett fejére. A süveg gyöngyökkel volt kirakva, 
neve is belé van iktatva, kétfelől gyöngyös kösöntyűk lógnak le 
róla, s csak abban különbözött a császárétól, hogy a csücskén 
nincs drágakő. Tunikája skarlátszínű, mint a császáré. Köpenye 
bibor, gyöngyökkel ékes, olyan a saruja is.

Még alig folyt le Béla királyfi fogadtatása Konstanczinápoly
ban, Manuel császár még a milánói kegyetlenkedés hatása alatt 
áll, a midőn veszi a hírt, hogy Béla apja, II. Géza meghalt, s 
Béla bátyját Istvánt egy párt trónra ültette.

III. István (1163), ki trónra jut, még nevendék korban van, 
apja alig lépett volt férfi korba. Tibet juthat eszünke, hol a dalai 
láma halála perczében születtek közül választják utódát, kinek 
azonban tizennyolczadik évét túlélni nem szabadott, s most korunk
ban él a dalai láma, mely e kort túlélte. A középkorban divatba 
jött örökletesség jogánál fogva ültetik trónra, hozzák a feudális 
királyságot, hol duxok, herczegek, comesek, grófok viszik a hatal
mat, miként valaki kifejezte, a király csak lova nyergében van 
otthon. Holott a magyar királyság férfit kíván, ki elnök, főbíró, 
hadvezér.

Freisingi Ottó, a krónikás püspök, ki Henrik Alsó-Ausztria 
herczegének testvére, a herczeg pedig a keleti császárságba háza
sodott, István atyja idejében, a második keresztes hadjárat alkal
mával hazánkon átvonúlva, állapotainkat megfigyelte, hagyta írva, 
hogy a magyar, görögök módjára, gondos tanácskozás nélkül 
semmi nagy dologba nem fog; a főemberek a király udvarába 
gyűlnek, mindenki viszi székét, megvitatják a tárgyakat, ha kimond
ják a hadviselést, a királyt szó nélkül kisérik. Most is a főemberek 
viszik székeiket, összegyűltek, tanácskoztak, s királynak Géza fia 
helyett, nagyobb öcscsét, Lászlót választották.

II. László (1162—3), kit megválasztottak, Manuel császár 
udvarából jö, hol ifjúságát töltötte, hol még élnek a hellen világ
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nagy traditiói, hogy ott vették írásba a keresztény vallás tanait, 
ott írták össze a római törvényeket, a Pandektákat, s hol már haj- 
nalodik a Renaissance. De a keleti vallás metropolisából jön s ez 
elég volt, hogy a klérus ellenszenvvel fogadja.. Az esztergomi érseki 
széken egy férfi ül, kiről írják, hogy Párisban tanúit, szegényebb 
tanulótársainak szabad asztalt tartott, II. Géza alatt nagyranőtt, 
esztergomi érsekségre emelkedett, s Géza iránti hálából, fiát trónra 
ültette volt. II. László magát meg akarná koronáztatni, Lukács 
érsek megtagadta. László király Szent István, Szent László törvé
nyéhez tartja magát, ki írva hagyta, püspök, apát csak ő reá hall
gasson, Lukács érseket, ki inkább papnak, mint magyarnak mutatta 
magát, II. László elzáratta s magát Kozma kalocsai érsek által 
megkoronáztatta.

Hogy legendával folytassuk, a Vatikán közbelépett, III Sándor, 
mondják, de mint császárellenes pápával szemben, most a második 
ellenpápa is közbeléphetett. Elég, hogy kiszabadúlt, s husvétban 
oltár elé lépett, II. Lászlóhoz beszédet intézett, melyben életének 
csak negyven napot adott. S hogy mennyire be volt a császári 
csillagászok titkaiba avatva, ha nem is negyven nap alatt, betelje
sedett, II. László a következő 1163 jan. 14-én halva volt.

A nemzet összeült, most sem Géza fiát a harmadik Istvánt, 
ki anyjával, Rurik Frusinával a császárság földére futott, hanem 
II. László testvérét, a vele Konstanczinápolyba nevekedett öcscsét, 
Istvánt választják.

A IV. Istvánt (1163—5) ültetik a trónra, ki a klérus előtt 
még nagyobb görög, mert Manuel császár unokahugával, Máriával 
összeházasította volt. A megkoronázást Lukács István királytól is 
megtagadta, de a kalocsai érsekkel magát még testvére halála 
havában 1163 jan. 27-én megkoronáztatta.

Azonban, a császár megbízásából, Wratisláv cseh király már 
hozza III. Istvánt. A csehek betörtek, pusztítanak, Manuel is érkezik, 
Bácsig nyomúl, mint írják, jun. 19-én megütköztek. Annyi áll, 
hogy Manuel magához vette IV. Istvánt, s visszatért. A más évben, 
1164-ben Istvánnal ismét megjelent, ap panageba kapott birtokába 
beültette, Zimonyban hagyta, hol félév múlva, 1165 április 11-én 
kimúlt.

III. István (1164—72) László halála s IV. István Manu-
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ellel elvonulása után, másodszor trónra jő. Hozza nejét, ki Henrik, 
Alsó-Ausztria herczege leánya. Manuel kezében azonban még ott 
van testvére, Béla herczeg, kinek részére a Szerémség mellé Dal- 
mátiát is követeli. Manuel Dalmátiát félti a császárságtól, félti 
Velenczétöl. A mint IV. István Zimonyból letűnt, 1166-ban ismét 
táborba száll, a magyar sergek szintén kiszállnak, s Dalmátiában 
és Szerémségben, évenként kiszállva, mondhatni csata nélkül, egy 
háború foly, melyet döntő csatára mintha nem akarnának vinni, 
s mit 1170-ben beszüntetnek.

A pápaság a császárság felett már túlsúlyra kezdett jutni. 
A klérus felhasználja, 1169-ben a Vatikántól egy okmány birto
kába jut, mely a püspökök kinevezési s áthelyezési jogát a korona 
kezéből a Vatikán kezébe czélozza emelni, s egyúttal a koronázási 
jogot a kalocsai érsekség ellenében, az esztergomi érsekségnek 
biztosítani.

De már jön Henrik szász herczeg, mint zarándok, 1172-ben 
Esztergomot útjába ejti. A herczeg még élvezi a vendéglátást, a 
midőn a még a férfi korba alig lépett III. Istvánt megmérgezték 
s márcz. 4-én meghalt. Hova királyt még nem temettek volt, Esz
tergomba temették.

Tíz év alatt, II. Gézától számítva, a negyedik királyhalál. Mi 
a hazában volt, minden Árpád kipusztúlt. De még él egy, Béla, 
a Manuel kezében.



NYOLCZADIK FEJEZET.

A másodszori reconstructio s az arany
bulla kora.

(1172—1235.)

Nemzetközi helyzetünk. A Komnen s Árpádház 
közös sorsa.

A XI. század közepe majdnem elsodorta az Árpádokat, a 
XII. század közepe nyolcz év alatt négy Árpádot sodort le a trón
ról. Künről jön a vihar. A gondviselés megmenti a csaknem 
utolsó Árpádot; reconstruálják Szent István monarchiáját.

A viharzás foly, mely a kereszténységet menti meg a más 
világvallások azon altató szellemétől, melyről napjainkban olvassuk, 
hogy a tibeti lámák napjainkban, mert olvasni sem tudtak, aláírták 
Tibet China alá vettetését. A kereszténység görög betűvetéssel 
indúlt, folytatták a latin betüvetök, Ulfilas a gót betűkben bein
dítja a német, Cyrill a szlávok betűjét. A hány féle betű, annyi 
faj. A fajok viharzása, a keresztény világ evolutiója foly. A keleti 
és nyugati vallás, a görög és latin faj versenyét megszakasztotta 
a császárság és pápaság, a germán és latin faj fegyverre vett vitája 
a hegemónia felett Olaszországban foly. Átcsaphat az Adrián át 
a Balkánra, a Dunamentére. A Komnen és az Árpádház egymásra 
látja magát utalva.

A Komnenház két tűz elseprésétől fél. Kis-ázsiai tartományait 
már foglalják az arabok, törökök, s mit annyit ostromoltak, félti 
fővárosát; a keresztes hadjárat nyugatról már egy százada meg- 
índúlt, s fél, hogy a védelem ára Konstanczinápoly, a keleti vallás 
metropolisa kézbevétele lesz.

A Komnenház nemcsak Bizánczot, a Balkánt, szülőföldjét is 
félti. A római görög imperiumot, a Rómából átköltöző caesarismust,
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a bizantinismus, a herék uralkodását inár elseperte volt, a midőn 
a macedón Komnenok Szent László korában, mint a Nagy Sándor- 
kori macedón nagyság képviselői, a Balkánt akarják a birodalom 
hasisává tenni. De mert keleti vallású, nyugatnak mintha nem is 
tartoznék Európához. S mert a magyar szomszédja, jó szomszéd
ságát keresi. S most, a midőn a pápaság és császárság fegyverben 
áll, s Frigyes császár első gondolatja volt a Dunamentét meg
rohanni, de a német rendek akkor nem voltak arra kaphatók, az 
Árpádok trónja fennállása érdekében áll, az Árpádfiúkat viteti, képez
ted, hozza; csatát nem áll, de gondja van, hogy a magyar is a 
Balkán peremén, az Adria partján a meglepetés ellen vele együtt, 
fegyverben álljon.

A XI. századi regenerator, Szent László Piroska leányával 
beindította a két megtámadott dinasztia szövetkezését. A Komnen- 
ház viteti udvarába az Árpádfiakat, az Arx imperandi iskolájában 
nevelteti. A mint a nyugati befolyás kezd a nemzeti öntudat felett 
túlsúlyra jutni, hozza trónra a nála felnőtt Árpádokat. A mint egyre 
pusztúlnak s a nyugati befolyás alá került III. Istvánt megmérgezik, 
s már csak két Árpád van, a nemzet a Manuelnél nevekedett Béla 
után fényes követséget indít.

III. Béla, a második regenerator.

(1172—96. ápr. 23.)

I. 111. Béla fellépése, belügyi szervezkedése.

A mint 111. Istvánt megmérgezték, követség ül fel, mennek 
öcscséért Konstanczinápolyba Béla herczegért. A harmadik testvér, 
Gejza herczeg érdekében, ki itthon van, semmi mozgalom. Tíz 
évi szenvedés, három Árpád temetése kellett ahoz, hogy az elrá
galmazott Manuelt megértsék. Most nem Manuel hozza fegyver 
élén, küldöttség hozza, s a nemzet öröme fogadja.

III. Béla mint tizennégy éves hagyta el, s mint huszonnégy 
éves látja újra hazáját, mint írják, de nem lehetett akkor több 
tizenegy, most huszonegy évesnél. De azért, kit Manuel magához
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vitetett, mint Árpádfiút pompával fogadva, trónra neveltetett, unoka
hugával összeházasított, mint uralkodásra kész férfi jelenik meg.

Béla künn huszonegy éves koráig görögösen : Alexios despota 
és a császári trón trónörököse. Azonban 1169-ben Manuelnek fia 
született, mire a Béla trónörökössége megszűnt. Manuel jegyesétől, 
talán már nejétől elválasztotta, most mostohahugát, Chatillon Ágnest, 
Antiokia királya leányát vétette el vele, egy tizenhat éves herczeg- 
asszonyt.

Benne egy ölesnél magasabb erőteljes férfi jelenik meg, 
s ezzel is emlékeztet Szent Lászlóra, kinek nyomdokába kíván 
lépni. Heroikus külsője a hős és hadvezér benyomását teszi. Hozzá
járul a széles politikai látkör, melyet Konstanczinápolyból hoz, s a 
magas képzettség, melyet mint császárságra jelölt már ott elsajátí
tott. Mint egy hatalmas uralkodó neveltje az Árpádok uralkodói 
tulajdonaival, kormányzói s hadvezéri képességeivel tér haza. A 
nemzet örömmel fogadta, de nem úgy a papság. Lukács eszter
gomi érsek, mint eddig is, a görög szövetség barátait, Bélát sem 
akarta megkoronázni. Béla III. Sándor pápához fordúlt, az Kozma 
kalocsai érseket felhatalmazta, úgy koronáztatott meg 1174 jan. 
13-án.

Mint olyan uralkodó lépett fel, ki hivatásának, nemzetének 
kíván élni. A pártviszályoktól feldúlt, a hosszas hadjáratok által 
jogéletéből kizökkent hazát visszakivánta adni önmagának. Keleti 
tapasztalatait, mint király és diplomata értékesíteni kívánta. Mi 
szinte veszendőbe ment, vissza kívánta állítani az ország egysé
gessége intézményét. Öcscsét, Gejzát nehogy pártczélokra felhasz
nálhassák, elzáratta. Anyját zárdába menni kényszerítette.

Reformokhoz kezd. A királyi udvart állandó székhelyhez 
kötötte, a királyi udvartartás méltóságait görög mintára szervezte. 
A nádor bíráskodását rendszeresítette, alnádorságot léptetett életbe ; 
a királyi cancelláriának szervezetet adott, miáltal a királyi okmá
nyok formája végleges megállapítást nyert; alatta jött elő a czím’: 
Magyarország cancellára. Behozta, hogy a perek, hozott ítéletek 
írásban terjesztessenek elébe, de a tárgyalás szóbeli maradt. A 
várszerkezetet, a megyét, a min a honvédelem nyugodott, rendbe 
hozta. Cancelláriája emlékét kilencz eredeti oklevél tartja fenn, 
melyek egyikét egy comese házánál egy tölgyfa alatt írt alá.
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A mint megerősödve látta trónját, Dalmátia volt első gondja, 
hol Velencze a viszályokat felhasználva, uralmát ismét biztosította. 
Béla nemcsak visszahódította, tengermelléki bánná magyar főurat, 
spalatói érsekké magyar főpapot nevezett. Nehogy többet az Árpád 
fiúk részben kapják, a Szerémséget 1183-ba a koronához csatolja.

11. Monarchiánk régi nemzetközi fényében, 
s a harmadik keresztes hadjárat.

Midőn már csak az hiányzott, hogy a magyar király vazal
lussá proklamáltassék, 111. Bélával megjelen az európai államrend
szerben a régi fényében visszaállított magyar monarchia. Az idegen 
szellem már a főpapi állásokat is annyira kezére vette volt, hogy 
III. Sándor pápa, ki a korona investitura joga biztosításával kezdte 
uralkodását, 1169-ben már jónak látta a főpapság kinevezési s 
áthelyezési jogát a Vatikán beleegyezésétől függővé tenni. Innen 
kellett régi fényébe vissza emelni.

Míg Közép-Európa egymással szemben fegyverben áll, a 
Komnenok alatt a keleti császárság ismét a régi számottevő 
hatalmasság. III. Béla alatt a Dunamente felett az Árpádház régi 
hatalma ismét visszatért. Déli határunk, az Adria rendezve van, 
északi határunkon Galiczia felől fegyverzörej hallszik át, a még 
apró fejedelemségekben élő oroszok s a lengyelek osztozkodnak. 
III. Béla, nehogy lengyel kézbe jusson, Galicziát megszállja, Endre 
fiát kormányzónak hagyja, maga felveszi Galiczia királya czímét.

Keleten, ki trónra nevelte, Manuel császár 37 évi fényes 
uralkodás után, 1180-ban meghal, kiért nem jutott volt császári 
trónra, fia, Elek 1180-ban trónra jut. Az utolsó Komnen kezéből 
a bitorlónak nézett Andronikus kezébe jut, kitől 1185-ben az Ange- 
losok veszik át, III. Béla Margit leányát Angelos Izsák fiának adja.

Nyugaton az történik, hogy a pápaság és császárság közt 
folyó harczban Barbarossa Frigyes 1174-ben Alexandriát négy 
hónapon át ostromolja, hasztalan, s 1176-ban megtörténik a legna- 
noi döntő ütközet, melyben ghibellinek vesztenek, a gwelfek túl
súlyra jutnak, Barbarossa III. Sándorral kibékül. Hol a keresztes 
hadak már kétszer jártak, az történik, hogy Jeruzsálemet az arabok
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kezéből a törökök kiveszik, Szaladin 1181-ben, a 88 év előtt alapí
tott jeruzsálemi királyságot eltörli. VIII. Gergely fellép. Megindúl 
a harmadik keresztes hadjárat 1189—90-ben.

A pápaság és császárság, a latin és germán sfera, az egy
házi és világi hatalom hegemóniája közt másodszor is megkezdett 
harcz félbe marad, a vezetést, ki már ötven év előtt a második 
hadjáratban is részt' vett volt, Barbarossa Frigyes vállalja. III. 
Béla megemlékezik, hogy Barbarossa, mikor 1152-ben hatalomba 
lépett, ha a német rendek vállalkoztak volna, pályafutását Magyar- 
ország megrohanásával akarta kezdeni. A keresztesek a Dunán 
le indúlnak, heteken át vonulnak, jön Barbarossa herczegektől, 
lovagoktól kisérve, Béla ünnepélyesen fogadja, vendégeli, s miként 
elődei, fegyver közé véve, átkíséri a hazán. A Balkánra érnek, 
nincs fogadás, élelmezés, még vásárok sincsenek rendezve, a bol
gárok a tábor halottjait földjükbe temetni nem akarják engedni. 
A Balkánt mintegy megszállják, pusztítanak, rabolnak, harminczkét 
hétig nyomorgatják, Frigyes várta, hogy Izsák császár elejébe jöj
jön. Köztök kanapé per tör ki, mert Frigyes csak német király. 
Átvonulnak, a Szent földre jutnak. Frigyes, ha hódító szándékkal 
jött, nem mutatta, a Szent földre ért, belepusztúlt, mivel még fiát, 
Manfrédot is gyanúsítják. Az Európa feletti germán túlsúlyra ala
pított terveket a palermói sírbolt zárta be.

A németté indúlt római birodalom túlsúlya ellenében Fran- 
cziaországban, Angliában mozgalom indúlt, III. Béla e mozgalom
hoz kíván csatlakozni. A cistercita rend már 1142-ben beindúlt, 
Ausztriából kapott német szerzetesekkel. Béla első neje, Chatillon 
Ágnes ereiben is franczia vér folyt, franczia cisterczitákat hozat, 
alapítja részükre 1179-ben az egresi, majd a zirczi, szentgothardi, 
pilisi, pásztói rendházakat. Özvegységre jut, VII. Lajos franczia 
király leányát, Margitot, 1183-tól II. Henrik angol király özvegyét, 
II. Fülöp franczia király nővérét kérette meg. Leányát, Margitot 
Angelosz Izsák császárnak, hol az imgerium ellen szintén moz
galom foly, Constanczia leányát a cseh Ottokárhoz adta nőül.

Nagyobb fiát Imrét 1194-ben a nemzet akaratából sietett 
megkoronáztatni. Mire csakhamar 1196 ápr. 23-án a megmérgez- 
tetés gyanújával meghalt. S hogy regenerátori pályáját kipusztúlni 
indúlt családjába is folytassa, négy fiat hagyott maga után, Imre
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királyt, Endrét a II. Endrét, a IV. Béla atyját, s harmadik, negye
diknek Salamont és Istvánt.

Hol az Árpádok királyi széke volt, a koronázási ünnepélyek 
folytak s hol a királyi sírbolt volt, Székesfejérváron temették el. 
Az idők vihara, a török hódoltság korszaka a székesegyházat, a 
királyi sírboltot elseperte ; korunkban a püspöki kertben felszínre 
kerültek a nagy emlékű Árpádok csontmaradványai, III. Béla öles
nél magasabb vázát felismerték, mint annyi nagy Árpád egyetlen 
csontmaradványát, mint nemzeti ereklyét Budára szállították, a 
nemzet a Mátyás-templomba díszes sírhelyet állíttatott s 1900-ban 
országos ünnepélyességgel elhelyezték.

Imre király s kiskorú fia, ill. László.

A negyedik keresztes hadjárat, Konstanczinápoly 
bevétele a normannoktól.

(1196 ápr. 23 — 1205 máj. 7.)

Imre király, a III. Béla nagyobb fia, ki már 94-től meg van 
koronázva. Nagynevű atyjának méltó fia.

Ki atyját trónra segítette s a keleti császárságot régi fényébe 
visszaállította, a Komnenház kihalt, Angelosok jutottak trónra, kiknek 
miként Szent László az első Komnenoknak, III. Béla leányát adta.

Ki támadta a pápaságot, s atyja alatt a harmadik keresztes 
hadjárattal átvonúlt, s kivel a Staufok, a ghibellinek fénykora letűnt, 
Barbarossa Frigyes 1190-től halott. A pápaság fölénybe jutott. Ily 
változott külviszonyok közt lép trónra Imre király. Ki még csak 
17—18 éves.

Udvarát Budára teszi. A mint a gwelfek fölénybe kerültek, 
már készül a negyedik keresztes háború. A nemzet sejti, hogy 
Magyarországra s a keleti császárságra nehéz napok jönnek. Szárnyra 
kel a hír, hogy III. Bélát a pécsi püspök mérgezte meg. A keresz
tesek az Adriát nézik ki útjoknak. Félti Velenczétől. Hogy Dal- 
mátiát biztosítsa, még megszállja Chulmiát, a mai Herczegovinát, 
Imre király 1198-ban felveszi Chulmia királya czímét. A szintén
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nevendék öcscsét, Endrét Dalmátia s Horvátország kormányzójá
nak hagyja.

Horvátországot a görzi grófok, Karantán és Tirol ura, a Maul- 
tasch ház már Salamon király idejében támadták, s előlük mene
kültek a horvátok koronánk alá; most a fiatal Endre herczeg 
lobogója alatt, kinek a merani ház leányát teszik kilátásba, her- 
czegségét el akarják szakasztani Magyarországtól, a német sfe- 
rához szeretnék csatolni. Imre király 1198-ban serget ültet fel, 
lemegy, Endre párthíveit Szlavóniában megveri, öcscsét Endrét kor
mányzóságába visszahelyezi.

Szárnyra kél a hír, hogy atyjuk keresztes hadjáratra kincset 
gyűjtött, s Endre tábora innen pénzez s ez a pártkasszának nézett 
pénztár a váczi püspök, Boleslo kezében, a székesegyház szekres- 
tyében őriztetik. Imre király 1199 márcz. 17-én Váczon megjelen, 
a püspök a templomban az oltárra lép, a király kéri a szekrestye 
kulcsát, a püspök megtagadja, a király a püspököt kivezetteti, a 
szekrestyét feltöreti. Mit III. Incze pápa jun. 21-éről azon hozzá- 
tevéssel rótt meg, hogy ezt csak a keresztes hadjáratra menetellel 
teheti jóvá.

A csak most lefolyt, 93-ban végződött keresztes hadjárat után, 
kezdődött 1202—4-ki negyedik keresztes hadjárat. Indúlnak a 
keresztesek az Adrián és támadják a magyar tergerpartot, Dalmá- 
tiát; Jadrát, a mai Zárát kirabolják, Velencze részére megszállják. 
Jön 111. Incze pápától felhívás, hogy Imre király dalmátiai táborával 
induljon keletnek. A Comnenok nem mertek kiszállni, Barbarossa 
Frigyes kiszállt, odaveszett. Imre király hivatkozott, hogy a Balká
non nagyobb missziót teljesít a bogumilok ellen. R^ma, a mai Bosz
nia megvolt szállva, a keresztesek ellen Bulgáriát is megszállja, s 
azon évben, 1202-ben felvette Bulgária királya czímét, mi különben 
nem volt egyéb, mint védnökség adókötelezettség nélkül.

Ez alatt Casamari pápai követ, hogy Imrét Bulgáriából vissza
vonja, Endre herczeg lobogóját ismét kitűzi. Endre már elvette 
volt merani Gertrudot. A pápai követ, hogy a hazában is pártját 
nevelje, alkotmányunk ellenére, magyar földre lép. Imre király elfo
gatja, s 1203 novemberben a két tábor szembe jutott. Imre király 
a helyett, hogy rohamát fuvatna, tábora elé lép, szólítja öcscsét, 
az is előlép. Négyszem közt találkoztak, vesszővel érinti vállát, mi
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annyit tett, hogy foglyom vagy. A két tábor szeme láttára tábo
rába vezette, a Dráva partján Kene várába internálta, Gertrudot 
haza küldte; majd beljebb vitette, hogy fel ne használhassák.

Foly a keresztes hadjárat. A keleti császárság trónján Imre 
király nővérének férje, Angelos Elek űl. A keresztes hadjárat 
Palesztina helyett, a keleti vallás metropolisának fordul, a normann 
lovagok ostrom alá veszik, Angelos Elek Konstanczinápoly falain 
1204 febr. 2-án elesett. A normann Balduin személyében, latin 
keleti császár ül a keleti császárok helyébe.

Imre nagy lelke már látja a jövőt, hivatja Endrét, a két 
testvér kibékül. Öcscsét felkéri kis fia gyámjának s mint III. Lászlót 
aug. 26-án megkoronáztatta, az esküt érette maga tette le, s pár 
hó múlva a 26 éves király uralkodása kilenczedik évében, 1204 
nov. 30-án már halott.

III. László király atyja halálával koronázott királyaink sorába 
lép. Endre herczeg Imre király meghagyása szerint a kiskorú király 
mellett kormányzó. Azonban az történik, hogy az anyakirályné, 
Konstancia nehány püspök és főúr kíséretében fiával s a koro
nával Bécsbe, Lipót herczeg oltalmába vonja magát. Endre herczeg 
a fiút és a koronát felkéri s miután tagadó választ kap, fegyverre 
kél, Bécs ellen indúl. De mire a határhoz érkezett volna, a kis 
László Bécsben 1205. máj. 7-én meghalt. Fejérvárra temették.

A keleti császárság után, Magyarország megtámadtatása követ
kezett.

II. Endre, az aranybulla kiadója
* (1205 máj. 5 — 1235 szept. 21.)

I. II. Endre fellépése, s a pápaság Konstanczinápoly 
bevétele után.

Ki fellép a nagynevű III. Béla, Imre király után második fia, 
mikor fellép 20 éves.

Nehéz időben lép fel. Nővérük után sógora, a keleti császár 
Konstanczinápoly falain elesett, a keleti vallás metropolisa a latin 
császárokká lett normann lovagok kezébe esett. A keleti császárság 
udvara Kis-Ázsiába, Nikeába vonta meg magát.
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III. Incze pápa (1198—1216), felvette a Jézus Krisztus hely
tartója, az apostolok fejedelmének utódja, az egyetemes egyház 
szuverén Pontifexe, Kelet patriarchája, Italia prímása czímét.

A gvelfek Barbarossában legyőzték a ghibellineket, a pápa
ság a császárságot. A római egyházban 529-ben a Szent Benedek- 
rend felléptével beindultak a szerzetesrendek, 715-ben megkezdődött 
a szentté avatás ; 1096-ban fellépett a keresztes hadjárat, 1098-ban 
a Szent Benedek-rendből kiindúl a szerzetesrendek Európára ára
dása; 1119-ben kezdődnek a búcsujárások. S most III. Incze pápa 
1204-ben beindítja az inquisitiót, 1215-ben a fülgyónást. S a negye
dik keresztes hadjárat után, mely bevette Konstanczinápolyt, külön
válnak a lovagrendek, s letelepedést keresnek Európában. S egy 
része felénk tart. Ily nehéz viszonyok közt lép Endre a trónra, 
melyet atyja s bátyja nagy traditiók emlékezetével hagytak reá.

Fiatal korában, mint Horvátország herczege, a katholizált, de 
már germán hatás alá került szláv sfera urai, Alsó-Ausztria, Görz, 
Karintia, Tirol grófjai, herczegei politikai iskolájába került volt, 
bátyja, Imre király kezükből kivette, a gyermek III. László kor
mányzójává tette, s mire anyja vele Bécsbe futott, sereggel indúlt 
Bécsnek. Mégis a nemzet mint legidősebbet, mikor 1205 május 
20-án megkoronázta, mit eddig nem követelt, vele koronázási 
esküt tétetett le.

Imre király, mikor pártja éléről elzáratta, nejét, meráni Ger- 
trudot hazaküldte volt. Endre visszahozatta. Mint Imre király 1202-ből 
ismeretessé lett pecsétje mutatja, királyczímerén kilencz oroszlán,
II. Endre czímerében már tizenegy oroszlán lépdel. Méltóvá kivápna 
lenni nagy őseihez.

II. A király Galicziában van, a királynét Bánk bánék 
meggyilkolják.

Mikor a királyné Meranból visszatért, követik testvérei, Ottó, 
a merani herczegség örököse, Henrik, Stiria grófja, Ekbert bam- 
bergi püspök, Berthold a még növendék, kit szintén papi állásba 
kívántak elhelyezni, s nálunk a Vatikán minden ellenzése daczára, 
mint gyermeket a kalocsai érsekség javadalmaiba ültették. Az udvar

10
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szelleme németté indúlt. Gertrud négy éves leánykáját, Erzsébetet 
Lajos thüringiai grófnak jegyezték el, s viszik Nürnbergbe.

Mióta Szent István a bajor Gizellát a magyar trónra hozta, 
áradtak be az idegenek, jönnek a cseh, sváb, lengyel, thüringiai, 
franczia, spanyolországi lovagok, királyaink szívesen fogadják, 
jószágadományokkal látják el, megtelepednek, családot alkotnak, 
magyarokká válnak. Mióta a Staufok Thüringiából, Flandriából 
egész telepeket hoztak, porlasztani kívánják a haza földét a nem
zet lába alól.

Most, a keresztes hadjáratokban lovagrendek keletkeztek, 
1119-ben alakúltak a templariusok, 1130-ban a johanniták, 1190-ben 
a Barbarossa által vezetett hadjáratban keletkezett a német lovag
rend ; mindenik nőtlenségi fogadalommal, nemzetközi missióval, 
csak a pápától való függésben, nemes születés nem feltétel. II. Endre 
a nemet lovagrendet 1211-ben befogadja, Erdély délkeleti szélére 
telepíti a feltétellel, hogy ha erődítvényeket építenek, fából legyen.

Egy áramlat kezdett beindúlni, mely a pápapárti magyar 
nemzetet a német párti ghibellin részére akarja vonni. Mint az osztrák 
Huber megyjegyzi, Gertrud Endrét már 1208-ban a Staufok párt
jára vonta. Az elégületlenség lelke szállta meg a nemzetet. Már 
1209-ben arra gondolnak, hogy Gejza herczeget, III. Béla öcscsét, 
ki a görög udvarnál van, Endre helyett behozzák.

Mi most a lelkek békéjét felháborította, az egy a pápai párt 
ellen keletkező fondorlat a Staufok javára, minek szálai a királyné 
kezében folynak össze. A latin sfera hívei élén ott áll a nádor a 
Bor nembeli Bánk, János esztergomi érsek ; ott állnak Péter, Imre 
király volt országbírója, akkor szolnoki, most Csanádi főispán s a 
királyné udvari bírája, s ott van Simon, a Bánk nádor veje. II. Endre 
Galicziába indúl. Gertrud királyné mintha vendége, Leopold osztrák 
herczeg tiszteletére a Vértesi erdőkbe kirándulást rendezne: 1213 
okt. 28-án lehetett.

Következett a tragikum. A gwelf párt vérmesebbjei a királyné 
társaságát megrohanják, Leopold osztrák herczeg s a királyné test
vére, s más meglepettek a királynét védtelenül hagyják, Péter 
főispán Gertrud királynét lesújtja, Bánk veje, Simon jelen van, 
de Bánk nincs.

A krónikások azt a romantikát szövik bele, mintha Bánk bán
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nejét a királyné testvére, Berthold megejtette volna. Bánk bán neje, 
Tosa, spanyol szépség volt, ki Imre király neje, Konstancziával 
jött volt be, s Bánk neje lett. S kit aztán Bánk eltaszított s a 
királyné ezen bosszú áldozata lett volna.

A hír hallatára II. Endre visszatért. A nádorságot a király 
Szát nembeli Miklós kezébe adta. Bánk 1217—18-ban mint Szla
vónia bánja, 1221-ben mint országbíró, Berthold itt hagyja az 
országot, 1218-ban mint aquilejai pátriárka jelenik meg.

III. Endre keresztes hadjárata, 1217 őszén, 18 elején.

Több, mint száz éve, hogy nyugat folytatja a keresztes had
járatokat. Négy hadjárat folyt le. Az első 1096-ban Kálmán király, 
a második 1143-ban II. Gejza, a harmadik 1190—91-ben III. Béla, 
a negyedik Imre alátt 1202-ben kezdődött. A keresztesek egy része 
hazánkon húzódott keresztül, királyaink sergek élén elejükbe men
tek, fogadták, fegyver között átkisérték a hazán, de nem követték. 
Mire a szent szék mind nyomatékosabban sürget, II. Endre készül, 
de előbb még családi ügyeit kívánta rendezni. Nagyobb fiát, Bélát 
1214-ben királylyá koronáztatta. Másik fiával, Kálmánnal elvétette 
fejér Jeskó lengyel király nővérét, Salamiát s mit még Imre elfog
lalt volt, Galiczia királyává választotta, s a hadjáratok után 1217-ben 
János esztergomi érsek által Galiczia királyává koronáztatta.

Most az ötödik hadjárat indúl. III. Honorius kiátkozással 
fenyeget: különösen Konstanczinápoly eleste megérlelte II. Endrében 
a gondolatot, hogy a részvétel veszély nélkül tovább nem halasztható.

Útja érdekében az ország ügyeit is rendezni kellett. A dal
mát parti városokat ellátta volt kiváltságokkal. Az ország kormá
nyával Gyula nádort s János esztergomi érseket bízta meg. Hogy 
az uralomra jutott normann lovagokkal szemben magát biztosítsa, 
második házasságra lépett, Courtenay Péter franczia lovag leányá
val, Jolantával, ki már akkor igényt tartott a konstanczinápolyi 
latin császárság trónjára : kihírdettette a keresztes hadjáratot, a nép 
nem igen lelkesedett. A papság jövedelme húszadrészét volt köteles 
hozni, az sem igen buzgólkodott. Úgy indúlt 1217 jul. végén Zág
rábon át, hogy tengerre szálljon. Kíséretében vannak az egri és

10*
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győri püspökök, főurak, főispánok s mintegy 10.000 lovas. Spa- 
latóba aug. 20-án tartotta bevonulását, hol a város nagy pompával 
fogadta. Német keresztesek várták. Hajóra szálltak. Cyprus szigetén 
magához vette a cyprusi királyt. Acconban, a syriai keresztények 
főfészkében, a jeruzsálemi király s a patriarcha fogadta, hol VI. 
Leopold osztrák herczeg s német urak csatlakoztak hozzája.

Az egyptomi szultán a Genezáreth tó mellett várja, II. Endre 
mintegy 20000 fegyveres, vagy 30000 férfi és nő fegyvertelen 
zarándok élén indúl. A jeruzsálemi patriarcha, papsága kíséretében, 
a keresztfa egy darabját hozza, a szultán hátrált. A keresztesek nov. 
4-én megfürdöttek a Jordán vízében, rabolni, pusztítani kezdettek.

A szultán Damaskusba vonúlt, II. Endre nov. 10-én Damaskuá 
ellen indította volna táborát, de a fegyelemnek vége volt. Vissza 
kellett térniök, honnan kiindúltak, Acconba. Hogy eredménytelenül 
ne térjenek haza, nov. 28-án a Táborhegy megvívására indúltak, 
bevették a Táborhegyet, eleget tett a fegyverdicsőségnek. II. Endré
nek a hadjáratból éppen elég volt, “Hogy belássa, hogy ezek a 
hadjáratok nem annyiban a vallás, mint a szerencsevadász lovagok 
s a velenczei, pisai, genuai hajósok, kereskedők érdekeit szolgálják, 
s belátta, ha visszafoglalja is, nincs a ki megtartsa. Meglátogatta 
a kórházakat, a bibliai helyeket, s nehogy belevesszen, mint Barba- 
rossa, 1218 jan. elején, miután a patriarcha ezért kiátkozta, haza 
indúlt. Hazafelé útjában uralkodóházakat látogat meg, szövetsé
geseket keres. Három kiskorú gyermekét eljegyezte; András fiát 
II. Leó kisörményországi király leányával, Béla fiát, későbbi IV. 
Bélát, Laskaris Tivadar niceaei császár leányával, Margittal; Mária 
leányát Tirnovoban II. Asán János bolgár király fiával.

Rohan haza, mert mintha csak azt várták volna, hogy otthon
ról kicsábítsák.

IV. Az 1222-ki aranybulla keletkezése s főbb vonalai.

A képzelődés túltengése kipusztította az akaraterőt, a csoda
tevésbe vetett hit fegyveriszonyt hozott be, s a szent sír moha
medánok kezére jutott. Hol a testvériség világmentő igéje elhang
zott, a területért keresztes háború foly, a vallások s fajok egymás
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elleni villongása miatt nem kezd sikerülni. Az ötödik hadjáratból 
a magyar is részt kívánt, félbeszakasztotta.

A mohamedanismus látva Európa versengését, készül a keleti 
császárság örökébe lépni. Ázsiában a tatárokat Dzsingis kán már 
kezdi egyesíteni, hogy Európára törjenek. Egyptom szultána csatát 
nem fogad, II. Endre pár hónap múlva visszafordult.

A nemzet e világtörténet magaslatáról látva, hogy hazáját, 
melyet nyugat elejétől ostromol, a világrészek is fenyegetik, hajóra 
szállnak. II. Endre kevés kíséretével visszamarad. Hová Konstanczi- 
nápolyból a keleti császárság húzódott, s folytatja a keleti vallás 
és császárság fentartását, betér Nikeába Laskari Tódor császárhoz, 
betér Sisbe, a Balkánon Tirnovoba, az örmény és bolgár fejedel
mek udvarába, családi szövetségeket köt, védekezik a keletföldi 
megtámadtatás eshetősége ellen. Bátyja, Imre közelebb látva a 
mongoltatár veszélyt, Galicziát már megszállta volt, II. Endre már 
hallja Ázsiából a fegyverzörgést, 1218 közepén hazaérkezik.

A tízezer lovas, melylyel a szent földre indúlt volt, a mint 
haza érkezett, tápot ad II. Endre nemzetközi politikája ellen már 
felkelt elégületlenségnek. Nagyobb fiát, mielőtt hadra ment, óva
tosságból megkoronáztatta volt. Mikor hadra ment, a nádort s János 
esztergomi érseket hagyta volt a kormányon, mikor haza érkezett, 
János esztergomi érseket, nem kapja már a hazában, Béla fia 
pedig egy párt élén áll, mely őt akarja királylyá tenni, mint a 
kitől az Endre atyja, III. Béla s ki ötét az idegen befolyás elől 
elzáratta volt, bátyja, Imre politikája folytatását várják.

II. Endre a nemzeti pártot hagyta volt a kormányon, János 
esztergomi érseket, ki Bánk bánóknak ezt a kétféleképpen pon
tozható levelet intézte volt: reginam occidere nolite timere bonum 
est, si omnes consentiunt ego non contradico. A kalocsai érseki 
széken pedig Berthold Gertrud testvére ül, kit mint még ifjat a 
pápa nem akart megerősíteni. Az idegen és hazafi párt között oly 
viszály tört volt ki, hogy János érsek jónak látta menekülni. 
II. Endre hazajött, Berthold menekült, aquilejai patriarcha lett, 
János, ki az aranybullát is aláírja, hazajött. II. Endre pedig 
indúlt Galicziába, hogy Kálmán fiát, kit kormányzónak hagyott 
volt, hogy fogságából kimentse, s hatalmába visszahelyezze.

A csend annyira helyre állt, hogy 1220-ban Endre még lovag-
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játékokat tart. A Vatikántól pedig veszi a felhívást, hogy az elfog
lalt egyházi birtokokat szerezze vissza. Mi a benyomúlt idegenek 
ellen irányúit. Endre nem bír érvényt szerezni, a hazafipárt ország
gyűlést követel, kezdődik az aranybulla keletkezése.

Az 1204-ben bevett Konstanczinápolyból menekültek, mind
annyi emissionarius a canonjog és hübérjog uralma ellen. Kez
dődik a renaissance. Jön a római jog. A népjog Európa perifé
riájára húzódott volt. A földközi tenger partján a mórok és baszkok, 
az Óceán partján a kelták utódai közé. Alkotmány még csak Ara
góniában, Castiliában van, honnan II. Endre anyja Barcelonából 
s a vele jött lovagok buzgón terjesztik.

Az angolok is Nagy Alfréd (871—901) idejéből alkotmányt 
bírtak; a Normandiából a tengeren átjött normannok az angol
szászokat 1066-ban leigázták volt. A szabadságérzet, mit a keresztes 
hadakban az érintkezés is nagyban terjeszt, Anglia báróit egyet
értésre hozta János király kényuralkodása ellen: fegyverük a Themse 
partján találkozott, s 1215 jun. 15-én további uralkodása elébe 
feltételeket szabták, s keletkezett 1215—19-ben az angol magna 
charta, mely a nemzetet a törvényhozás részesévé tette, kimondja, 
hogy a polgár személyes szabadságát, vagyonát, életét, ítélet nél
kül el nem veszítheti, s hogy a király az ország nagyjai beleegye
zése nélkül adót nem vethet ki. S mik ezerkétszáznyolczvanhétből 
kelteznek, az arragoniai és castiliai alkotmányok mintájára meg
adatták maguknak az ellentállási jogot.

A mi alkotmányunk szintén régibb keletű. De százötven év, 
Kálmán király óta az írott törvényhozás szünetelt, azóta jogszo
kások érvényesültek, az alkotmányos élet kifejlett, de nem volt 
formulázva, a nagyok s a királyi hatalom korlátokat nem kezdett 
ismerni. Most II. Endre országgyűlést tartott, annak végzéseit 
elfogadta, aláírta. S az angol charta alakjára kiadatott 1222-ben 
az Endre király diplomája, aranypecsétjéről úgynevezett arany
bulla. Hét példányban, de fájdalom, eredetiben egy se maradt fenn.

Az aranybulla, mit II. Endre 1222 májusában adhatott ki, 
s mi alapelveiben az angol chartával feltűnően egyezik, elősza
vában maga mondja, hogy Szent István törvényeit kívánja meg
újítani ; örök érdeme, mert előbbi királyaink alatt a végzések írásba 
foglalása hiányzott. Az I. czikkely biztosítja a nemzet részére a
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törvényhozásban való részesedést, az évenkénti országgyűlést Szé- 
kesfejérvárra aug. 20-ára állandóan kitűzi, melyre minden nemes 
egyszersmindenkorra meglett hiva. E pont a jogegyenlőség bizto
sítása mellett, kizárja a király korlátlan hatalmát, valamint azt, 
hogy a főrendek a törvényhozást magokhoz ragadhassák.

De hogy beszéljen a régebben annyit idézett Andreanum 
diDloma történelmi nevezetességre emelkedett pontjai szövege :

II. Akarjuk, hogy a nemes embert semmi, sem az utánunk 
való királyok soha meg ne fogják, vagy meg ne nyomorítsák 
valamely hatalmas kedvéért, hanem ha előbb perbe hivatott és 
rendes úton törvényt láttak reá.

II!. Adót nem szedetünk a nemesek jószágán.
IV. Ha valamely nemes ember fiúmagzat nélkül hal meg, 

birtokának negyedrészét leánya kapja; a többivel azt mívelje, a mi 
neki tetszik. Ha pedig testamentom nélkül történik halála, vala
mely közelebbvaló atyafiai vannak, azoké legyen, és ha teljességgel 
semmi nemzetsége nem volna, a királyra szálljon birtoka.

VII. Ha pedig a király az országon kívül akarna hadakozni, 
a nemesség ne tartozzék vele menni, hanem ha a király pénzén ; 
és valamikor haza térend, a nemeseken hadi bírságot ne vegyen. 
Ha pedig ellenség támadna haddal az országra, általánfogva mind
nyájan tartozzanak elmenni. Azonképen ha az országon kívül akar
nánk hadakozni és mi is a haddal mennénk, minden valakinek 
ispánsága vagyon, a mi pénzünkön velünk jönni tartozzék.

VIII. A nádorispán minden ember dolgában, ki országunk- 
beli, különbség nélkül ítéljen.

IX. Országunk bírája, míg a curián leend, mindeneket Ítél
hessen és a curián indúlt pert akárhol elvégezhesse. De mikor az 
ő jószágában lakik, akkor poroszlót ne bocsásson és a peres feleket 
meg ne idéztesse.

XI. Ha vendégek jönnének az országba, ország tanácsa nél
kül méltóságra ne jussanak.

XVI. Egész megyét, vagy akárminemü méltóságot örök jószá- 
gúl vagy birtokul nem adunk.

XX. A tizedet pénzűi megváltani senki ne tartozzék, hanem 
a mit a föld terem, bort vagy gabonát abból fizessék. És ha ebben 
a püspökök ellentartók lesznek, nem segítjük őket.
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XXVI. Továbbá birtokot az országon kívül való embernek 
ne adjanak. Ha valamelyest adtak vagy eladtak, azt a haza fiai 
válthassák meg.

XXX. A nádorispánt, a bánt, király országbíróját és királyné 
asszonyét kivéve, senki két tisztet ne viseljen.

XXXI. Hogyha pedig mi vagy az utánunk következendő 
királyok közül valaki ezen mi szerzésünknek ellene járna valaha, 
ez a levél adjon szabad hatalmat mind a püspököknek és orszá- 
gunkbeli nemeseknek mindnyájan és egyen-egyen, jelenvalóknak 
és jövendőbelieknek és az ő megmaradékoknak, hogy mind nekünk, 
mind az utánunk következendő királyoknak minden hűtelenség 
szégyenvallása nélkül ellentállhassanak és ellentmondhassanak 
mind örökké.

V. II. Endre az erdélyi szászoknak diplomát ad,
a 11-ben befogadott német lovagrendet 25-ben fegyverrel 

kiűzi.

Az aranybulla megjelent, de a köznemesség nem látta magát 
megnyugtatva, hogy végrehajtását biztosítva lássa, még azon év 
őszén összegyűlt, a kormány eltávolítását sürgette. Következtek 
a kormányváltozások.

Az idegen befolyás, az idegenek térfoglalása izgatta a kedé
lyeket. Mi a fajmagyarság nem csak kedélyét, de érdekét is érin
tette, látja, hogy a perifériákról mind összébb szorítják: nyugatról 
a németek, északról a morvák, keletről a rutének, délről az oláhok 
kezdenek benyomúlni, s már itt vannak tömegben Felső-Magyar- 
országon a szepességiek, Erdély földén elszórva a szászok s Endre 
alatt megérkezett Erdély végpontjára testületben a német lovagrend-

A németek már Árpád halála után, Szent István végnapjaiban 
támadnak. Majd jönnek a szélrózsa minden irányából egyes lova
gok, birtokot kapnak, a Staufok már egész coloniákat szállítanak, 
most már fegyveresen jön a német lovagrend, gyarmatosítást indít. 
A beindulást a bajor törzs kezdte, a szász törzs folytatta, s mintha 
a német lovagrend a svábot, poroszt hozná.

A szászok II. Géza alatt kezdték volt Erdély völgyeit elönteni.
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Mint a krónikák mondják, 1160-ban alapították Szebent, 1200-ban 
Brassót s meglepték Erdély nagyobb községeit. Erdély kezd magyar, 
székely földdé alakúim, II. Endre a szászokat egy megyébe akarja 
vonni, alapját veti a szász ispánságnak. S részökre 1224-ben diplo
mát ad ki, mit miként a magyar s az angol chartát, az a kor 
vandalismusa elpusztított.

A diploma 17 pontból áll. Az első pont régi szabadságukat 
adja vissza; a második bizonyos határok közt egy néppé, egy 
megyévé tesszi; a harmadik a népnek tiszt választási jogot ad; 
a negyedik az ottani pénzválthatást korlátolja; az ötödik évi adó 
illetményüket 500 marka ezüstben állítja meg; a hatodik a katona
adást szabályozván, illetéküket az országban folyó háborúra, 500, 
a hazán kivül, ha a király vezeti 100, ha más, akkor 50 főben 
szabja meg; a hetedik papjaik szabad válásztására hatalmazza fel, 
kiknek a tizedet adják ; a nyolczadik, mint egységűk egyik sark
köve, őket a szebeni ispán főnöksége alá rendeli; a kilenczedik 
a bessenyők és blakkok közikbe szakadt erdeit, vizeit közössé 
teszi velők; a tizedik egy közös pecsétet ad nekik; a tizenegyedik 
azon jogot engedi, hogy pénz körüli perben, csak ott lakó legyen 
tanú a szász ellen; a tizenkettődik megengedi, hogy Szt. György, 
Szt/István és Szt. Mihály napkor nyolcz napig a bányáktól apró 
sót .hordhassanak ; a tizenharmadik meghagyja a királyi adósze
dőknek, hogy átmenve, őket ne háborgassák; a tizennegyedik 
az erdőket, vizeket szegény és gazdag közt közössé teszi; a tizen
ötödik a más nemzetbeliek ottani birtokolhatását kirekeszti; a 
tizenhatodik meghatározza, hogy ha a király közikbe érkezik, három 
ingyen gazdálkodással, a vajdának pedig csak kettővel tartozzanak; 
az utolsó a kereskedést szabályozván, az országban vám nélküli 
járást, s magok közt is szabad kereskedést enged.

Rövid tizenhét pont, s mégis elégséges volt arra, hogy a 
szász nemzet szabadságát, jólétét, hat század viharaival szemben 
megvédje.

Az aranybulla által a magyarság, a diploma által a szászság 
meglévőn nyerve, mint említők II. Endre a szép Barczaságot, a 
mai Brassó vidékét, 1211-bcn, a fejér köpenyen fekete keresztet 
viselő német lovagrendnek adományozta volt. Jó formán hozzá is 
láttak a befészkelődéshez, mert nehány év alatt öt várat emelnek,
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hogy éppen melyeket, nem tudni ugyan teljes bizonyossággal, de 
úgy hiszik, hogy a már csak romokban látszó Heldenburgot, 
Krizba, Kreuzburgot, Nyén felett, valamint Feketehalom, Földvár 
és Tőrcsvárt. Úgy látszik, kővárat emeltek, holott csak favárra volt 
engedélyök. Minden lépésük arra kezdett mutatni, hogy a Bar- 
czaságon rendjük számára független államot terveitek. II. Endre, 
főleg a korona fényére féltékeny ifjú király befolyására, 1221-ben 
a Barczaság visszavételét kimondá. A lovagrend vévén a paran
csot, a pápához, III. Honoriushoz folyamodott. S a lett belőle, 
hogy a király 1225 tavaszán sergét felülteti, Erdélyben terem, 
s a lovagrendtől nem követelt kevesebbet, minthogy a Barczaság- 
ról teljesen kivonúljanak. A lovagok még a pénzverésről sem akartak 
lemondani, csatára bízzák az ügyet. A király látva, hogy államot 
akarnak az államban, a magyar királyt ismerni nem akarják, kardot 
rántat, megtámadta, váraikat leromboltatta, magokat júniusban 
kiverte. A bárány és keresztes csákányok a földből máig is elő
kerülnek. A rend Cumaniába, Moldovába akart húzódni, de már 
magyar védelem alatt állott, mint a hol Endre 1227-ben alapította 
a milkovai püspökséget. Hogy mit ’akartak, Lengyelország befogadta 
a Visztula alsó vidékére, honnan alapítják Brandenburgot, a mai 
Poroszországot.

VI. II. Endre utolsó tíz évében, a nemzeti párt küz
delme, az aranybulla fentartásáért, a középkor szel

leme ellen.

II. Endre aláírta s kiadta az aranybullát, ebben a korban, 
mely csak canonjogot s hűbérjogot akar ismerni, mely minden 
chartában a római birodalom egyetemessége ellen intézett réstörést 
lát. Egyikben a latin, a másikban a germán sfera lát örök tör
vényt. A magyar nem lépett be a római birodalomba, a politikai 
egyetemesség helyett a nemzeti eszme, a nemzetek jövőjét látja. 
A német lovagrend kiverésével mintha már felszabadúltunk volna 
a germán sfera elbontásától, jött a Vatikán, hogy mint a kik 
latin sferában indúltunk, volentes, nolentes protegáljon.

Az aranybulla mintegy codificálta Szent István alkotmányát,
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a fedett korona függetlenségét, az egyházzal szemben az inves
titura jogát a korona részére, melynek a pápa is, a császár is 
hasznát akarná látni; az efeletti harcz a pápaság javára dőlt: 
Magyarországgal szembe újra előtérbe lép, hogy pápai feudum, 
s gazdagon dotált püspökségeit, apátságait nemzetközi vagyonná 
kellene tenni. De ott áll, a mely a Dunamentére vágyakozását 
mind nem adta fel, II. Frigyes személyében, ki az ifjabb király, 
Béla által képviselt nemzeti párt s apja közti ellentétből már fején 
látja a magyar koronát.

Magyarország 1139-től adja a pápai adót: III. Incze pápa 
1199-ikí bullája szerint a püspökök jövedelmük ’/<» az apátok, 
perjelek jövedelmük 40-ed részét. II. Endre keresztes hadjárata 
ötletéből 1216-ban az összes papság jövedelmének ‘/so részében 
szabatott meg. Mert a terménytized Rómába szállítható nem volt, 
pénzzel kellett megváltani. Most az 1222 XX. t.-cz. azt rendelte, 
hogy tizedet ezüsttel megváltani nem lehet.

A mi az aranybulla előtt kelt, az angol chartát, mert pápai 
engedély nélkül kelt, III. Incze pápa semmisnek nyilvánította. János 
angol király földnélküli János nevet kapott. A mi chartánkat
III. Honorius pápa, kelte után mindjárt más évben, 1223 márcz. 
29-éről nem nyilvánította ugyan semmisnek, de bírálat alá vette. 
Investitura jogunk daczára, 1225-ben a koronát mellőzve Aradra 
prépostot nevez, 1226-ban kinevezi a veszprémi püspököt.

IX. Gergely, ki 1227-ben lép fel, már a birtokviszonyokat 
támadja, II. Endre adományozásai egész sorozatát revisió alá kívánja 
vétetni, mintha azok közt sok volna a hamis, nem akarván rámu
tatni az aranybullára. 1231 márcz. 3-áról érkezik IX. Gergelytől 
az esztergomi érsekhez a rendelet, hogyha Endre a keresztény, 
a római vallásra sérelmes visszaéléseket nem orvosolja, az országot 
vesse egyházi átok alá, s ezt mint ultimátumot, Endre is megkapta.

Magyarország nem feudum, nem birodalmi vagy pápai bir
tok, a nemzet akarata törvény, kezdett szárnyalni. II. Endre ország- 
gyűlést hivott össze. A nép már fel volt künről lázítva. Az arany
bullát elővették, megtoldották, záradékát megváltoztatták. De minő 
országgyűlés lehetett ez, hol Dénes nádort megvakítatták, kimon
datták, hogy a birtoktalan nép legyen "felhatalmazva az ország
gyűlésen panaszt emelni, mondhatni rohamkérvénynyel járulni,
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s záradékát oda változtatták, hogy a király egyházi átok alá, mi 
annyit tesz, mint egyházi hatalom alá essék. Mert a 31-iki diplo
mát nem léptettték érvénybe az esztergomi érsek 1232 februáriusán 
királyt, országot egyházi átok alá vetette. A néppel nem lehetett 
megtámadni a nemzetet, jöjjön az egyházi karhatalom.

Endrének az aranybulla keletkezése s a német lovagrend 
kiverése óta nem volt elég a támasztott belviszály, még Alsó- 
Ausztriában is, s hol harmadik fiát, Endre kormányon maradását 
is kellett támogassa, Galicziában is hadat kellett viselni. S most 
a Vatikán által is támadtatik. A nemzetet forradalmi hangulat 
szállta meg. A Bélapárti nemzet az engedékeny Endrét trónjától 
meg akarja fosztani. De már jön a mongol. Jön a pápai követ: 
bátyja, Imre király 'elzáratta volt. A pártok viszályát lecsendesíti, 
1235 okt. 22-éröl kiállítja az okmányt, hogy Magyarországon min
den csendes. A legcsendesebb volt maga a király, ki már október 
előtt örökre elcsendesült.

Volt már három fia, Béla az ifjabb király, Kálmán, Endre; 
Erzsébetét, mint gyereket, Thüringiába vitték volt, vitte magyar 
kedélyvilágát, éhség pusztít, kertje virágait szedi kötényébe, s míg 
a néphez érkezik, kenyérré válik, s lett belőle szent Erzsébet. 
Jolántával most szept. 8-án esküdött Jakab arragoniai király Bar- 
cellonában. S alig végezte harmadszori nősülését, Aldobrandino 
észtéi gróf leányával, Beatrix-al, kinek István posthumus fia szü
letett, kitől az utolsó Árpád jött le: maga még csak 55 éves, 30 
éves uralkodás után 1235 szept. 21-én meghalt.



KILENCZEDIK FEJEZET.

A mongolok reánk bocsátása s az Árpádok 
kipusztítása.

(1235—1301.)

I. A lovagkor és Renaissance fellépése.

Az emberi szellem tespedése, civilisatiónk depressiója kor
szakában, az egyház és állam hegemónia feletti harczában, a moha- 
medanismus és kereszténység összetűzése, a keresztes hadjáratok 
nyomán, felcsillan Európára a megújhodás első sugara, a lovagkor, 
s felsugárzik nyomában a Renaissance hajnalpirja. Reánk pedig 
reánk szakad a mongol-tatárdulás. Európa — nézi. S már készül 
a török.

A harczban, melyet a kereszténység a feltámadni akaró római 
caesarizmus ellen küzd, a scolasticismusból már a humanismus 
jegyébe léptünk. A haladásnak akadálya, hogy a hány faj, annyi 
temperamentum, hogy képletesen fejezzük ki, egyik vizet, másik 
sert, a harmadik bort iszik, s véralkata a szerint lüktet. Egyik még 
a képzelgés, a másik a szív, a harmadik már az értelem világában 
él. A megújhodást az angol a magna chartán, a magyar az arany
bullán, az államon, s ki a lovagkort indítja be, a társadalmon kezdi.

A lovagkor a kedélyvilágot kívánja feloldani a középkori 
félelem lidércznyomásától. Jelszava, a point d’honneur, a noblesse 
oblige, a Dieu et Patrie, Honneur au dame, honneur pour moi. 
A társadalmi életbe lovagiasságot akar belevinni. Tiszteletet a nők 
iránt, tiszteletet a becsület iránt, mit még a görög-római világ 
nem szokott volt megtorolni. A lovagkor a becsületérzés fogal
mával gazdagított, megtorlásúl felállította a párbajt. Ideála a lovag, 
ki harczol és imádkozik, a lovag sans peur et reproche, a férfias 
bátorság, a becsület, a lovagiasság mintaképe.
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A francziák leikéből kipattant a becsületérzés, a nötisztelet, 
a társadalmi élet romantikája; az angol lovagokéból a közélet 
szabadsága, a mi a magna charta kivívására vezette: az olaszok 
az érzelem világa nemesbítésére megszólaltatják az érzelmek világ
nyelvét, a művészetet, a költészetet, megnyitják a Renaissance 
korszakát, a remete, a szent, a hős mellé, mint ideál fellép a 
nagy elme.

Mi a nőtiszteletet, a lovagiasságot, szabadságérzetet magunk
kal hoztuk. Pártoskodunk. Pedig pártoskodásunk nem egyéb, mint 
a vérbeli magyar, az Alföld és székely s a keletről jött palóczok- 
nak az ifjabb király körüli tömörülése, a Dunáninnen küzdelme 
a haza nyugati részére szakadni készülő feudalismus, rangfoko
zatos szolgasága ellen. A Renaissanceról még tudomást nem vehe
tünk, jönnek a mongolok, hogy kipusztítsanak.

IV. Béla s a mongol-tatárjárás.
(1235 szept. 21 — 1270.)

I. IV. Béla fellépése. A kunok betelepedése.

IV. Béla, II. Endre nagyobb fia, III. Béla unokája Margit 
leánya után, 1204—29-ben uralkodott, Nikeába húzódott keleti 
császár, Laskaris Theodor veje. Harmincz évében jár. Apja már 
kilencz éves korában utódjának választatta volt, a mint trónra 
lépett, 1235 oct. 14-én magát újra megkoronáztatta. Uralkodásra 
termett férfi, erős önérzettel, kit mint ifjabb királyt a nemzeti párt 
élén láttunk. Mint a krónikás kifejezte, „erénynyel teljes férfiú, 
kinek emlékezete mint édes méz maradt meg a magyar szája izén".

Hogy visszaállítsa a korona tekintélyét, a mint trónra lépett, 
híveiből erős kormányt szervezett. Sokat adott arra, hogy neje 
keleti császárleány. Udvarát a byzanczi udvar mintájára szervezte. 
Cancelláriáját átalakította, alapját vetette a korunkra lejött curialis 
irálynak. Szigorúan megkövetelte, hogy a folyamodók írásban for- 
dúljanak hozzá; a kisebb ügyeket cancellárjára utalta.

Apja utolsó tíz éve viharzását a nyugati hatás túltengésének 
tulajdonította, mérsékelni kívánja. A királyi kincstár érdekében a



hamisítványok alapján bírt adománybirtokokat világiaktól úgy, 
mint egyháziaktól, a Vatikán felszólalása daczára. visszaszedte. 
A császárság, mint vazallustól, trónlalépte alkalmából 1236-ban, 
hódolati adót követelt, II. Frigyesnek határozottan megtagadta. 
A Vatikánt felkérte, mentse fel bevett esküji alól, mert azok soka
sága miatt, úgy sem képes emlékezni. Apostoli követségi jogából 
kifolyólag, Benedek érseket Kalocsáról Esztergomba helyezte, midőn 
a Vatikán ellene felszólal, visszaírja, az ő törvényes tényét meg
változtatni nem lehet, nemzete érdeke kívánja, a nép szava, isten 
szava.

De már Ázsia felől közéig a vész előszele. A Vatikánnál 
az egykori Benedek-, Ferenczrendi befolyást a Domokos-rendi 
befolyás váltotta fel. Apja, II. Endre alatt fellépett az inquisitio és 
fülgyónás. Lassanként benyomúltak a szerzetesrendek, a lovag
rendek közül a johanniták és templariusok nagymesterei apja alatt 
már mint tényezők jegyezték alá. A papság künn már a világiak 
felett álló rend, már szálló ige, ecclesia praecedit. IV. Béla meg
hajol az áramlat előtt, s hozzák a krónikások, hogy a királyi 
udvarban a nagyok székeit tűzbe dobatta, hogy előtte, a püspökökön 
kívül, senki le ne üljön. Azokat a székeket, melyeket Freisingi 
Ottó szerint a nagyok a gyűlésekbe maguk szoktak volt vitetni. 
Nagybátyja, Imre király és apja II. Endre országczímereiben még 
az Árpádok oroszlánai szerepelnek, Béla czímerében kettős kereszt 
jelenik meg.

Uralkodása harmadik évében már hallszik a hir, hogy miként 
egykor Attila népe, a Dzingis khán mongol népe is Európának 
tart. A magyarok kijövetele idejében, utánunk nyomúltak a kúnok, 
s a mint mi Moldovát elhagytuk, helyünkbe telepedtek, s együtt 
éltek a tőlünk visszamaradt csángókkal, mint békés szomszédaink, 
Cumania név alatt a magyar korona hatósága alá tértek, keresz
tényekké lettek. Számukra II. Endre 1228—9-ben alapítja a mil- 
koviai püspökséget. Most aztán a mongolok jöttének hírére, s talán 
mert a Balkánról felhuzódott oláh elem túlsúlyra kapása is ösz
tönzi, követséget küldenek IV. Bélához, fogadná országába. Mint
egy 40.000-en felkelnek, Béla őket 1238-ban befogadja s a Duna, 
Tisza közé telepíti.
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II. Szerzetesek hozzák a hírt, jönnek Európára a 
mongolok. A Dunamentét birtokba akarják venni. 

Megütközünk, IV. Béla a szigetekre menekül.

Az inquisitio működik. IV. Béla az oroszlánok helyett, az 
országczímerére felütötte a keresztet.

Midőn a középkor a politikai bölcsesség tetőpontján hitte 
magát, azt hitte, hogy a természet és a civilisatió nivellirozásának, 
az óceán apályának, dagályának, az emberiség hullámzásának vége, 
a keresztes hadjáratok által felvert arabok, törökök fanatismusa 
Kis-Ázsiából Közép-Ázsiáig hatott.

Midőn a középkor azt hitte, hogy Európa Ázsiával a Duna- 
mente felett Attilával leszámolt, s eljöttnek látta az időt, hogy a 
keleti és nyugati egyház, a pápaság és császárságba fajok hege
mónia feletti harczának adja át magát, Ázsia népei, hogy úgy 
szóljunk, jelentkeznek, hogy Ádám teremtetésénél mint emberek, 
Nőé bárkájánál mint fajok, az emberiség örök törvénye alapján 
a glóbushoz ők is jogot tartanak. S most indúl a mongol, készül 
a török.

Hazánkban már százával álltak a klastromok, benn van már 
majdnem minden szerzetes rendje Európának, minthogy tempera
mentumunk akkor sem volt hajlandó asceta életre, a. szerzetesek 
idegenek, nemzetközi szellemmel. A szerzetesrendek között külö
nösen a dominicanusok, kiknek nevéhez az inquisitio rémes tettei 
fűződnek.

Mint a töredékesen fennmaradt, jelentés alakjában szerkesz
tett okmány beszéli, a dominicanus barátokat megszállta volna a 
gondolat, hogy keressék fel az Ázsiában visszamaradt magyarokat 
s nyerjék meg a keresztény vallásnak. Két expeditio indúlt, az 
okmány azonban nem tőlök való, hallomás után szerkesztette egy 
harmadik s kelet nélkül való. Hogy az első expeditio mikor indúlt, 
mikor érkezett vissza, ki egyedül jutott Ottó szerzetes, az emlékirat 
nem gyaníttatja. Hogy a második expeditio mikor indúlt, az sincs 
jelezve. Útnak indúl négy dominicanus köztök, Ascellinus. Julianus. 
Vizen, szárazon, étien, szomjan szerzetes mezben, ottani ruhában 
mennek és mennek, kettő elpusztúl, a harmadik pusztulófélben
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elmarad, Julianus egymaga odáig jut, hogy egy magyar asszonyra 
talál, ki útba igazítja, hogy ott pár napi járó földre megtalálja a 
magyarok földét. A magyarok nagy örömmel fogadják, házról- 
házra, helységről-helységre hordozzák, beszéltetik kivándorlód roko
naik sorsáról, térítés munkájáról nincs emlékezet De van arról, 
hogy jönnek a mongol fejedelem követei, s azokkal találkoztak, 
s hallják tőlük, hogy a mongolok Németországra készülnek. Mire 
Julian 1237 jun. 2-án visszafordúlt, hogy a jövetel hírét meghozza. 
Haza ért, elbeszélte, meghalt, egy Rikhard szerzetes leírta s meg
találták, IX. Gergely pápa (1221—41) idejében.

Julianus nyomán csakugyan Európának indúlnak a mongolok. 
Mintha térkép lenne kezükben. Meghódítják a keleti vallásu Orosz
országot, Lengyelországnak fordúlnak, az ország katholikus, de 
nem akar a római császárság feuduma lenni, 1241 februárius 13-án 
feldúlják Sandomirt, márczius 24-én Krakót: Csehországnak fordúl
nak, katholikus ugyan, de nem Welf, ezt is jól kipusztítják. S ekkor 
nem Németországnak fordúlnak, mint Julianus terjesztette, hanem 
Magyarországnak.

Kéznél feküdnék a gyanúsítás, hogy a szerzetesek, hogy 
ezzel a kifejezéssel éljünk, hátukon hozzák. Mert beléptünk a 
római egyházba, de nem a római imperiumba; nem akarunk 
részt venni a keresztes hadjáratokban, nem akarjuk befogadni a 
szerzetes rendeket, a német lovagrendet éppen kiverték s a keleti 
vallású császárokkal barátkozunk, hoztuk az aranybullát.

Ott a honnan kijöttünk, Ázsia délkeleti részében, melyről az 
akkori Európának kevés a tudomása, néptörzsek verődtek össze, 
lassanként tatár nemzetté alakúltak s éppen ebben az időben egy 
hatalmas szellem jutott élére; Temudsin (f 1229), a Dsingisz 
khán, ki miként Atilla világhódításra készül s Ázsiába hódító 
hírében áll, s népét fegyelmezett hadsereggé alakította. Minden 
fegyverfogható mongol katonaköteles volt. Mikor a gyűlés elhatá
rozta, a törzsek kötelesek voltak a kívánt számú harczost lóra 
ültetni. A ló és felszerelés ugyan a harczos tulajdona volt, de a 
fegyverek a fegyvertárban voltak elhelyezve. A hadsereg tíz, száz, 
ezer és tízezer főből álló osztályokból állott. Zsoldot nem kapott, 
zsákmányért harczolt. Mind lovas, harczos, de nem vad lovas
horda. Volt nehéz és könnyű lovassága. A könnyű lovasság íjjal,

ll



150 —

könnyű karddal, a nehéz pánczéllal és nehéz vágó és döfő esz
közzel volt fegyverezve.

A tatárjárást Dzsingisz khán fia Ogataj alatt, unokája Batu 
khán vezette, 1235*ben indultak. Tatár, török, kirgiz, kun s más 
népfajok tábora indúl reánk. Mikor bizonyosokká lettünk, Kiewet 
1240 decz. 6-án már bevették. A király rendelkezett, hogy min
denki harczkészen álljon. Kálmán királyi herczeg, a nádor, Mátyás 
esztergomi, Ugrin kalocsai érsek, kezükbe veszik a tábor szerve
zését. Sergeket küldenek a határszorosokra. Béla segítségért kül
földhez fordult. Frigyes Alsó-Ausztria herczege felülteti lovasságát.

A tatár 1241 márcz. 12-én határainkon már mutatkozott. 
Erdélyt a radnai szoroson át Kajdan öntötte el. Bathu khán a 
vereczkei szoroson tört be. Jellemzi a megrémülést, hogy a pár 
év előtt bejött kánokat kémeknek kezdik tartani, vezérüket Kuthent 
felkonczolják. A hatvanöt ezernyi magyar tábor a Sajóhoz vonúl, 
jobb partja síkságán táborba verte magát, támadás helyett véde
kezésre gondol, a helyett, hogy magyar módra ő támadna. Bathu 
is megjelenik a Sajó balpartján a Hernádra s erdőségekre támasz
kodva, támadásra készül. Seiban, Bathu testvére ápr. 10-ike éjjelén 
a Sajó hídja ellen támadást intéz, de Kálmán herczeg és Ugrin 
érsek visszaverik. Ónod felöl átkelnek a Sajón. Reggelre már be 
voltak kerítve. A nyilak zápora alig engedte, hogy csatarendbe 
álljanak. A királyt, kit kézre akartak keríteni, megmentették. Mátyás 
esztergomi érsek, Gergely püspök s a nemzet ifjúsága elesett. 
Kálmán herczeg halálos sebet kapott. Az Árpádok mohácsi csatája, 
az örök emlékezetes ápr. 11-iki sajói, vagy muhi csata elveszett.

Sergeink átkeltek a Dunán, fedezték a Duna vonalát. Mert 
a tatárok főczélja IV. Béla személye ellen irányult, családját Frigyes 
osztrák herczeg oltalmába akarná helyezni, a határon fekvő Haimburg 
várába akar vonulni. Babenberg Frigyes azon ürügy alatt, hogy 
kárpótlást keres, mert Pestig levonult, a királyt a vele volt kincseitől 
megfosztotta, s csakis három megye Sopron, Moson, Pozsonymegyék,
Győr átígérése mellett bocsátotta szabadon.

Béla, hogy magát, családját megmentse, délnek vette magát 
Horvátországon át a dalmát tengerpartokra. Hozza hátán az üldöző 
ellenséget. Most tűnt ki, mily szolgálatot tett Kálmán király politikája, 
hogy a dalmát városoknak, szigeteknek mikor birtokba vette, régi



— 151 —

szabadságaikban megtartotta. Spalato bejáratánál a papság és nép 
elébe ment, hódolattal fogadta. Hasonló diszszel fogadta Trau város 
s az urak a brebiriek, a modrusi és vegliai grófok siettek hódola
taikat bemutatni s a királyt, mint vendéget fogadni. Míg aztán 
Veglia szigetén megállhatott, oly csapásokkal, hogy a mint a 
síriratuk fentartja, IV. Béla két kis leányát Katalint és Margitot, 
kik Clisia várában haltak el, Spalato dómjában eltemettette.

Dalmácziából István váczi püspököt a pápához menesztette, 
hogy predikáltasson kereszthadat, menjen a császárhoz, IX. Lajos 
franczia királyhoz. Mindenütt csak biztatás, sehonnan támogatás. 
Mint Rogerius állítólag nagyváradi kanonok „Siralmas Ének" czím 
alatt írva hagyta, egy pusztítás indult, mely égetett, rabolt, ölte, 
rabszíjra fűzte az embereket, kik erdőkre, hegyekre nem menekültek.

Junius végére Erdély s Magyarország a Dunáig már tatár 
kézben. Mi népet fenhagytak, velük a takarmányt, gabonát beta- 
karíttatták.

így tölt el nyár és ősz. Eljött a tél, a Duna befagyott. 1242 
febr. a tatár a Dunántúli részeket is elárasztotta, mely tele volt 
menekvőkkel. Fejérvárt, Esztergomot, Pannonhalmát nem vették 
be, s úgy látszik, a szepességi klastromokat, Nyitrát, Trencsént 
sem. Az ország többi része, tatárok hazája. Mintha végkép meg 
akarnák szállani a hazát, kerületekre osztották, szervezkedtek, a 
közigazgatás élére száz kenézt állítottak. Bathu khán kézrekerítette 
az ország pecsétjét, a bujdosókat tőrbe csalta.

Már a foglalás második éve is vége felé járt, midőn, mint 
rablásból élni kívánó nép, élelmi szerek nélkül látta magát egy 
új tél előtt. Vagy mint szeretik hinni, jött a hir, hogy Ogataj khán 
1241 decz. 11-én meghalt. Egész váratlanéi felkerekedtek. A népet, 
melyet eddig a földmívelés, élelmezés czéljából kíméltek, rabszíjra 
fűzték. Vitték a sok barmot, a népet, a kirabolt kastélyok, templomok 
kincseit. Oly pusztán hagyták hazánkat, hogy a midőn Rogerius, 
ki e csapások siralmas énekeit hátra hagyta, midőn tőlük meg
szökött, Erdélyen át vett útjában alig talált élő lényre.

11*
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III. IV. Béla Dalmátiából hazajö, a jogrendet a hazá
ban helyreállítja,

Alsó-Ausztria herczegét csatában elejti.

A mongoltatárjárást ily tragikusan előadva, látszik, hogy tör
ténetírásunk szája ízén Rogerius siralmas éneke előadása maradt. 
Első hazai krónikásunk volt, s az is megvesztegetöleg hatott tör
ténetünk hangulatára. Első operánk, a Béla futása szerint, „Hunnia 
nyög letiporva, sírnak a bús magyarok, Hazájukba széjjel szórva, 
sújtják az égi kínok". Pedig, dehogy sírtak, megfogták az eke 
szarvát, s elővették az ősi kardot.

Rogerus czellája szűk ablakából jóvá veszi, hogy az inqui
sitio előharczosai expeditiót rendeztek Magna Hungária felkere
sésére, hogy a mongolok czélja Németország, mit aztán nem is 
érintenek. Hanem leverik a keleti vallású orosz fejedelmeket, Len
gyelországon át, mely felvette a római vallást, de nem csatlakozott 
a római birodalomhoz, s aztán reánk jönnek, kik a német lovag
rendet kivertük, s nagy gazdagság hírében álltunk azok előtt, kik
nek zsoldjuk nincs, zsákmányért harczolnak. Hamisított pecséttel 
tőrbe csalják a gazdagokat, megsarczolják; fogd el a királyt, viszi 
a kincset. Mikor jól kiraboltak, elmentek, viszik a barmot, mert 
levegőből nem élhettek, viszik a hajtsárokat, s mert Rogeriust nem 
használhatják, visszabocsátják. Hol tíz törzs, tíz fejedelem verseng, 
az orosz földet adófizetés alá vetik, s maguk Ázsia síkjain jobb 
hazát találva, letelepednek. IV. Béla hazajö, s kedves szomszéd
jának megköszöni a fogadtatást. Történelmileg ennyit vehetünk jóvá.

IV. Béla megköszönve a dalmátoknak a vendéglátást, haza
jött. Kik megfizették a sarczot, Esztergom, Fejérvár, Pannonhalmát 
bántatlanul kapta. A konventekből eltűntek a birtokviszonyokra 
vonatkozó okmányok, vissza kellett a birtokokat hazatérő birtokosai 
kezére juttatni. A Szepesség a tatárokat távol tudta tartani, IV. Béla 
a 24 szepességi várost 1248-ban kiváltságos állapotba helyezte. 
Mi pénz volt, elvitték, hogy forgalmi eszközt teremtsen, míg eddig 
csak ezüst pénzt verettünk, rézpénzt kezdett veretni.

A mint a köz- és jogélet annyira helyreállt, tapasztalva, hogy 
a síkságon emelt erődök, ha befagy a sánczárok, védelmet nem
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nyújt, hegyi várak építésére irányította a figyelmet. Hová már 
Imre király Esztergom, Székesfejérvár helyett áttette volt a királyi 
udvarát, Buda magaslatát 1244-ben várrá kezdte alakítani, s 1249-ben 
udvarát Budára teszi; s építtetni kezdte a most restaurált Mátyás
templomot, s alatta a Duna közt, akkor Nyálak szigetén, leánya, 
Margit kezére zárdát építtetett, Margit-sziget nevet kapott, romjai 
napjainkig lejöttek.

Azzal a haza határszéleire gondolt. A szomszédos keleti csá
szárság még a normannok kezében van. A mai Oláhország nyu
gati szélét, hazánk határán az Olt Dunába folyásáig már a hon
foglalás megszállta volt, s hol a Septimius Severius (i 211) római 
császártól épített s Turnu severinu név alatt lejött romról nevezett 
Szörényi bánságot, melynek első ismeretes bánja a Csák nb. Pósa 
1233-ból. IV. Béla a mongoltatárjárás után 1249-ben, huszonöt 
évre a János vitézek védelmébe adta. De már jönnek vissza a 
keleti császárok, 1260-ban, kitől a Szörényi bánok sorát ismerjük, 
megjelenik Kemény fia Lőrincz bán.

A tatárok elvonúlása után, a negyedik évben, csehekkel szö
vetkezve, Babenberg Frigyesre ment, ki Ausztriába nem bocsátotta 
be, s 1246 jun. 15-én megtörtént a bécsújhelyi végzetes csata, 
melyben az utolsó Babenberg elesett, s Alsó-Ausztria, Stiria urat- 
lan maradt.

IV. A Babenbergek örökéből Stiria megszállása, 
aztán Csehországnak engedése.

IV. Béla, a mint a hazát rendezte, s délfelől a haza határát 
biztosítva látta, nyugatra, északra gondolt. A tatárság tovább vonúlt, 
hazánk határán Galiczia orosz fejedelmek kezében maradt, 1244-ben 
sereg száll ki, megfenyíti, mert vezették a tatárt hazánkra. Az 
utolsó Babenberget 1246-ban Németújhelynél, hol négy száz év 
múlva az utolsó Frangepán feje vérpadon elesik, egy Frangepán 
elejti, s Alsó-Ausztria és Stiria uratlanná vált.

Ausztria még nincs. Felső-Ausztria a passaui püspökség, 
Salzburg a salzburgi érsekség feuduma, alább a Maultasch görzi 
grófok öröké még kérdés alatt, de Stiriát már a Babenbergek
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Alsó-Ausztriához számították. Ottokár morva őrgróf, vérségi jogon 
a Babenbergek örökébe kíván lépni. A Babenbergekkel, kik Szent 
Istvánnal egyszerre léptek volt fel, mint a kik a pápaság által 
felhúzott katholizált szláv zóna kapásában látták magukat, semmi 
baj, míg Barbarossa egy század előtt herczegségre nem emelte, 
s Bajorországból ki nem kapcsolta. A görzi grófok ellenben, még 
mielőtt Horvátországot megszálltuk volna, a Frangepánok hazáját 
elakarták volt foglalni, közbeléptünk. A Babenbergek örökének 
kérdése egy múltat bolygat fel. A görzi grófok, Babenbergek, Cseh
ország már a birodalomhoz számít, Magyarország pedig nem.

A magyar birodalomra nem lehetett közömbös, hogy Alsó- 
Ausztria és Stiria mint hűbér, kinek jut kezére. Béla király nem 
késett, követei által felkérni a pápát, hogy ha megszállja, támo
gassa, mit, nehogy a pápaellenes császár kezét reá tegye, 1247 
jan. 3-áról készségesen megígért. De arra ébredt, hogy a pápa az 
utolsó Babenberg mellékágait kívánja Ausztria birtokára juttatni. 
Mire mások igényüket nem bírják érvényesíteni, s látja, hogy Ottokár, 

, még akkor csak morva őrgróf szintén nyújtja utána kezét. IV. Béla 
1250 julius havában sereg élén megjelent, Felső-Ausztriáig hatolt, 
pártot még sem bírt szerezni, következése lett, hogy Ottokár 1250 
decz. 12-én Bécsbe beült. Mire IV. Béla Ottokárt Stiriában Ausz
triában, Morvában egész vonalon megtámadta. A pápa, kit a Baben-
berg-tartományok ketté osztása gondolata vezetett, midőn czélját 
érte, közbe lépett, s 1254 máj. 1-én létre jött Pozsonyban a béke, 
melyben a Szemmeringet vették határvonalúi, Stiria déli része
IV. Bélának, északi része Ottokárnak osztatott. IV. Béla Stiriába 
vitte nagyobb fiát, Istvánt, kormányzását reá ruházta, ki ifjú nejével 
Pettauba tette át udvarát. Azonban a cseheket szláv osztrák biro
dalomalkotás gondolata szállta meg, s a stájerek hítták Ottokárt. 
Erre IV. Béla 1260-ban csatára készült, még pedig Csehország 
ellen, mint a mely Stiria sorsát is elfogná dönteni. Nagy haddal 
indúlt Csehországnak, mit István vezetett, maga Pozsonyba maradt, 
Ottokár német birodalmi sereggel, cseh, osztrák, stájerekből álló 
még nagyobb sereggel várja a Morva mellett, 1260 jun. 12-én 
efolyt a döntő ütközet, melyben István herczeg csatát veszt. Mire
V. Béla Pozsonyból békét ajánlt, Ottokár elfogadta, Béla a Baben
bergek örökségéről lemondott, István herczeg öt évi stíriai kor-
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kormányzóságának vége lett. S a frigy zálogául IV. Béla egyik 
unokáját, Kunigundát Ottokárnak eljegyezte. István herczeg haza 
jött, Erdélyt kapta.

V. A Tisza és Dunavidék, István ifjabb király 
s IV. Béla pártja összeütközése,

Szent István alkotmánya harmadszori revisiója.

István, IV. Béla nagyobb fia, ki a mongoltatárjárás után, 
mint ifjabb király megkoronáztatott, s az utolsó Babenberg elesté- 
vel, az uratlan maradt Stiria helytartóságából hazaszorúlt, s Erdélyt 
s a Tiszamentét kapta, nagy politikai tapasztalatokkal tért haza.

Közelről látta a pápaság s császárság, a latin és germán 
sfera hegemónia feletti dulakodását, a Konstanczinápoly elestével 
letört szláv sfera visszaemelkedése küzdelmét, melynek hullámai 
már sodornak. Laskaris leánya a magyar trónon még megéri, hogy 
a keleti császárság 1261-ben Konstanczinápolyba visszatért. Barba- 
rossa Olaszországban maradt fiát, Manfrédot, a mi Róbert Károlyunk 
nagyapja 1266-ban elejti, s családja fogságban látja a Staufok 
napja leáldozását. Bécs és Stiria már Stauf-hatás alá került volt, 
a Babenbergek elejtésével, a Stauf-szellem ellen felhúzott katho
lizált szláv zónát a pápaság a magyar és cseh között felosztotta 
volt, Ottokár, morva őrgróf, apja, Venczel cseh király kezéből 
kiveszi a királyi pálczát, beült Bécsbe, s a gondolattal, hogy az 
egyesülni indúlt katholizált szláv tartományokat birodalommá önti, 
Istvánt tizenöt évi helytartósága után, Stiriából kiszorítja. Könnyen 
adjuk, arról nyomúlt reánk a német beözönlés, hátha útját állja. 
A pápaság is Ottokár, mint Babenberg utódnak látszott szánni. 
István a Morvamezőn Ottokárral kiegyezett, hazajön.

István Erdély herczege. Neje, a betelepítő Kuthen kún vezér 
leánya, a székelyek és kúnok, két legharczosabb elem, rendelke
zésére áll. A Duna jobb partját már elöntötték volt a szerzetes- 
rendek kolostorai, a püspökségek uradalmai, a nyugatról benyo- 
múlt lovagok birtokai, kifejlett már a nagybirtok terjeszkedési 
vágya. Már IV. Béla apja alatt felszólal a pápaság; a mongol
tatárjárás után a birtokterjeszkedés a kisbirtokosságra még jobban
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reánehezedik, IV. Béla utolsó éveiben a gyengébb elemek elégü- 
letlensége ismét kezd Szent István alkotmánya után kiáltani. A pap
ság táplálja, mert a hatalmasok az egyházi javakat sem kímélték, 
s már az aranybulla a fegyveres ellenállás záradékát egyházi átokra 
változtatta volt. S a nagybirtokosság a nemesség felé kezdett emel
kedni, felsőbb renddé, bárókká kezdett alakúlni, egy czim alatt, 
mely Angliában keletkezett, s kezdetben szabad embert jelentett, 
mintha csak ők volnának igazi szabadok. A liber bárók, a később 
keletkezett zászlósuraságok kötelezettsége nélkül.

István erdélyi herczeg a kisbirtokosság légkörében, mint Otto
kár, a hatalmat apja kezéből magához akarja ragadni, 1262-ben 
fegyvert fog, Béla nádorát, dandárát is. elébe küldi, Szatmár- 
megyében találkoznak, István herczeg a nádort Ilosvánál megveri. 
Békét kötnek. Mint ifjabb király, Smaragd kalocsai érsekben kancel
lárt kap, a jövedelem s a só felett megosztoztak. István mint király, 
Erdélyre magának vajdát nevez.

Az esztergomi érsek 1263-ban a királyi jövedelmeket tized 
alá akarja venni, akép István herczeg birtokát is. Az oláhföldről 
jövő ökör vámja, s meg a székelyek ököradója tizedére is jogot 
támaszt, egy mondhatni önkéntes adóra, melyet a székelyföld 
a királyok trónralépte, házassága alkalmára szokott adni. Hozzá 
járúl a hír, hogy a királyné a koronát Béla fia, a Szlavónia her
czege kezére akarja játszani.

István, a már ifjabb király ebben a haza ketté daraboltatását 
látva, 1265-ben másodszor is fegyvert ragad, Erdély s a Tisza- 
vidéki megyék, az ország 72 vármegyéjéből 39 hozzá csatlakozott, 

' Isaszegnél a Dunai megyék feltartóztatták, a csata István győzel
mével végződött. Országgyűlés összehívását, Szent István alkot
mánya helyreállítását követelte. Létre jön 1266 márcz. 23-án a 
kiegyezés, az országgyűlés összehívása ígéretével. Hogy a vihar 
lecsendesüljön, 1267-ben az országgyűlés Esztergomban összeült, 
s egy törvény keletkezett, mely az országos levéltárban az első 
magyar törvény eredeti írott emlékét tartotta fenn. A fordítása így 
kezdődik: „Mi Béla, Isten kegyelméből Magyarország királya és 
István, ugyan az által a magyarok ifjabb királya s erdélyi herczeg 
és ifjabb Béla egész Szlavónia herczege, jelentjük, hogy Magyar- 
ország összes nemesei hozzánk járúlván, kérték tőlünk, hogy őket
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Szent István királytól nyert és rendelt szabadságukban méltóztat- 
nánk megerősíteni... Meggondolván e kérelmük jogos és törvényes 
voltát, báróink tanácsával és helyeslésével azokat teljesitendőnek 
véltük". Az okirat további szövege részletesen fölsorolja a meg
adott kiváltságokat a Szent Istvántól nyert szabadságra való hivat
kozással. Megemlíti még a bárókat is, mely rend addig nem volt 
ismeretes törvényeinkben, IV-ik Béla alatt azonban a nemesek 
mellett már, mint a király személye körül megalakult főrend 
tűnik föl.

Egy országgyűlés, melyen már a megyék követenként való 
képviseltetése két-három követ által, kezdetét vette, s megerősítette 
különösen a birtokoknak a család mellékágaira leszállását. Trón
utódját, Istvánt Kuthen kún vezér leányával házasította volt egybe. 
Béla fia, a brandenburgi őrgróf leányát, Kunigundát vette nőül. 
Kunigunda leányát (1239) lengyel szemérmes Boleszlauhoz, Kon- 
stancziát (1252) az orosz Danilovits Leohoz, Ilonát (1257) lengyel 
áhitatos Bolaszlavhoz, Erzsébetet Henrik bajor herczeghez. Annát 
Rasztizláv orosz herczeg macsói bánhoz adta nőül.

A haza és dynastiája ügyei rendezése után, tevékeny életét 
1270 máj. 3-án bevégezte. Hatvannégy évet élt, az Árpád-házi 
uralkodók közt Szent István után, mint a ki leghosszasabban ural
kodott, halt el.

V. István, a volt ifjabb király.

(1270 máj 3 — 72 aug 6.)

Ki tíz éven át az alkotmánypárt vezére volt, IV. Béla nagyobb 
fia, a 46 óta koronázott ifjabb király, a volt stíriai helytartó, atyja 
halálával trónra lép. Hogy szaporítsa azon Árpádok sorát, kik 
férfi koruk délpontján hulló csillagokká lesznek.

Nemzetközi helyzetünk sodrába jutottunk. A mongoltatárjárás 
dulását a külharczok nem engedik kihevernünk. IV. Béla, V. István 
mint ifjabb királyok, nemzetünk hajóját a latin vizeken kívánták 
tartani, de ott is rohantak az események. IV. Béla idejében, 1261-ben 
a latin konstanczinápolyi császárság megbukásával, a szláv faj

I
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versenybe lépett. A normannok kezéből a vezetés a franczia-olasz 
Anjouk kezébe esett. Manfréd feje után 1266-ban, az utolsó Stauf 
IV. Konrád feje is 1269-ben, Nápolyban vérpadra került. Hazánk 
nyugati része a latin germán, s fellépett szláv versengés hatása 
alá került.

Az Árpádkor története ez időtől nem annyiban nemzetünk, 
mint a Dunántúli részek története. Már maga a színtér más alakot 
öltött mint a Tiszavidék, kolostorok, várak lepték el. Csak Esz
tergom, Pest, Fejér, Zala, Tolna és Veszprémmegyében a Szent 
Benedek-rendnek 19 apátsága vagy prépostsága, a cziszterczitáknak 
6, a premontrei rendnek 5, az Ágostoniaknak 4, a János lova
goknak 10, a dominikánusoknak 4, a rendhez tartozó apáczák 
ugyanannyi zárdája ; a franciskánusok 8, a hozzájuk tartozó apá- 
czáknak 1 zárdája; az Ágoston-rendi remetéknek 5, Szent Vilmos 
remetéinek, a karmelita és görög szerzeteseknek egy-egy, a kar
thauzi rendnek 2 klastroma volt. S mert mind idegenek, Béla 
alatt Öséb prior alapítja 1261-ben a Pálos rendet, ezt az egyetlen 
magyar szerzetesrendet, mit 1263-ban a Vatikán megerősített. Sze
rencsénkre nemzetünk nem rajongó természete az önkinzó flagel- 
lansoktól megmentett. — Egyik történészünk a Dunántúl száz meg 
száz várat sorolt fel. S urai az 1267-iki esztergomi végzésekben 
mint bárók jelennek meg, mintha a kétezer angol báró szerepét 
adnák, kik 1215-ben az angol chartát kivívták. Már a Güssingiek 
a Németújváriak csinálják történetünket. Mikor V.- István a szé- 
kélyek, palóczok, kúnok s az Alföld nemzeti önérzet egykori vezére, 
mint király megjelenik, már a latin sfera részére színt vallott azzal, 
hogy Mária leánya után már ipja Sziczilia és Nápoly királya fiá
nak, az Anjou-ház ifjú tagjának.

Már trónra léptét megnehezítette atyja az által, hogy a mint 
iratik, utolsó napjaiban felkérte Ottokár cseh királyt, unokája férjét, 
hogyha halála után felesége, anyósa, s hívei, ha hozzá menekül
nének, fogadja jó indulattal, szóval, tettel támogassa. Mibe sza
badjon kételkednünk.

Az. eset mindjárt is bekövetkezett. Güssingi, Németújvári 
Henrik slavoniai bán, s fia János, kik a határon több várat, mint 
Kőszeget, Borostyánkőt, Szalonokot bírtak, s más főurak kísére
tében, IV. Béla leánya, Anna Wratiszláv boszniai bán özvegye,
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Ottokár anyósa, István trónra lépte után, azonnal Ottokárhoz 
menekültek. Vitték a két arany koronát, királyi pálczát, Szent 
István kardját, s vitték a más királyi klenodiumokat, mint Béla 
Annának hagyományozta volna. Ottokár már a magyar koronát 
is fején látta.

V. István a pártosokat s a királyi klenodiumokat felkérte, 
Ottokár megtagadta. V. István fegyverkezett, hogy időt nyerjen, 
alkancellárját, Benedek váradi prépostot jul. elején Brünnbe küldte, 
s okt. 16-ig tartó fegyverszünetet kötött. A kitűzött idő leteltével, 
a két király Pozsony mellett egy szigeten találkozást tartott s a 
fegyverszünetet egy évre meghosszabbították, s a köztük fennforgó 
ügyet egy nyolcz tagból állítandó békebizottságra utalták. István 
király azonban békebírákat a kitűzött időre nem nevezett. Ottokár 
azonban azt mívelte, hogy a Semmeringen át, Karinthiát es Krajnát 
fegyveresekkel megrakta. Mire István mintegy ötvenezernyi haddal 
Ottokár Ausztriájára tört.

Ottokár csak erre várt, még hatalmasabb sereget ültetett fel, 
1271 ápr. első felében átlépte a magyar határt, elfoglalta Dévényt, 
bevette Pozsonyt, Nagyszombatot, átkelt a Vág vizén, bevette 
Nyitra várát, majd Pozsony előtt hidat veretett, máj. 9-én átkelt 
a Dunán, elfoglalta Óvárt, s lerombolta Moson várát. Május 21-én 
Moson és a Rábcza közt csatára került, mire Ottokár vissza
húzódott, felbomlott sergét a magyarok és kúnok egész a Brünn 
faláig üldözték. István király erre junius végén a veszprémi püspö
köt, Egyed tárnokmestert, Lóránt bánt s Benedek alkancellárt 
Ottokárhoz menesztette, jiil. 2-án létre jött a béke, mely szerint 
Ottokár kiadta mindazokat a magyar helyeket, a melyeket meg
szállott, megígérte, hogy a pártos föurak várai elfoglalásában István 
királyt akadályozni nem fogja. Viszont István Ottokárt Karinthia 
és Krajna uráúl ismerte el.

A hatalmaskodók most már az apa szívének irányozzák a 
csapást. V. István fényes kísérettel a déli vidékre megy, kisebb 
fiát, Endrét magával viszi. Bihácsnál jár, a midőn 1272 jun. 24-én 
arra ébred, hogy fiát elrabolták. Nyomába indította embereit, 
s meg is találták Gutkeled Joachim szlavóniai bán kapornovczai 
várában. Ostrom alá vették a várat, de ellentállott. A mint írják, 
lóhalálában sietett Budára, hogy intézkedjék. Kimerült s két évi
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uralkodás után a 32 éves férfi 1272 aug. 6-án meghalt. Mi az 
Árpádokkal annyiszor ismétlődött, az erőteljes férfi hirtelen meg
halt, trónja gyermek kézbe jut.

IV. László király, az utolsóelőtti Árpád.

(1272 máj. 6 (?) — 90 jul. 10.)

I. Kiskorúsága s II. Ottokár betörései.

Mint tíz éves követte apját. Titokzatos időkben lép fel. Apja 
nyugatnak nem rokonszenves, kisebb fiát, Endrét mellőle elrabolják, 
maga ismeretlen körülmények között pár hónapra meghal, olvassuk, 
hogy akkor vagy később Endrét megfojtották. Olvassuk, hogy 
Finta nádor a királyi palotába tör, nagyobb fiát, a tiz éves Lászlót 
el akarja rabolni.

Kit a nádor el akart rabolni, a gyermek Lászlót atyja halála 
után, négy hét múlva megkoronázzák, az anyakirálynét, ki mint 
pecsété jelzi, Magyarország királynéja s a kun czár leánya, regens- 
királynévá teszik. A gyermek király gyámjává Németújvári Hen
riket és Gutkeled Joachimot teszik, az utolsó a gyermek Endre 
egyik elrablója, az első a hírhedt négy Németújvári fiú apja. 
Kőszegtől le Horvátországig a legtöbb vár két urát, kik a Dunán
túlt rettegésben tartják.

Ottokár sógorát, Bélát, a gyermekkirály nagybátyját akarná 
trónra ültetni. Az akkori Nyulak, a mai Margit-szigeten, hol kolostor 
áll, s benne Margit és Erzsébet királyi herczegnök apácza életet 
élnek. Béla herczeg is ott van. A gyermekkirály gyámja, Német- 
újvári Henrik Béla herczeget kérdőre vonja, mintha Finta nádor 
az ő javára és tudtával akarta volna meghiúsítani a kis király 
trónra léptét, s azzal a herczeget darabokra vagdalta.

Mint egy oklevél mutatja, IV. László udvarát alkották : Miklós 
esztergomi választott érsek és királyi kancellár; István kalocsai, 
József spalatói érsekek, továbbá Lambert egri, Jób pécsi, Fülöp 
váczi, az anyakirályné kancellárja, Briccius Csanádi, Pál veszprémi, 
Timotheus zágrábi, Lodomér váradi, Dénes győri és Péter erdélyi
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püspökök; továbbá Lörincz nádor, soproni ispán és a kúnok bírája 
Henrik szlavón bán, Egyed macsói bán, János erdélyi vajda és 
szolnoki ispán, István tárnokmester, László országbíró, Reynoldus 
főasztalnok, Ugrin főlovászmester, Lörincz főpohárnok és krassói 
ispán, Pál Szörényi bán, Gergely vasvári, Imre somogyi, Dedalus 
zalai, Mihály nyitrai ispán. Többyire idegenek.

Nehogy Béla sorsára jussanak, Egyed Pozsonyvármegye főis
pánja fivérével, Gergelylyel, Vasmegye főispánjával Ottokárhoz 
menekültek, Pozsony várát neki feladták.

. Ottokár, sógora Béla herczeg halála megboszúlása színe alatt 
hadat izent. Hogy megelőzzék, a könnyű magyar lovasok már 
1273 februárius havában Csák Máté vezérlete alatt, Ottokár birtokára, 
Morvaország, Ausztria, Stiriába törtek, pusztítottak, hozták a hadi 
foglyokat. Ottokár csak azt várta, egy csapatja a Dunán le Győrig 
hatolt, a pécsi püspököt foglyúl vitte; másik csapatja Nyitrát kifosz
totta, felgyújtotta. De már gyűl a derék had, Ottokár jul. 25-ére 
az osztrák és morva határon fekvő Laa várát tűzte ki fegyveres 
népe gyűlhelyéűl. Hogy a szerencsés hóditót a magyarok meg
előzzék, az ifjú király gyámja, Németújvári Henrik bán vezérlete 
alatt átkeltek a Morván, a felgyűlteket megtámadták. Mire Ottokár 
betört a Vág völgyére. Nagy-Szombatot elfoglalta, majd Pozsony
nak fordúlt, elfoglalta, folytatva foglalásait, bevette Győrt, Óvárt, 
a Fertő körüli várakat, Pozsony, Mosony, Sopron vármegyéket 
megszállta. Hazament. De már szárnyra kelt a hír, hogy az egész 
Dunántúli rész kiszakad a hazából, s Ottokár keletkező szláv biro
dalmához szakad.

A nemzet meglepetve áll a hirtelen változás felett. Ottokár 
mesés szerencséje érzetében, a katholizált szláv zónából szláv 
birodalmat készül alkotni. Az Ottók, Henrikek, Frigyesek a német 
birodalomba keblezés czéljából támadtak Magyarországra, most 
Ottokár kezében van Anna, IV. László nagynénje, ki egy orosz 
bánnak neje, az anyakirálynéban a nemzet nem bízik, Turócz 
várában Andrásra, a Forgácsok őse őrizetére bíztak. S már a 
Dunántúliak is két pártra vannak szakadva, Fejérvártól délre, a 
Somlyóhegy táján szept. 30-án már fegyverüket is összemérték.

De nemcsak mi vagyunk meglepetve. Róma 1219-től római 
császárt nem koronáz, 1269-ben az utolsó Stauf feje Nápolyban
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elesik, a német királyság egy interregnum vihara alá jő, mely 
a szláv széli fejedelmeket Ottokár lobogója felé hajtja, s Ottokár, 
mint német választó fejedelem, a német királyság után nyújtja 
kezét, s a frankfurti királyválasztó gyűlés azzal lepi meg a világot, 
hogy 1273 okt. 1-én Habsburg Rudolf grófot választja meg. A hírt 
a nürnbergi gróf, a Hohenzollernek őse vitte meg, kit Basel ostro
mánál talált, s Svájcz letörése hírében állt.

II, Habsburg Rudolf megjelenése. II. Ottokár morva
mezei ütközete s elesése, s Ausztria alakulása.

Ottokár harczi szerencséje, a morvák, csehek, lengyelek szö
vetkezése, a frankfurti birodalmi gyűlés figyelmét egyszerre Habs
burg Rudolf felé fordította, kit Ottokár délfelé nyomúlása s az 
egykori bajor földön, Alsó-Ausztrián át a szlovénekkel és ven
dekkel való összeköttetése legközelebbről fenyegetett, s birtokba 
vétele szláv kérdéssé minősítette. Habsburg Rudolf az utolsó Staufot 
Nápolyba menő útjában, csapatja élén, Veronáig kisérte volt, 
ghibellinnek számíttatott. S a világ meglepetésére, mint a Bodentó 
melletti Habsburg, a Winterthor melletti Vyburg, s a vierwaldstádti 
tó partján fekvő Hochburg, romokban ma is fennálló kastélyvárak 
urát német királylyá választották.

Az időben, mikor az Elszász-Lothringiából a Rajnán fel 
Svájczba érkeztek, hol házasságok útján birtokossá lettek, s még 
fel se vették volt a Habsburg gróf nevet, a családból Werner 
strassburgi püspök zarándok csapat élén Magyarország kapuján 
kopogtat, de Szent István megtagadta a beléphetést. S nyomban 
ránk szakadt a császári had. Most a midőn fellép, Ausztriát csak 
Alsó-Ausztria teszi. Felső-Ausztria a passaui püspökség, Salzburg 
vidéke a salzburgi érsekség, a délvidék, Istria az aquilaejai pat- 
riarchaság feuduma.

Rudolf 55 éves, sok tagú családapa. Ottokár, hogy felismerte 
Rudolfban méltó ellenfelét, bizonyítja, hogy a Vatikánnál mindent 
elkövetett, hogy a választást meghiúsítsa. Rudolf a mint a Vatikán 
elismerésével tisztába jött, 1274 nov. 19-ére Nürnbergbe birodalmi 
gyűlést hirdetett, s bevádolta Ottokárt, hogy egy év és egy nap
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alatt hűbérét tőle, mint római királytól nem kérte fel, mire a 
birodalmi tartományok elvesztésére Ítélték. Hogy végrehajtsák, 
Rudolf 1276 jun. 24-én Ottokárnak hadat izent. Tárgyalás és béke 
következett, melyben Ottokár lemondott az osztrák tartományokról, 
Magyarországon tett foglalásairól, Rudolf pedig hűbérűi adta neki 
Cseh és Morvaországot s nov. 25-én a Uüségesküt letette.

Színlelt lépés. A hadizenet készületlen találta Ottokárt, a béke
pontokat nem szereti teljesíteni s magyarországi foglalásairól sem 
akart lemondani, Habsburg Rudolf, Lászlóval 1277. jul. 12-én, 
mint a bécsi levéltárban őrzött, hat függő pecsétes hártya mutatja, 
szövetséget kötött; mi következőleg szól: „Lászlóval, Magyarország 
hires királyával, legkedvesebb barátunkkal, teljes egyesülést, barátsá
got és rokonságot kötöttünk, hogy egymást kölcsönösen mindenben 
tettel, tanácscsal, kedvezéssel segítsük, a mint azt az idő, hely, alkalom, 
szükség, vagy hasznunk, vagy a mieink haszna megköveteli, minden 
vonakodás, vagy húzódás nélkül. Egyszersmind megállapítván, hogy 
az Endre, Szlavónia és Horvátország herczege, Magyarország kirá
lyának öcscse és leányunk : Klementina között immár végbement 
eljegyzést... házasság kövesse. És, hogy ez annál szilárdabbűl meg
álljon, legkedvesebb elsőszülött fiunkkal, más országnagyjainkkal, 
báróinkkal és rokonainkkal a szent keresztre esküt tétettünk, jelenlé
tünkben saját lelkünkre és szintén jelenlévő s velünk egyetértő leg
kedvesebb nőnk lelkére, a következő (magyar) urak, úgymint Ladomér 
váradi, Timót zágrábi püspökök, Lóránt bán, Aladár királynői 
étekfogómester, Demeter fejérvári prépost, királynői alkancellár 
és János budai prépost előtt, a kik viszont megígérték és fogadták 
ünnepiesen, hogy követeinknek, a kiket Magyarország hírneves 
királyához, legkedvesebb rokonunkhoz küldendőnk, a nevezett 
királylyal hasonló módon ugyanily esküt tétetnek, s országnagy: 
jaitól és főuraitól is hasonló esküt vesznek. És követeinknek be 
fog mutattatni András herczeg is, hogy megtekintetvén, ha jelen
tősebb fogyatkozása nincs, az eljegyzés érvényben maradjon. Hit 
alatt ígértük ezenkívül, hogy mindazokat a szerződéseket, melyeket 
említett barátunkkal, a magyar királylyal ... a cseh király ellen 
kötöttünk, hűségesen megtartandjuk és a nevezett cseh királyhoz 
a magyar király követeivel ünnepies követeket küldünk, a kikkel 
megintetjük és sürgősen felhívjuk őt, hogy a magyar királytól és
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Magyarországtól elfogultakat adja vissza s az okozott károkért 
és sérelmekért, a mint tartozik is, tegyen eleget: máskülönben a 
nevezett barátunkkal történt előbbi megállapodásokat hiven és 
sértetlenül megtartjuk. Ígértük és Ígérjük ezenkívül, hit alatt, hogy 
mindazokat a várakat és. erősségeket, városokat, falvakat, földeket 
stb., melyeket a nevezett cseh király elfoglalt. . . avagy a mi 
időnkben az osztrákok, stájerek, vagy karanténok elfoglaltak, s mi 
eddig vissza nem adtunk, saját költségünkön és fáradságunkkal 
visszaszerezzük, olyképp azonban, hogy e visszaszerzésben, a hol 
és a mikor szükséges leend, a nevezett magyar király nekünk vagy 
maga, vagy pedig embereivel segítségünkre lesz : megtartván Magyar- 
ország, Ausztria, Stiria és Karintia régi határait, mire nézve mindkét 
részről főurak és biztosok fognak annak idején kiküldetni. Erre 
november közepén Hainburg közelében találkoztak, a cseh király 
ellen kezet adtak.

A csatát 1278. nyarára tűzik ki s mindkettő megjelen. Habsburg 
Rudolfnak csak a bázeli püspök s a nürnbergi várgróf küldött némi 
csapatot, mindössze kétezer embere volt. Ottokár ellenben a bajor, 
thüringiai, meisseni, brandenburgi, sziléziai és lengyel segédha
dakkal kiegészített cseh hadsereggel, összesen több, mint harmincz 
ezer emberrel nyomult be Ausztriába. Rudolf kétezer emberével még 
csak meg sem kísérelhette a mérkőzést. Alig várta tehát a magya
rokat. László augusztus derekán meg is érkezett, úgy, hogy a két 
sereg, a kétezer német és a húszezer magyar és kún Marchegg 
mellett egyesülhetett.

Az ellenség közeledésének hírére a magyar lovasok átkeltek 
a Morván. Augusztus 22-én László egész seregével átkelt a folyón, 
úgy, hogy a két sereg csak egy mértföldnyire állott egymástól. 
Augusztus 25-én László és Rudolf hadi tanácsot ültek, 26-án, egy 
pénteki napon a csehek a morva mezején helyezkedtek el. Velük 
szemben a magyarok két hadsorban foglaltak állást. Az egyik 
hadsort Csák Máté nádor, a másikat pedig a Gutkeled nemzetségből 
származó István országbíró vezette. László a Stillfried város mellett 
lévő halomról nézte. A csatát délelőtt kilencz órakor a magyarok 
kezdték meg. A harcz alig a megkezdése után általánossá lett. 
Mindkét részen halálmegvetéssel harczoltak. A nádor alól kilőtték 
lovát, Rudolf lováról leesett, élete is veszedelemben forgott. A
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hosszas harcz után sikerült a cseheket hátba támadniok, ugyanekkor 
Rudolf arczba támadta meg őket Mindkét részen oroszlánként 
küzdöttek. Ottokár kétségbeesetten vezeti rohamra seregét, de hiába. 
A harczban tizenhét sebbel ö is elesik.

Szövetségünk összetörte a határunkon alakulni indult szláv 
birodalmat. Segítségünk megalapítani segített az új Ausztria képző
dését. A cseh korona Ausztriát, Stiriát, Karintiát és Krajnát örökre 
elvesztette. Rudolf császár azokat, mint búbért két fiának Albrecht 
és Rudolfnak adományozta. Mi is visszakaptuk a három Dunán
túli megyét.

III. IV. László a nagykorú, összeütközése a pápai 
legátussal s meggyilkoltatása.

A Morvamezőn Ottokár elesett, Habsburg Rudolf a katholizált 
szláv zóna ura lett, a kúnok vívták ki a győzelmet, az ifjú király 
csak nézte. A kegyvesztésből mindeniknek kijút.

A latin sfera ezt a zónát még a katholizált szlávok kezében 
is szívesebben látta volna, mint a Staufok kezében, mely nemcsak 
Italiát támadta, hanem legnagyobb hősének tulajdonították a „De 
tribus impostoribus" czímű röpiratot, mely nemcsak Mohamedet, 
Mózest, a Jézust is áruitoknak akarta feltüntetni, s kik a hajna
lodó renaissance által forgalomba hozott Pandektákból a cesarismus 
dicsőítését olvasták ki. Magyarország a latin sferának veszendőben 
van, jön a pápai követ.

Eddig a mi folyt, IV. László kiskorúsága, a Németújváriak 
gyámkodása alatt folyt, most nagykorúvá lett, átvette a kormányt, 
házasságát Anjou Izabellával, Szicília királya leányával végrehaj
totta, a házzal hozták rokonságba, mely az utolsó Stauf király 
fejét leüttette. A Güssingi Németújváriakkal Dubiczán kibékült. 
Ereiben is anyja után kún vér foly, mint vitéz népet kegyelte.

Az esztergomi érsekségre Miklóst és Dénest terjesztette a 
Vatikán elé, IV. Miklós pápa 1278 jun. l-éről betöltési joga han
goztatásával Ladomér váradi püspököt nevezte ki. Jön Fölöp fir- 
miai püspök, mint apostoli követ, zsebében a kiátkozási hatalommal. 
A pápa kívánságára 1279 jul. 15-ére Téténybe országgyűlést hir
detett. Különösen a kúnok ellen irányúit. Határozatba ment, hogy

12
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a sátorozással hagyjanak fel, keresztény módra telepedjenek le, 
építsenek maguknak házakat. A kunok képviselőik által szintén 
jelen vannak, s kivéve azt, hogy hajukat, szakálukat levágják 
s szörmeruhájukat mással cseréljék, minbenbe belényugodtak.

A pápai követ szeptemberre Budára zsinatot hirdet, hol az 
esztergomi érsekségből Miklós prépostot letették, s Lodomér sze
mélyében megjelenik az első magyarországi prímás. S kezdik a 
klérust a nemzetköziségbe vonni. A zsinat a főpapságnak meg
tiltja, hogy aranynyal, ezüsttel díszített ruhát ne viseljen ; elrendeli, 
hogy a főesperes hittant végezzen, a plébánosnak legyen egyházi 
kézikönyve, a pap gyűrűt ne hordjon, korcsmába ne járjon, keres
kedést ne űzzön, koczkát, kártyát ne játszók, kardot ne viseljen, 
nővel ne lakjék s ne engedje, hogy hívei a templomban tánczol- 
janak. Még a szerzetesek is reá szolgálnak, hogy meghagyják 
nekik, hogy szerzetük ruháját viseljék, vadászkutyát ne tartsanak. 
Rendezte végre a házasságkötés és keresztelés szertartásait; azon
ban az elválásra nézt Kálmán király abbeli rendelkezése látszik 
érvényben maradni, hogy ha a férj neje hűtlenségét bebizonyította, 
a nő vezekelt, a férj pedig más házasságra léphetett. A végzések 
között van, hogy a pap kardot ne hordjon, zsidónak haszonbérbe 
semmit se adjon, a zsidó balmellére vörös, az izmaelita sárga 
karikát varrasson. A papokat eltiltotta, hogy perdöntő bajvívás végre
hajtásában részt vegyenek. Mely szerint a bajvívókat a poroszlóval 
a vívásra határozott napra megidéztették; vívás előtt lovaikat, fegy
vereiket a bíróság megvizsgálta és hajukat levágatta. A felperes 
keletre, az alperes nyugatra állott. Ha ingben egy szál karddal 
gyalog kellett helyt állni, ezt hívták nudum duellumnak. Eltörlötték, 
úgyis megvívhatták fogadott bajvívók által, pugnatorokkal, kiknek 
nálunk valóságos czéhe támadott volt.

A király látva, hogy a budai zsinat hazai törvényeink határát 
már átlépte, hogy ne folytassa, a zsinatot feloszlatta, széjjel verte.

Fülöp pápai legatus a királytól sürgette az országgyűlés és 
zsinat végzései végrehajtását, különösön Ladomérnak az eszter
gomi érsekségbe bebocsáttatását. Nehogy az általa kandidált Miklós 
a pápai nuncius hatalmába kerüljön, a prépostot a kúnok oltalmába 
helyezte, hol valaki leszúrta, mit a pápai legatus müvének kezdtek 
tulajdonítani. Erre a király a pápai legátust elfogatta, a kunok
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kezébe adta. Mire Finta nádor a királyt Lóránt erdélyi vajda őri
zetébe helyezte. Közbe léptek, kölcsönös kibékülés jött létre. A pápai 
követ elutazott.

A nagykorúvá lett király egyszerre elveszti a krónikások, a 
nyugati krónikások kegyét. Nem tetszik nekik magyar temperamen
tuma, gyönyörködik a tüzes paripákban, a gyors agarakban, a szép 
asszonyokban, kún módra szakáit növeszt, a kúnok szőrme viseletétől 
sem irtózik. Kun Lászlónak kezdték nevezni. A háza nekik egyszerre 
végveszedelemre jut. Hiresztelik a képtelenséget, hogy a tatár kán 
három leányát is udvarába hozatta, mohamedánná lett.

Ez a képmutató kór tört pálczát az ifjú király felett, mely a 
külföldön a trubadúrok lovagregényeit élte, s Boccacio novellái 
szövegeit szolgáltatta. Idegen barátok jegyzik, kik nem ismerik a 
magyar társadalom életet, melynek nem kellett a nők világát társa
dalom- és udvarképessé tenni, mint tette a lovagkor, mert azok 
voltak. S a magyar papság volt az, mely a papi ruha és a nőtlenség 
előtt még ez ideig sem akart meghajolni. Nem látják bennea megtáma
dott Árpádot, kinek hazáját a szélrózsa minden irányából támadják, 
felakarják darabolni. Kitől egyet, a vitézséget megtagadni nem lehet.

A már megtelepedett kúnokkal szemben a tétényi végzéseket 
végrehajtotta. Bár inkább kiakartak vándorolni, lefegyverezte. A 
Moldovába visszamaradt kúnok Oldamur vezérlete alatt 1282-ben 
Erdélybe betörtek. Lejött, szétverte, kiűzte. A kúnok felvették a 
Feketetenger-melléki tatárokat, 1284-ben, ismételve 85-ben betörnek : 
serget gyűjt, melyhez Andronikus keleti császár is csapatokat küld, 
a kúnok, tatárok beütéseit megszünteti.

Nem volt elég ez a másodszor is ránk szakadt mongoltatár
járás, nyugat felől a cseh birodalom alkotást az új Ausztria keletkezése 
váltotta fel. Habsburg Rudolf 1282-ben Alsó-Ausztriát, Stiriát Albrecht 
és Rudolf fiainak adományozta. Már a Babenbergek beindították 
volt az alkotást az által, hogy a passaui, regensburgi, freisingi, 
bambergi püspökségektől a széleket hűbérbe vették volt. Albrecht, 
kit a Teli Vilmos-féle monda híre megelőzött volt, más évben 
1283-ban, már támadja a salzburgi érsekség birtokait. 1285-ben 
Stiria felöl, marsalja már támadja a Németujváriak borostyánkői várát, 
mit a hatalmas Németujvári fiák visszavertek.

IV. László látva a mindenfelől tornyosuló veszélyt, a kúnok 
12*
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és tatároktól a Duna bal, Stiriától a Duna jobb partja támadtatását, 
1286-ban országgyűlést tart, mint a nagy királyok nyílt mezőn, 
Rákoson. Félnek, nehogy Wolfert utódai, ki egy század előtt szakadt 
volt a hazába, túl a Dunát, melyet a család megrakott várak
kal, egy szép reggel Ausztriához szakasszák, felkelést határoztak 
ellenök. A Németujvári Henrik fiai, már Kőszegről kiindúlva, a 
güssingiekből Németujváriak lettek, de a hányszor pártot ütöttek, 
mindig egy-egy várral vagy nádorsággal kielégítve hódoltak meg, 
most Kőszeg, Nagy-Martos, Szalonok, Pinkafő, Magyar-Óvár ura
dalmak urai. A magukkal hozott birtokéhség, még mind nem látta 
magát kielégítve. A király haddal készül ellenük. De már más 
évben, 87-ben maga jön Albrecht herczeg, Pozsonyt, Nagyszombatot 
kezére keríti, később még nagyobb sereggel a Dunántúlnak indúlt. 
A kétes hűségű Németujváriak várait kezdi megszállni. Foly a ki 
ad többet érte, az is lehet, hogy ha hübérűl kapnák, kiszakadnának 
a hazából. Azonban IV. László 1289. ápr. 25-én 15000 emberrel 
kiszállt, a Németujváriak várait megszállja, birtokba veszi, a Né
metújváriak, mint annyiszor, kegybe juttatják magukat.

Míg ezek a külső események folytak, IV. László még Oláh- 
országban járt. A Balkánról felnyomúlt oláhok Cumániát már a 
kúnok kezéből csaknem kivették, Lythen vajda felmondta a hűség
adót, lement a vajdát elejtette. Erdélyben Tordán 1288. jun. 8-án az 
erdélyi nemességgel közgyűlést tartott, a kúnok és tatárok ellen 
vitézül harczolt székelyeket Aranyosszékkel jutalmazta. Ez alatt a 
pápaság kiátkozással való fenyegetése is ott lebegett feje felett, 
mi a betelepülni akaró kúnok, tatárok, szaracenok, neugurok ellen 
irányúit. Írják, hogy nejét, Anjou Izabellát a Margit-szigeti zárdába 
záratta, egy zárdába, hol Árpád leányok nagynénjei közé jútott; 
hogy a kúnok közé vetette magát, hisz anyja is kún leány; hogy 
már a nagyok is megelégelték s a még az egyetlen fennlevő Árpádot 
Endrét már keresik; elég, hogy a pálcza a húszonnyolcz esztendős 
László feje felett már el volt törve.

Ha nincs kéznél vadkan, vagy aqua tofana, Borgia-méreg, 
kéznél van a romantika, leplezze a politikai gyilkosságot. Mint 
írják, Kopasz nádor ellen megy Biharba, Körösszegvár ura ellen, 
sátort vonat, egy éjjel a kúnok, mint regényhöst bosszúból 1290. 
jul. 10-ike éjjelén meggyilkolják.
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Az utolsó Árpád is, ki a hazában volt, a nélkül, hogy gyer
meket hagyott volna, letűnt. Már a latin s a germán sferának is 
megvan saját jelöltje, de miként III. Bélával történt, a hazán kivűl, 
él még egy Árpád, kit IV. László elismert, Dalmátia herczegévé 
nevezett. Beindúlt. Elfogták. Bécsbe vitték.

III. Endre, az utolsó Árpád.

(1290 jul. 10 — 1301 jan. 14.)

I. Habsburg Rudolf Magyarországot mint feudumot 
fiának adományozza, •

Endre fegyverre viszi, Albrechtét lemondatja.

IV. Lászlóval kipusztúlt a hazában az utolsó Árpád, de a 
mint a Komnenok megmentették az utolsót, most a kikkel aztán 
felcserélték a családi szövetkezést, az Aragon ház mentette meg.

II. Endre, az aranybulla kiadója, végnapjaiban harmadszor is 
nősül, neje Estei Beatrix, mint írják, férfi ruhában haza menekül, 
s ott egy fiúnak adott életet, ki István nevet kapott. II. Endre 
1235-ben történt halála előtt nehány nappal, egyik leányát Jakab 
Aragónia királya vette volt el. S jönnek a mongolok, IV. Béla 
késő szülött öcscsét, ha el is ismerte, távol kívánta a hazából tartani, 
István Aragóniába nagynénjéhez jutott, spanyol földre. Előbb a 
Treversára családba házasodott Revennából, másodszor Velenczéből 
elvette Morosini Tomásinát, s ettől született fia Endre.

Endrét a nemzet IV. Lászlóval elismertette s Dalmátia hercze
gévé neveztette. Beindúl. Útjában elfogják, Bécsbe került. S mert, 
mint Írják, Albrecht herczeg díszkiséretében nem akart másodsor
ban lovagolni, kolostorba záratta.

A nemzet, a mint IV. László halálának hírét vette, Esztergomba 
gyűlt. Két szerzetest indítottak Bécsbe, kik Endrét barát ruhában 
kiszöktették, hazaszállították. A nemzet nagyjai Fejérvárra kisérték, 
Ladomér esztergomi érsek reá adta Szent István palástját, kezébe 
a királyi pálczát és aranyalmát, fejére tette a koronát, bevették tőle
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az esküt, 1290 julius 28-án megkoronázták. Két hétre a megürült 
trón be lett töltve.

III. Endre felkent magyar király. Augusztus végén az ország 
összes főpapjai, főurai, nemesei Budára gyűltek, hódolatukat 
bemutatták. Kívánalmaikat törvényczikkbe foglalták, bele iktatták, 
hogy várat, vármegyét, méltóságot jövevényre, nem nemesre, mi 
annyit tett, nem magyarra, ne ruházzon; se király, se nádor, négy 
nemes nélkül ne ítéljen, s hogy a király évenként országgyűlést 
hívjon össze. A király elfogadta, megerősítette. Cancellárrá Lado- 
mért, nádorrá Aba Amádét nevezte.

A király most huszonegy éves. A nemzet további gondja az 
Árpád-ház családfája. Tivadar fejérvári prépostot, kinek a korona 
jelvények kézrekerítését is köszönték, Lengyelországba indították, 
kajuviai királyi herczeg Zemovit leányát Fenenát megkérették, s 
még azon évben ünnepélyek között behozták.

Alig ült trónjára, Lengyelországból trónkövetelő jelentkezett, 
mint az V. István akkor elrabolt kisebb fia, Endre jelent meg, a kit 
pedig megfojtottak volt. Barátjaival együtt visszaüzte, hol barátai egy 
folyóba fojtották. III. Endre ez év őszét, telét Felső-Magyarországon, 
Bihar vidékén, Erdélyben körútazásra használta fel; mindenütt a 
legnagyobb hódolattal fogadták.

Rudolf, miként Alsó-Ausztriát, Stiriát, Magyarországot 1290 aug. 
31-én hűbér joggal fiának Albrecht osztrák herczegnek adományozta : 
s beszélték, hogy fia s egyik veje közt szándéka felosztani. A 
szentszék Rudolf igényét semmisnek nyilvánította, mert ha szinte 
meg is ürült, nem a német királyságra, hanem a szentszékre szállott- 
De már Albrecht a Dunántúl foglalásokat tett volt. III. Endre 
Albrechtnek 1291 ápr. 22-én hadat izent, az elfoglalt részeket 
visszakövetelte. Táborát Fejérvárra gyűjté, júliusban 80000 emberrel 
Ausztriának indult. Bécs alá hatolt, azt ostrom alá vette: két hónapi 
táborozás után a két fejedelem találkozott, létre jött aug. 28-án a 
haimburgi béke, melynek alapján Albrecht herczeg az elfoglalt 
részeket visszabocsátotta s Magyarország ellen támasztott hübér 
igényéről lemondott.
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II. Habsburg Rudolf halála. Az Anjouház fellépése.

Még ostromolták volt a magyarok Bécset, mire jött a hír, 
hogy Habsburg Rudolf 1291 jul. 15-én meghalt. Még élt volt, 
a midőn a baseli püspök égre emelt kezekkel így kiáltott fel: 
vigyázz magadra úristen, mert Rudolf a te állásodat s birtokodat 
magához kaparítja. Mikor pár év múlva, 1294-ben Vili. Bonifácz 
pápai székbe lépett, megszüntette a római császárságot, egész ünne
pélyesen, a császári koronát a pápai korona felé illesztve, prokla- 
málta, mától fogva a császár is én vagyok. Dante halhatatlan 
művében, melyben Magyarországról is megemlékezik, megvonta 
tőle a paradicsomba juthatást, mert szerinte Itália sebeit gyógyí- 
tatlan hagyta.

A Vatikán nem akar több német római császárt. A kelet
kezni indúlt Ausztriával szemben félteni kezdi Felsö-Ausztriát, a 
passaui püspökség, Salzburg vidékét, a salzburgi érsekség, Karin- 
tiát, Krajnát az aquilejai patriarkatus feudumát, melyeket a vilá
giak, mint pápai feudumokat, csak tőlük bírtak. Hogy Magyar- 
országot a pápaságnak, a latin sferának továbbra is biztosítva 
lássa, felléptette a franczia Anjouházat, mint leányági Árpádutódot.

Az Anjouház. VIII. Lajos (f 1226) franczia király egyik fiából, 
Károlyból nápolyi király lett, s fia Károly V. István királyunk 
leányát, Máriát vette nőül, s ennek fia Martell Károly, kire anyja 
igényét ruházta, ez idő szerint húsz éves, nős, neje Habsburg 
Rudolf leánya, Clementina.

A család, miként a magyar, pápabarát. Már I. Anjou Károly 
V. István, mint ifjabb királylyal 1268-ban, a hogy a szöveg kifejezte, 
németellenes szövetségre léptek s Károly az utolsó Staufot, IV. 
Konrádot, Nápolyban 1269 okt. 26-án lefejeztette. S ezen szövetség 
folyománya, hogy 1270-ben V. István nagyobb, de még gyermek 
fiának, a későbbi IV. Lászlónak eljegyezte leányát, izabellát, leá
nyát, Máriát pedig eljegyezte Károly fiának, a leendő II. Károly- 
nak, ebből a politikai házasságból született Martell Károly, kire most 
igényét Árpád Mária átruházta. Ipja, a házasságkötő I. Károly 1285 
jan. 6-án meghalt, férje II. Károly aragoniai fogságban van, maga 
folytatta Nápoly felett az uralkodást, gazdaságában magyarokat
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alkalmaz s az Aquinoi szent Tamás hallgatására Nápolyba ment 
magyar tanulókat segélyezi, s az alatta épült templomra, zárdára 
magyar emblémákat faragtat.

Az Anjouk IV. László halála hírére 1290 szept. 2l-éről a 
magyar rendekhez levelet intéztek, kijelentették, hogy a király 
örökös nélkül történt halálával a magyar korona Mária királynéra 
száll, s biztosokat küldenek, kik a rendek hódolati esküjét bevegyék. 
Mária királyné azon hitben, hogy a magyarok, kiknek még nőkirá
lyuk nem volt, a nöuralomtól idegenkednek, 1292 jan. 8-án fia 
Martell Károly javára igényéről lemondott, ki a magyar királyi 
czímet júniusban felvette.

Azonban 1295 aug. 15-e körül meghalt, fiat hagyott hátra, 
a gyermek Róbert Károlyt, ki Druget Miklós gondjai alatt nevekedik.

Vili. Bonifácz a mint fellépett, a nápolyi ház trónigényét 
nyíltan kezdte támogatni. Spalatoi érsekké Mária házi káplánját 
nevezte ki, mi által Spalato, Dalmátia legnagyobb kikötője kezükbe 
került. Megnyerték a tengerpart hosszában a Brebirieket, a Duna 
jobb partja hosszában a Güssingieket. S érkezett Nápolyból a fel
szólítás Magyarországhoz, forduljon el új királyától, hódoljon meg 
Nápoly királynéja, Mária, V. István leánya trónutódlásának, mint 
Magyarország örökösének.

III. Endre küzdelme a germán és latin trón- 
jelentkezökkel,

s a nemzeti állam fentartására való küzdelme.

Nemcsak mi, Csehország is meg van támadva. Ottokár elesté- 
vel gyermekeit sem akarják trónra juttatni, oda a poroszok akarnak 
behatolni. IV. László letűnésével Ausztriához akartak csatolni. 
A pápaság fenn akar tartani, de Anjouházzal a trónon. A nemzet 
pedig a nemzeti dynastiát akarja folytatni. A Vatikán félti a nem
zetet a német túlsúly reánk szakadásától, melytől még Olaszország 
sem szabadúlt fel. Maguk a Habsburgok Toscanán rajta tartják 
kezüket.

III. Endre a nemességre akar támaszkodni. De már kiemel
kedtek a „bárók", a főrend. A nép, közrend, a polgárság egész
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nyugaton már elnyomatás alá esett. A nyugati szellem a mi hatal
masainkat is már kezdte megvesztegetni. Miként elődei, a Tiszamen- 
tére gondol. 1292 telén Erdélyben tett kőrútjában Gyulafejérvárt, 
magyarokkal, székelyekkel, szászokkal, oláhokkal gyűlést tart, melyről 
márcz. 8-áról a nemesek, székelyek, szászok és egyháziak jogait jóvá
hagyván, többek közt megígéri, hogy a méltóságokat, hivatalokat, 
várakat csak nemesekre bízza, kivéve az alcancellárságot, melyet 
a fejérvári káptalan kezébe hagy, minthogy elejétől fogva az foly
tatta ; de megigérteti magának, hogy ha foglaló jön a hazára, 
mellette állanak, s zsold mellett a hazán kivül is kövessék öt; 
meghagyja továbbá, hogy az oly tornyok és várak, melyek ártalom 
tekintetéből vannak építve, lerontassanak; s hogy az oly várakat, 
melyeket egyes hatalmaskodók foglaltak volna el, visszavegyék; 
hogy a zászlós urak és nemesek minden évben egyszer Székes- 
fejérvárra gyűlésbe jöjjenek.

Haza jőve, Székesfej érváron hongyűiést tart. Intézkedik a 
nagyok hatalmaskodása ellen, törvénybe igtattatja, hogy a nádor, 
tárnokmester, országbíró, cancellár régi szokás szerint az ország 
nemesei meghallgatásával nevezendők ki. Bevezeti a fennebbi 
kormányközegek felelőségét, az által, hogy kimondja, mikép az 
ország főrendéi és nemesei tartoznak évenként Székesfejérvárra 
felgyűlni, s ott a tisztek eljárását vizsgálat alá venni, jutalmazni, 
s ha kell, büntetni.

A nagy családok a megyei várak várjobbágyait már saját 
szolgaságukba hajtották, a királyság katonai ereje meggyengült. 
E mellett IV. Béla a tatárjárás megújúltától való féltében a nagyok
nak várak építését engedte, erődöket emeltek, kezdődött a job
bágyság. A várispánságok meggyengültek, a népet a nagyok elnyo
másától nem bírják megoltalmazni: a vármegyék hatósága kifejtése 
nem áll a hatalmaskodó családok érdekében.

A felgazdagodott olygarkia már megízlelte a királyi hata
lomnak külföldön divó magok között való kiosztás ingerét, hol a 
hatalom a duxok, comesek, a herczegek, grófok kezében. A dél
vidék a horvát és dalmát tengerpart urai, a Zrínyiek ősei, a 
Brebiri grófok és társaik féltik a tengert Velencze ellen s az Anjouk 
védelmében bizakodnak. A Dunántúl olygarkái, a Güssingiek buká
sukat látták az Albrechttel kötött békében, mely visszaadta ugyan
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uradalmaikat, de úgy, hogy váraik lerontassanak. Mire azzal feleltek, 
hogy III. Endrét, a mint egyszer a délvidékről hazafelé tartana, 
a pártosok foglyul ejtették. Hivei nagy idő múlva kiszabadították. 
Endre felültette népét, megostromolta váraikat: nótáztatott, kivég
zéseket hajtatott végre.

III. Endre az Árpádok lelke melegével északot, keletet, delet 
járja, a nemzet lelke egyensúlyát nem bírja helyreállítani, sodor a 
külső események árja, melyet a latin és germán elem századok 
óta tartó mérkőzése felkorbácsolt. A felszínen rohannak az esemé
nyek : Habsburg Rudolf fellépte óta hét pápa tűnt le, utánok 
a pápai széken két évi üresedés, s ez alatt a választó fejedelmek 
a német királyságot Nassaui Adolffal töltötték be. Harmadik, kit 
Róma nem koronáz. Nálunk a történik, hogy Fenena királyné 
1295-ben meghalt, sodrába jövünk a pápaság és császárság párt- 
harczának: kit a pápaság künn már magyar királylyá koronáz
tatott, Anjou Martell Károly 1296-ban meghalt, felvetett trónigénye 
nyolcz éves fiára, Róbert Károlyra szállíttatott. III. Endre 1296-ban 
Habsburg Albrecht leányával, Ágnessel második házasságra lép, az 
osztrák herczeg leányával, ki Nassaui Adolf ellenében még mind 
örökölhetőnek nézi a német, vagy mint szerették czímezni, a római 
királyságot, mit lépcsőnek néztek a róma> császárságra. Albrecht 
1298 elején Bécsben összehívja pártja fejedelmeit, mint írják, 
III. Endre is ott van. Albrecht Németországnak indúl, kíséretében 
kétszázötven magyar lovas íjjász, jun. 22-én a választó fejedelmek 
Albrechtét Nassaui Adolf helyébe német királylyá teszik.

111. Endre további támogatást keres az Anjouk ellen. Kiskorú 
leányát, Erzsébetet Venczel cseh királynak jegyezte el. A Rákosra 
1298. aug. 5-ére országgyűlést hirdet. A nemesség felgyűlt. Anjou 
elleneseknek nyilvánították magokat, mennyiben a hatalmaskodókban 
keresték a baj forrását, felhívták a királyt az engedély nélkül 
emelt új várakat, erődöket romboltassa le, s kimondták, mi a 
megyék fejlésére hatott, hogy ha a nádor nem tarthat törvény
széket, ítéljenek a megyei bírák. De a királyt is felhívták, hogy 
osztrák neje német udvartartását magyarrá változtassa. Végűi a 
jövő 1299 Szent György napjára a Rákosmezőre további ország- 
gyűlés tartását határozták. De ez már nem alakúihatott meg, az 
esztergomi érsek az Anjou párt érdekében az egybegyűlteket egy
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házi átokkal való fenyegetéssel lehetetlenné tette; bekövetkezett a 
döntő lépés. II. Károly, Mária királyné férje 1300 április 30-áról 
a kassai Domokos-rendi perjel által megküldte iratát, melyben 
tudatta a rendekkel, hogy unokáját küldi, fogadják tisztelettel, 
mint leendő királyukat. Róbert Károly azon év augusztusában 
Spalatoban kikötött.

Útja elő volt készítve. A déli részek pártján vannak. III. Endre 
híveivel elejébe készül. De a titkos kezek már működnek. Anyját 
Tomásinát, ki nagy leikével eddig mellette állt, fogadott sergekkel 
támogatta, megmérgezték. E percztöl lelke elborult. Ősei árnyé
kának hosszú sora izgatja lelkét, kik idegen fondorkodás, politikai 
gyilkosságnak estek áldozatúl. Hiába remeg, a méreg mégis útat 
talál hozzá. S benne 1301 jan. 14-én az utolsó csepp Árpádvér • 
is kihal.

Áldozatúl esett a középkor középkora annak a szellemének, 
mely Szent Istvánra a magyar monarchia megalapítása után egy 
éjjel orgyilkost támaszt; ki Szent István után a független mo
narchiát helyreállította, I. Bélát trónszéke romjai alá szerette volna 
temetni; s elpusztította III. Bélát, ki, mikor a hazából az utolsó 
Árpád is elpusztlút, az Árpád-házat s a nemzetet regerálta.

Kik a hazát elfoglalták, Magyarországot megalkották, az 
Árpádháznak benne vége. Fia nem lévén, első nejétől született 
leánya Erzsébet, Venczel cseh király jegyese, az utolsó Árpád
házi királyleány fátyolt öltött, kolostorba vonúlt (1 1338). Az ősnem
zeti dynastia után az Árpád királyok sírboltja lezárúlt.



TIZEDIK FEJEZET.

Az Árpádoktól hátrahagyott Magyarország.

I. Az ország és népe.

A magyaroknak kellett kijönni, hogy itt, a hol soha ország 
nem volt, felismerjék, hogy a közép Dunamentét a Kárpátok és 
a vizek összefolyása egy nemzetnek teremtette. Árpád elfoglalta, 
Szent István monarchiává alakította, a nemzet Európának ezt a 
320,000 kilométer területét civilisálta.

• Szent István egy Magyarországot hagyott hátra, mely nagyobb, 
mint a mai Olaszország, Anglia, vagy az osztrák császárság. Hogy 
tengerre jussunk, Szent László 1095-ben megszállta Horvátországot, 
Kálmán király 1102-ben Dalmatiát; hogy a Balkán felől fedezze, 
II. Béla 1135-ben Rámát, a mai Boszniát, III. Béla 1183-ban a 
Szerémséget az országhoz csatolja; alakúlni indúlt a mongol biro
dalom, keleti határunk fedezetére megszállja 1184-ben Galicziát; 
Imre király 1198-ban Chulmiát, a mai Herczegovinát, 1202-ben 
Bulgáriát, Szerbiát; IV. Béla a tatárok ellen Cumaniát, Moldovát, 
Besszarabiát. Mindenik király felvette a megszállt tartományok 
királya czímét, védnökségét, a nélkül, hogy adófizetővé tették volna, 
Hol adóféle előfordul, nyest, nyusztbőrből áll.

Az ország déli határszélén az Al-Dunán, az Olt folyótól 
nyugatra vonulva táborhelyek, bánságok vonúltak el, a Szörényi, 
macsói, sói, ozorai bánságok, Horvátország, melynek kormányzója 
szintén báni méltóságot viselt.

A korban, melyben minden talpalatnyi föld feudum, Magyar- 
országon szabad a föld, szabad a nemzet, szabad az ország. Fel
vették a római vallást, de nem a római birodalomhoz tartozást. 
A föld a nemzeté, nem az Árpád dynastiájé. Csak a honfoglaló 
családok kihalása kezdetével száll a koronára, jött be a donatio.
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Hogy mindjárt kezdetben az országban milyen a polgári 
élet, Szent István 1015-ben alapítja a pécsváradi monostort. A 
kolostor alattvalói 1107 családfő 41 faluban. A faluk közül: Zomba, 
Dályok, Babarz, Szeben, .Hetény, Pereked, Szér, Szilágy, Várkony 
Baranyamegyében még most is léteznek. A gazdaságban szolgáló 
nép 156 lóval, 409 lovas szekérrel végezte a kolostor dolgait. 
Szőlőt 110-en míveltek, szántóvetö cseléd volt 36, halász 50; a 
kolostor marhájára 13 juhász, három lovász, három kanász vigyá
zott; méhekkel, melyek az isteni tisztelethez szükséges viaszkot 
adták, 12 ember foglalkozott; mesteremberek közül: tíz kovács, 
hat kádár, 12 faragó vagy esztergályos, hat timár, öt ötvös és 
nyolcz kerékgyártó. Húsz ember pedig vassal adózott. Volt a 
kolostor közelében vásár kétszer hetenként, egyik helyen szerdán, 
másik helyen vasárnap, melyre külföldről is megjelentek.

A népesség zömét, a nemzetet, a honfoglaló fajmagyarság 
tette, mely a birtok felett a legszélesebb vérségi kötelékben osztozott.

Kivándorló útjokban a kazárok földén, hozzájuk csatlakoztak 
a kabarok, kiknek emlékét a kozár nevet viselő helységek tartják 
fenn. Az ethnografusok szerint belőlök lettek a Zemplén, Borsód 
s Heves-megyei palóczok. Az orosz földön utat vágtak számokra 
a rutének, magjává lettek a máramarosi ruténeknek.

A hagyományokat követve, Erdélyből elejökbe mentek a 
székelyek, kik magukat a hunoktól visszamaradt fajmagyaroknak 
tartják. Annyi áll, hogy az Árpádok korában a székelyföld királyi 
jogot, donatiót nem ismert, Írják, hogy a közigazgatási tisztségeket 
nemek s azok ágazatai szerint osztották.

Szó van róla, hogy a magyarok után nyomúló bessenyök 
Taksony vezér idejében Tonusoba főnökükkel a Tiszamentén földet 
kaptak. Szent István is fogadott be bessenyöket. De mint az ország 
legtöbb vármegyéjében előforduló Bessenyő helységnevek mutatják, 
mint népfajt csoportban nem telepítették le. Török nyelvcsaládból 
szakadt nyelvöket elfeledték, a magyarságba olvadtak.

Kálmán király decretumaiban megjelennek az izmaeliták, a 
mohamedán bolgár nép, kik körűlmetélkedtek, disznóhúst nem 
ettek, kereskedést űztek. Kálmán király szerint leányaikat csak 
keresztényhez adhatták, földmivelést engedélyezett nekik, úgy lát
szik, beolvadtak.
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Megjelentek történetünkben, már Salamon király idejében 
a szomszédos Cumaniából a kúnok, kiket a magyarok visszavonúlá- 
sukban utolértek, a Zagyva mellé telepít a Jászságba, beolvadtak. 
A mongoltatárjárás hírére 1238-ban Moldovából felkeltek, IV. Béla 
szárnyai alá vonúltak. Később új csoportok jöttek, ott táboroztak 
az Alföldön, sátorokban, pogány hitben. Míg aztán IV. László 
1279-ben mint fegyverviselö népet, a keresztény hitre térés és 
letelepedés feltétele mellett nemesi jogok élvezetébe juttatta, a 
nádor alá rendelte, ki felvette a kúnok bírája czímét. Megalakúit 
a kúnság. Ezen keletről jött népek beolvadtak.

Megjelennek II. Endrének 1224-ben az erdélyi szászoknak 
adott diplomájába a vlakkok, kik e néven a bizánczi íróknál 
1102-ben, latin okmányokban 1197-ben kezdenek említtetni, mint 
Kelet-Európa vidékein pásztorkodó népek. Anonymus szerint, kinek 
különben írása korát máig is vitatják, a honfoglalás Erdély észak- 
nyugati szegletében már vlakkokat talált volna, kivel szemben 
történészetünk felszokta hozni, hogy Vopiscus szerint Aurelianus 
sublato exercitu et provincialibus, — Sextus Rufus szerint translatis 
exinde Romanis, — Eutropius szerint Romanos ex urbitus et agris 
Daciae — kifejezések nyomán Aurelianus a római coloniákat Dáciá
ból kivonta, s Moesiába telepítette, s hol nyelvűk képződött, a 
Balkánról csak később nyomúltak fel.

Megjelennek Kálmán király törvényeiben a zsidók. Előszabják, 
hogy csak püspöki székhelyeken telepedhetnek le. IV. Béla 1251-ben 
azon kiváltságos helyzetbe teszi, hogy adózás mellett szabadon 
kalmárkodhatnak, bántalmazóikra büntetés szabatdtt.

II. Géza alatt a XII. század közepén bevándoroltak a sze- 
pességi s erdélyi szászok. Alakúi az ország észak-keleti szélén a 
Szepesség. Kezdetben egyes telepek. Nehány tized múlva, a XII. 
század végén a szepesi prépostság felállítása által kezdetét vette 
faji tömörülésük. V. István 1271-ben Szepesmegyéből 24 nagy 
községet külön szakaszt, kerületté alakított. Kiváltságlevéllel látja 
el, melyben hospitesek, vendégek gyanánt említtetnek; a meg
szállt területről 300 font ezüst márka fizetésre s 50 lándzsás kiállí
tására köteleztetnek. Külön ispánt és bírót nyertek, kik régi szász 
törvényeik szerint tegyenek igazságot.

Az erdélyi szászok szintén csoportonként vonóinak be s szór
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ványosan telepednek le. II. Endre 1224-ben diplomával a három 
külön területre telepedetteket egy néppé egyesítette a szebeni ispán- 
ság alatt. Pecséttel, szabad tiszt és pap választási joggal ruházta 
fel. Fejében 500 ezüst márkát s 500 vitéz kiállítását kötötte ki.

II. A vármegyék.

Az országot, melyet a honfoglaló hét törzs felosztott volt, 
Szent István vármegyékre osztotta, kezdetben 42, mások szerint 
45 megyével indúltunk. A következő században II. Géza idejében 
72 megyét számítanak, melyek közt az erdélyi hét, illetőleg kilencz 
megye mellett 11 horvát megye is szerepel. Az ős megyék: Abauj, 
Arad, Bars, Bács, Baranya, Békés, Bihar, Bodrog, Borsod, Borsova, 
a mai Bereg, Csanád, Csongrád, Esztergom, Fejérvár, Győr, Heves, 
Hont, Komárom, Mosony, Nyitra, Nógrád, Pest, Posega, Pozsony, 
Szabolcs, Szathmár, Szolnok, Sopron, Trencsén, Tolna, Ugocs, 
a mai Sáros, Ung, Ugocsa, Zala, Zaránd, Zemplén, Vas, Valkó, 
Veszprém. Erdélyből: Doboka, Fejérvár, Hunyad, Kolos, Torda, 
melyekhez Erdélyben a székely és szász föld niég hozzá szá
mítandó.

Kezdetben a várispán (comes castri) megyéjének katonai és 
polgári kormányzója és bírája. A várispánokat a király nevezi. 
Fizetése a királyi jövedelmek egy harmada. Tiszti karát ő nevezi 
s ő fizeti. Az eddigi nyomozások szerint a legelső vár, illetőleg 
főispánt Bácsban 1074, Esztergomban 1079, Fejérben 1103, Bars- 
ban 1124, Hontban 1156, Csanádban 1163, Krasznában 1165, Bod
rogban 1171, Győr és Kolozsban 1181-ben, Baranyában 1193-ból 
ismerjük, a többi megyében eddig sem bírjuk felvinni.

Szent István várispánsága már Kálmán király idejében kez
dett megyei életté fejlődni. A megyegyűlések tartása kezdetét 
Kálmán király ebbeli intézkedéséig bírjuk felvinni, mely szerint 
elrendeli, minthogy a királyi udvar messze van s hozzá tehette 
volna, hogy a király, személyese a nádor, vagy országbírája a 
megyéket évenként be nem járhatják, minden egyházmegyében 
tavaszszal és őszszel, a püspökök és ispánok gyűlést tartsanak 
s az ügyeket intézzék.



— 180 —

Az egyelőre inkább katonai megye, kezd politikai megyévé 
alakulni. A várispán főispánná, a várudvar bírája főbíróvá, az ispán 
vicéje alispánná alakúi, s a vár jobbágyai és szolgái bírájából elő
áll a szolgabíró, minek bevonulását megyei intézményünkbe 1254-ig 
lehet felvinni. Legtöbb megyének négy szolgabírója, mindegyiknek 
két-két assessora, s a megyegyülések oda fejlenek, hogy Zala- 
megye 1232-ben már ítélkezik; IV. Béla 1267-ben minden megyé
ből két-három követet rendel országgyűlésre felküldetni. A megye 
mint tényező hatóság be volt tetőzve.

A vármegyéknek még pecsétjük nincs, székhelyűk változik. 
Főispán, alispán, szolgabíró saját udvarában üti fel székhelyét. 
A tiszti állások nobile officiumok, a családok birtok arányában 
váltakozva osztják ki kötelezőleg. A főbb állásokat egyes családok 
örökségekép kezdték lefoglalni. II. Endre már tiltja, hogy megyei 
vagy más méltóság örök birtokúl adassék. III. Endre 1291-beli 
törvénye már tiltakozik, a beindúlt örökös főispánságok intéz
ménye ellen. Végül a megyék már autonóm hatóságok. S kivéve 
a föispánságot, a megyék töltik be az állásokat, az önkormányzat 
életbe lépett, mit III. Endre 1298-iki törvénye betetőzött. S lettek 

á llami életünk bástyái.

III. A kormány és kormányzás.

Magyarország az akkori Európa egyik legjobban kormányzott 
állama. Egységes, de mai értelemben nem centráliséit állam, a 
mennyi megye, ugyanannyi önkormányzati terület, hanem azért 
szerves központi kormány kezében folytak össze a szálak.

A kormányt az országos főméltóságok képezik. A nádor, 
országbíró, tárnokmester, fökanczellár, az erdélyi vajda, a szlavón 
bán, kik egyelőre a király és királyi udvar tisztviselői, most má r 
országos föméltóságok. 111. Endre 1291. X. t.-cz. biztosítja a nemzet 
befolyását a kormányra, az 1298. XXIII. t.-cz. felelősségre vonha- 
tását már kimondja. Székhelyűk saját udvarok.

A nádor kezdetben a királyi udvar ispánja, végül a király 
helyettesítője, az ország főkormányzója, főbírója, fővezére, valamely 
vármegyének főispánja, a kúnok bírája. Szent-László Decretumában
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(III. 3.) már ítélkezéséről, pecsétjéről rendelkezik. Első okiratilag 
ismert nádorok Zách 1055, utána Radó 1057, Ottó 1066, Radván 
1069, Gyula 1075, Péter 1091. Az országbíró egyelőre az ügyeket 
látja el, melyeket a király nem intéz el személyesen; végül az 
igazságszolgáltatás intézője. A XIII. században a nádornak, ország
bírónak már ítélőmestere van. A tárnokmester a pénzügy élén áll. 
A főkanczellár az esztergomi érsek. Az erdélyi vajda és szlavón 
bán a reá bízott területen királyi helytartó, főbíró, főhadnagy. Első 
ismeretes erdélyi vajda Mercur 1113-ból.

Már Szent-lstván alatt királyi cancellária van szervezve, leg
alább okleveleinek égyöntetüsége, melyekből nyolcz eredetit isme
rünk, arra vall. II. István alatt (1116—30) a királyi cancellária 
szerves testület képében tűnik föl. Rendszeres szervezetét III. Béla 
adta meg 1190-ben. A királynénak szintén meg van a saját udvara, 
cancellára a veszprémi püspök, még van tárnokmestere.

Az okmányok hivatalos nyelve, miként a római egyház egész 
területén, a latin. Szent-Istvánnak egy görög nyelvű oklevelét is 
ismerjük. A szepesi szászok kiváltság-levele német. Az Árpád
korból magyar okmányt nem találunk. Papírra írt okmányt sem 
ismerünk, pergamenen kelnek, függő pecséttel. Egyelőre az aláírást 
a pecsét pótolja. Szent-lstvántól II. Gézáig csak egyféle pecsétet 
használnak, mely a királyt ábrázolta trónon ülve, rajta a király 
neve, <^íme, Rex Hungarorum. Kálmán király idejétől Rex Hun
gáriáé et Dalmatiae et Croatiae czím kezd használatba jönni. A 
pecsét anyaga viasz. E mellett a nyugati uralkodók mintájára ara
nyat, vagy miként a pápai cancellária, olmot is kezdenek hasz
nálni, melyek nehéz voltuk miatt kisebbek. Minden király után új 
pecsét kél, mert halálával pecsété összetöretett. A királyi udvar 
székhelyén, Székesfehérvárt, országos levéltár alapíttatott. A székes- 
egyházban az országos levéltár mellett, úgy látszik, III. Béla királyi 
levéltárt alapít, melyben a királyi jogokat illető okmányok őriztet
nek. Az olasz közjegyzők helyettesítőiképpen kifejlődtek a XIII. 
században nálunk is a hiteles helyek, melyek pecsétje az előttük 
lefolyt jogügyletekről teljes bizonyságot nyújtanak. E hiteles helyek 
a székesegyházak mellett a káptalanok, az apátságok mellett a 
conventek szintén hiteles helyek, mint Jászó, Lelesz, Pannon
halma pecséttel bírnak; egyelőre csak őrzik, majd később regi-

13
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strálják, királyi könyvbe iktatják az okleveleket. Hiteles másolatokat 
adnak ki.

A közép-korban a bíráskodás a politikai közigazgatástól még 
itt sincs elválasztva. Nálunk a királyság megalakulásával a bírás
kodás joga a nemzetről átháramlik a királyra. Kezdetben huzamos 
ideig a király az egyetlen bíró, hozzá fordulnak igazságért az egész 
országból, vagy ö látogatja meg országát időről-időre vidékenként.
III. Béla egy rendelete alatt ez áll: „Vasárnapon Scena ispán házá
nál egy nagy tölgyfa alatt ülve, Dénes bácsi ispáunak és Gál gyula- 
fehérvári ispánnak jelenlétében". A királynak bírói tiszte gyakor
lásában segítségére voltak: a nádor, kezdetben a királyi udvar 
majordomusa ; az országbíró, azaz a királyi udvar bírája; a tárnok- 
mester, azaz a király kincstartója; aztán a várispánok, a mai főispá
nok ősei. Sok idő telt el, a míg a házi tisztek méltóságokká váltak, 
a míg személyesen bíráskodhattak a király nevében. Azonban a 
nádor országos főbírói jurisdikciója csak a nemzetségre terjed ki; 
a tárnokmester csak a városi polgárok főbírája. A mint szaporod
nak a jogesetek, az országos méltóságok is megszűnnek közvetet- 
lenűl gyakorolni a bírói funkciót, föllebbviteli fórumok lesznek; a 
bírói funkció rendes vitelére megalakulnak a helyi bíróságok; a 
nemesi társadalomban a megye, a polgári társadalomban a város, 
amott az igazságot a fő- és alispán, a négy szolgabíró, emitt a 
főbíró és a polgármester szolgáltatják. Mert írástudó kevés, papír 
az Árpád-kor végefelé jön be, a hártya pedig drága. III. Béla ide
jéig a peres eljárás szóbeli, az ítéletek nem foglaltatnak írásba.

IV. Az országgyűlés s törvényhozás.

Ha az alkotmányosság követelménye a személyes szabadság, 
szabad vélemény, a gyülekezési jog, a nemzet részvétele a tör
vényhozásban s kormányzásban, úgy az Árpádkorban az alkot
mányos állam eszméje már meg van valósítva. Ha nem is abban 
az alakban, mint az újkor kifejtette, de a végrehajtó, törvényhozó, 
bírói hatalom alapvonalai le vannak téve.

Nemzetünk az ősgyűlések fogalmával indúlt új hazát keresni, 
Árpád fővezérré választatása, a vérszerződés megkötése nemzet
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gyűlést feltételez. S a vérszerződés az a pontja, melyben Árpád 
Ígéri, hogy tanácsából a törzseket ki nem zárja, a nemzet részt- 
vételét már bizonyítja.

A honfoglalás befejeztével Pusztaszeren gyűlés tartatott, melyet 
első országgyűlésünknek szeretünk nevezni. A monarchia megala
pításával Szent István arra látta utalva magát, hogy a nemzetgyű
léseknek európai szervezetet adjon. A frankokat követte, hol Pipin 
az ősgyűlések helyébe bizalmi férfiak gyűlését léptette, egyházi 
és világi nagyoknak gyfilését, mit zsinatnak nevezett. Zsinatok 
annyiban, hogy e gyűlések nemcsak a világi, hanem egyszersmind 
egyházi intézmények felett is határoztak. Végzései künn capitu- 
lárék, nálunk decretumok, végzések czímet kaptak. Szent István 
főpapokkal, a törzsek még élő főnökeivel tanácskozott, s kelet
keztek decretumai, a melyek még inkább csak királyi rendeletek.

Elrendelte a székesfejérvári törvénynapokat, hová évenként 
mindenki megjelenhetett s sérelmére jogorvoslatot kereshetett. Szent 
László megtartja még a fejérvári törvénynapokat, de már nem 
Boldogasszony, hanem Szent István napján. Szent László tartotta 
a szabolcsi, Kálmán király a kartali, II. Béla az aradi nemzetgyűlést-

A görög-római, valamint a germán világ a képviseleti rend
szert nem ismerte, mindenki személyesen gyakorolta gyülésezési 
jogát. A választás útján való képviseltetés középkori keletű. Az 
aranybulla még meghagyja minden nemesnek a személyes meg- 
jelenhetés jogát. De már az ország nagy terjedelme, a távolság 
miatt is ki kellett, mint Angliában, nálunk is a képviseltetési rend
szernek fejleni. A községeket képviseltetik, mi egyszersmind azt is 
jelzi, hogy az országgyűlés még nem rendi gyűlés. IV. Béla 
megyénként hívja meg a nemzetet Vili. t.-cz. szerint, hogy három 
beszélő tehetséggel felruházott férfit küldjön fel.

Az utolsó Árpádok alatt az idegenből benyomult s donatio 
útján felgazdagodott főurak hatalmaskodása ellen a királyság az 
ősgyűlések, a személyes megjelenés rendszerére kívánt visszatérni. 
A megjelenés lóháton utazást, lóháton tanácskozást feltételez, 
az ös szokások felújítását, melyről a kútfők fenhagyták, hogy 
már Ázsiában mindent lóháton végeztek, lóháton tanácskoztak. 
Pestre hívták össze, a Rákos mezejébe. Míg a főbbek Pesten a 
szent ferencziek egyházában üléseztek, a köznemesség a Rákos

13*
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mezején táborozott, s vagy ezek jelennek meg szószólóik útján 
a tanácskozásra, vagy a főrendek vonulnak ki a Rákos mezejére, 
hogy jóváhagyásukat kikérjék. Mit az alsóház eleme végzett, a 
felső ház elemei szövegezték. Az utolsó Árpád, III. Endre 1291-iki 
országgyűlés hirdetése minden nemesnek kötelességéve tette a 
megjelenést. Ugyancsak alatta az 1298-iki gyűlés a következőt 
egyenesen a Rákos mezejére határozza összehívni. Itt kezdődnek 
a későbbi Rákos mezei országgyűlések paripán, kardosán.

Az országgyűlések neve egyelőre congregatio generalis, majd 
congregatio totius regni, IV. László 1289-iki okmánya parlamentum 
publicumnak nevezi. A gyűlést a király nyitotta meg, a tanács
kozást a király vagy a nádor vezette. A ta nácskozás nyelve magyar, 
a szövegezés latin. Egyik fordító még menti magát, hogy nem 
bírja eléggé nyelvünket. Szabadságunk, alkotmányosságunk, fen- 
maradásunk ez egyik bástyáját az Árpádok csaknem kifejtve hagy
ták reánk.

V. A királyság s a koronázás.

A magyar királyság alkotmányos., választó királyság: hatalma 
a nemzet akaratából fakad. Az Árpád- korban a nemzet hadvezére, 
a legfőbb bíróság s az országgyűlés elnöke, mindezt személyesen. 
Abban az időben a magyar királyság koronázott köztársaság.

A magyar királyság nem feudális királyság. A feudális királyok 
törzsfőnökökböl kerültek, kik a néptc >1 magukhoz ragadták a hatal
mat, a népet alattvalóiknak tekintik, velek velük nélkül rendelkez
nek s maguk a császárság vazallusai. Nekünk a II. Endre diplo
mája záradéka törvénytelenség eseté n ellentállási jogot biztosít.

Nálunk, mikor a vezérek az Á.rpád-házat a törzsek főnökévé 
választják, már a vérszerződésben h atalmát korlátolják. Míg másutt 
az akkori királyság inkább csak czim, mint hatalom, országa, 
hatalma föl van darabolva, a korn íányzás a comesek, a vezérlet a 
duxok kezében: a magyar nemzet a központosított hatalom intéz
ményét hozza magával. A korona zásban kifejezésre juttatja, hogy 
hatalmát a nemzet akaratából a i íemzet nevében gyakorolja.

A királyság alapítójának czíme: Magyarok királya. Kálmán
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király már Isten kegyelméből Magyarország királya, mi inkább 
egyházi, mint közjogi fogalom. Imre és II. Endre istentől megko
ronáztatott királynak czímezi magát. A felséges czímeztetést II. Géza 
kezdte használni 1148-ban. Az apostoli királyi czímet az Árpádok 
nem használták.

Szent-István szuverén királyságot alapított, függetlenül a római 
császárságtól. Miként a császárság, fedett koronával koronáztatta 
meg magát. S miben a keleti császárság megelőzte a nyugati ural
kodókat, pénzt veret. Mint szuverén hadat izén, békét, szövetséget 
köt. Az európai rendszerrel szemben független, de nemzetével 
szemben korlátolt hatalmat alapít, mint azt az 1231., 1267., 1290— 
98.-iki törvények kifejezésre juttatták.

II. Szilveszter bullája, melynélfogva Szent-Istvánt az apostoli 
szentszék követének kiváltságos joghatóságával ruházta föl, mint 
okmány, hamisítványnak bizonyult: de tartalma életbeléptetett, 
melynélfogva püspökségeket, apátságokat állíthatott, püspököket 
nevezhetett s a zsinatok végzéseit szentesíthette. Egy messzi kiható 
jog, mely által a klérust a koronától függővé, fönmaradásunk egyik 
sarkkövévé tette.

Szent-István hatalmas monarchiát alapított, mely abban az 
időben fényben a keleti és nyugati császárság után következett. 
Választó királyságot alkotott, a mennyiben a választás joga a nem
zet számára az Árpád-házra korlátolva föntartatott, míg Európa a 
trónöröklés csapásán halad. A választási jog következtében I. Bélá
nál és Szent-Lászlónál nem a fiú, hanem a nagybátya következett.

A királyi méltóság megtestesülése a koronában, a nemzet 
jogainak biztosítása a koronázásban, a koronázási esküben nyer 
kifejezést. Nálunk a korona és koronázás nem egyértelmű az európai 
fogalommal. Nálunk a korona a nemzet tulajdona. A nemzet szu
verenitása egyrészének az államfőre lett ruházásának, de egyszer- 
mind a királyi méltóság és hatalom korlátozott voltának symbo- 
luma. Már azért is ritka nemzeti klenodium, hogy Európa összes 
nemzetei közt egyedül a magyar bírta ősi koronáját megőrizni, 
Európa milliókat érő koronái mind újabb keletűek.

A magyar korona két koronából alkottatott egygyé. Felső 
része II. Szylveszter pápa, alsó része Dukas Mihály byzanczi csá
szár megtisztelő ajándéka. A felső Szent-István koronája, az alsóval



— 186 —

I. Gézát lepte meg a keleti császár 1072 vége, vagy 73 elején azon 
alkalomból, hogy Szent-István koronája kéznél nem létében magát 
megkoronáztathassa. Úgy hiszik, Szent-László egyesíttette. Felső 
részén a zománcz-képeket látni, alsó részén görög fölíratot, mi ere- 
detöket is jelzi.

A korona és koronázási jelvények a Szent-István által épített 
székesfehérvári bazilikában őriztettek a káptalan prépostja s az 
őrkanonok gondozása alatt. A koronázási szertartás szintén itt 
tartatott.

A koronázás országgyűlésen foly le. A választási jog abban 
jutott kifejezésre, hogy felszólíttatott a nemzet, akarja-e az illetőt 
királyának. II. Endrétől esküt tétettek le az alkormányra, III. Endre 
fogadalmát hitlevél alakjában is kiadta. A király fejére az egyház, 
az esztergomi érsek tette fel a koronát. A felkent király a sza
badban, miként a római császárok, végrehajtották a kardvágást. 
A koronázás magasztos jelentősége egész teljességében már érvényre 
emeltetett.

Történt, hogy János esztergomi érsek és Róbert veszprémi 
püspök között vita támadt a királyné koronáztatásánál, döntés 
végett a pápához fordúltak, ki 1220-ban akép döntött, hogy az 
esztergomi érsek a királyt, a veszprémi püspök a királynét koro
názza meg és keni fel; miért a veszprémi püspöknek 500 márka járt.

Szent István udvarát Esztergomban, következői Székesfejér- 
várt, III. Béla Esztergomban tartották. A mongoltatárjárás után
IV. Béla 1245—47-ben Buda várának megvetette alapját, az utolsó 
Árpádok Budán székeltek.

Királyi temetkező helylyé Székesfejérvár avattatott. Szent 
László, II. István, IV. László Nagyváradon, IV. Béla Esztergomban 
nyugszik. Annyi Árpád királyból egyedül III. Béla és neje tetemeit 
tisztelhette meg a nemzet azzal, hogy Budára szállíttatta s királyi 
pompával elhelyezte.

A királyi udvartartartás egyelőre egyszerű, a nemzet nagy
jainak nyitva áll. Az udvari tisztségek és méltóságok, úgymint a 
lovászmesterek magistri agazonum, a pohárnokmesterek magistri 
piscernarum, a tálnokmesterek magistri dapiferorum, a tárnokmes
terek magistri tavernicorum be vannak állítva. S hogy a kort 
rajzoljuk, ott vannak a kisebb tisztviselők, mint a hirnökmesterek
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magistri preconum, az ajtónálló mesterek magistri janitorum, a 
szekerész mesterek magistri plaustrorum, a mosó mesterek, légely- 
hordó mesterek, fegyverhordók, vadászok, solymárok csak az utolsó 
időkben jönnek elő.

Szent László Horvátország, Kálmán egyszermind Dalmátia 
királya. A mint tovább foglalták a tartományokat, felveszik 1135-től 
Ráma, illetőleg Bosznia, 1152-től Szerbia, 1185-től Galiczia és 
Lodomeria, 1235-től Cumania, 1270-től Szerbia, Bulgária királya 
czímét is, melyeket mint igényt és jogczímet a magyar királyság 
e korból örökölt.

Árpádok korában a fejedelmi és az országos czímer egy 
volt. A legrégibb királyi czímert egy aranypecsét tartotta fönn, 
Imre királyunk egy 1202. évi oklevelén. A pecsét kettős, egyik 
oldalán a király trónon ülő alakja, a másikon czimere: egy pajzs, 
ezen nyolcz párhuzamos csík, minden második csíkon egy irány
ban oroszlánok lépdelnek, és pedig a két felső csíkon három
három oroszlán, a következő csíkon kettő, a legalsón csak egy, 
összesen tehát kilencz oroszlán. Hasonló ehez Imre öcscsének és 
utódjának, II. Endrének 1223-iki czimere, azzal a különbséggel, 
hogy ezen az oroszlánok nem egy irányban haladnak, hanem 
szembe fordáinak egymással, s hogy számuk nem kilencz, de 
tizenegy. IV. Béla, a hogy trónra lépett 1235-ben, olyan pecsétet 
készíttetett magának, melyen csak kettős kereszt, de még nem áll 
hármas halmon.

VI. A pénzügy és honvédelem.

A hatalom feltétele akkor is a pénz és hadügyen nyugodott. 
A politikai élet a földbirtokra, az egyház a földtermény tizedére 
volt fektetve.

A pénz, mint forgalmi eszköz, akkor ritka madár. Szent 
István még a büntetéseket is tinókban szabja ki. Aranypénzünk 
a bizanczi arany.

De már szent István, mint szuverén, pénzt veret, hogy hol, 
kiderítetlen maradt. A pénzverés mint közjogi intézmény s fiscalis 
jövedelmi forrás indúl be s az is marad. Az a kor rézpénzt nem
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ismer. Szent István ezüst dénárokat veret 0768 gramm súlyúakat, 
melyek az akkori ezüst és arany érték arányát tekintve, a mai 
’/« koronával egyenlőknek minősíthetők. Valutánk tehát ezüst, 
pénzegységünk a dénár, ligáját I. Béla alapította meg.

A vagyon, a töke, a birtok, melyet a honfoglaló nemzet 
maga között felosztott, nemcsak birtokosa, tulajdonosa birtokának. 
De az államról, a királyi kincstárról is gondoskodott. Váruradal
makat szakasztott ki, országos jövedelmi forrásokról lett gondos
kodva. Ilyenek a pénzverésből származó kamara hasznán kivül 
a rév és hídvám ; vásárhelypénz, a városi elem adója, a harmin- 
czad s a sójövedelem. A sóaknák mindjárt kezdetben a királyi 
kamara kezelése alá kerültek, kincstári jövedelem forrását képezték. 
Az erdélyi [és máramarosi aknák szolgáltatták. S a mennyiben 
szomszédaink reánk vannak utalva, bő jövedelmi forrásúi szol
gálnak. A XIII. század második felében, mikor már arany és ezüst 
bányákra is gondoltak, mint királyi jövedelemre, kifejlődött az az 
elv, hogyha aranyat vagy ezüstöt találnak, kétharmadrésze a királyi 
kincstárt illesse.

Hozzá járultak a hospesek terragiumai, földbérei, a kivált
ságos városok megszabott adói. A magyar király jövedelmét III. 
Béla uralkodása derekán 166000 márkára vagyis 3.600,000 forintra, 
kilencz millió frankra tették. De az sem a királyé, hanem az 
országé. Az Árpádház magánvagyont nem hagyott hátra. Nem is 
volt reá szüksége. Ha a király körútra ment, kapott szénát, tüzelő 
fát és élelmezést egész kíséretével. A XIII. században az ellátás 
maximumát egy királyi ebédre 12 ökör, 1000 kenyér és 12 hordó 
borban szabták meg.

Egyenes adót az Árpádkor a tizeden kivül mást nem ismert. 
A tized, mi a Nagy Károly capitularéjaiban gyökerezik, minden 
földbirtokot terhel, Szent István szintén elfogadta. Egyelőre a 
decima, dézsma tárgya a termény tized; Szent László decretuma 
a gazdasági növényeket, lent, kendert is azok közé sorolja. Kál
mán király mikor elrendeli, hogy a püspöknek mindenki tizedet 
fizessen, a szolgákra 3 dénárt vet. Később nem terményben, pénz
ben kezdték a püspökök követelni, mit az aranybulla 1222. XX. 
t.-cz. megtiltott.

Bejön a pápai adó, mi 1139-ben jelenik meg. A papság
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fizeti. Egyelőre az apátok, perjelek jövedelmük negyvened részét. 
II. Honorius pápa, II. Endre keresztes hadjáratra készülődése alkal
mából az összes papságra kiterjeszti, jövedelme huszadrészére. Egy
előre csak egy, majd öt, hét évre rovatik ki. Majd 1274-ben a 
jövedelem tízedrészére emeltetett. S mint a vatikáni adólajstromok 
mutatják, átszáll az Árpád-korról s 1375-ben szűnik meg;

A honvédelem terhe a birtokon feküdt a nemességen. A haza 
többi polgára, ha hazai elemből kerül, neve civis, ha jövevény, 
neve hospes, vendég, bért fizet, de nem fegyverköteles.

A honvédelem terhe a nemesség és király közt megoszlott. 
Első sorban a királyt illeti. A nemesség a vármegyék zászlójához 
számít, II. Géza idejétől a 72 megye rendes illetéke a nagyobbaktól 
500, a kisebbtől 250 lovas. A nemesség, mely saját költségén ül 
föl, mint a hogy az aranybullában le van téve, csak a hon határai 
közt köteles a királyt követni, a haza határain túl csakis a király, 
illetőleg a királyi kamara költségén követi. A királyi dandárok a 
várispánságok népéből, a várkatonák- és várjobbágyokból kép
ződtek. A várispán vezeti s hozzájok csatlakozik a kisebb nemes
ség. A föemberek a király zászlója alá sereglenek, csapatjaik élén.

Háború esetén a király és királyi hadak a centrumban, a 
horvát bán a jobb, az erdélyi vajda a balszárnyon foglaltak állást. 
A vezérlet a király kezében. Mint a krónikás megjegyezte, a mint 
a hadviselés határozatba ment, mit a nemzet döntött el, a királyt 
mindenki szó nélkül követte.

Az utolsó időkben a jövevény lovagok be akarták hozni a 
czímeres zászlókat, czímeres pajzsokat, a magyar demokratikus 
szellem nem utánozta. Heraldikánk az Árpádkorból mindössze 
23 czímert ismer. Künn szállóigeként folyt princeps pro victoria 
pugnat, miles pro. principe, a magyar a hazáért. Vértre szüksége 
nem volt, keble bátorsága, karjának aczéla, kardjának forgatása 
képezte vértjét.

t
VII. Az egyház, iskola, irodalom.

Az Árpádok korában az egyház, az örök törvény képviselője, 
az erők egyensúlyának fentartója az államtól nem volt külön
választva. De mint Szent László kifejezésre juttatta, püspök és
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apát ö reá, a királyra hallgasson. A klérus a nemességhez tartozott, 
mely még nem volt rend, csak földbirtokos, fegyverviselő osztály, 
s mint nemes állami functiókban is részesítve volt. Az Árpádkor 
a papság nemzetközi rendiségét nem ismerte. Nemzeti klérusnak 
tekintette.

Szent István két érsekséget alapít, az esztergomit és kalocsait, 
s mellettük nyolcz püspökséget, a veszprémi, pécsi,' bácsi, győri, 
nagyváradi, egri, váczi, Csanádi püspökségeket. Szent Lászlónak 
tulajdonítják a gyulafejérvárit Erdélyben, Kálmánnak a nyitrait. 
Az északi megyék az esztergomi, a déliek a kalocsái érsekség alá 
vannak beosztva. A részekben Horvátország részére alapítják a zág
rábi püspökséget, Dalmátia részére a spalatói érsekséget, Cumania, 
a mai Moldva részére IV. Béla 1227-ben alapította a milkói püspök
séget. Ezekhez járúlt a szerémi és boszniai püspökség.

Az egyházi kormányzat központja Esztergom. Az esztergomi 
érsek az ország főpapja, főcancellára; Bancza István (1143—52) 
látszik az első bíborosnak.

A rheimsi 817 és 1049-ki zsinat határozata alapján másutt, 
a püspöki székeket kezdetben a hívők választása útján töltik be. 
Úgy mint kezdetben a pápaságot a római polgárok; külföldön a 
polgári elemet a választásból már kizárták. A káptalan választ, 
a király, ha elismeri, kinevezi, a pápa praeconisálja, egyházilag meg
erősíti. Káptalanaink hosszasan világiakat is választanak püspökké.

Nálunk a főpapságot a király nevezi, nemcsak a püspökök, 
a káptalanok is egyszersmind állami feladatokat is teljesítenek. 
A püspökségekben fennállott papnöveldék, iskolákban az olvasó 
kanonok tanította az olvasást és latin nyelvet, az éneklő kanonok 
tanította a liturgiát, a mesterkanonok a fegyelem fentartó, az. 
őrkanonok a templomok, az egyház kincseit ügyelte. A káptalan 
élén prépost. A XII. és XIII. században a káptalanok és conventek 
hiteles helyek, országos levéltárak, a személyzet írástudása és 
megbízhatóságánál fogva közjegyzők jellegével ruháztattak fel. 
Ily hiteles helyekké váltak a budai, Csanádi, egri, erdélyi, győri, 
székesfejervári, váradi káptalan, a jászói s kolozsmonostori stb. 
convent.

VII. Gergely behozta a vak engedelmesség szellemét, a hie
rarchikus rangfokozatok függését, a felibe helyezett seniortól, leg-
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felsőbb csúcsán a pápasággal. Behozta a nemzetközi rendiséget, 
szerzetes ruhával, nőtlenséggel. Nálunk a papi ruhára nézve Szent 
László, kinek idejében e reform keletkezett, még nem intézkedik. 
Következője, Kálmán király csak annyiban intézkedik, hogy kiál- 
tóbb színeket ne alkalmazzanak. Még az 1279-ki pápai hatás alatt 
tartott budai zsinatnak fel kell szólania, hogy a főpapok arany
nyal, ezüsttel díszített ruhát ne viseljenek, a szerzetesek szerzetesi 
ruhában járjanak. A papi nőtlenség iránti rendelkezést már Szent 
László tudomásul vette. De sem ö, sem Kálmán király nem távo
lítja el az oltártártól a nős papokat, miként nyugat cselekedte. 
A papnak az első házasságot megengedték, de a püspök neje 
nem lakhatott a püspöki udvarban. Idővel ez a reform is keresztül 
ment, de még a XIII. században is látunk nős papokat. Míg aztán 
az 1279-iki budai zsinat véget vet.

A mongoltatár dulás daczára is műemlékszerü templomokat, 
templomtorony romokat, falfestményeket hagytak fenn, melyeket 
korunk restauráltat, milyenek az esztergomi, egri, gyulafejérvári 
székesegyházak, a jáki, libényi apátsági templom, a bártfai, mis- 
kolczi, ákosi, karcsai, podolini, debrői templomok, a kassai kápolna; 
a pozsonyi, nagybányai, belényesi, szentmiklósi tornyok, a pécsi 
székesegyház maradványai.

Iskolákat, nyilvános iskolákat Görögország, Róma nem ismert, 
azért a görögök kultúrája magaslatát a keresztény világ máig sem 
bírja túlhaladni.

II. Jenő pápa 826-ban rendeli el, hogy a püspökségek, plé
bániák gondoskodjanak mesterekről, kik a tudományokat, szabad 
mesterségeket, a dogmát állandóan tanítsák. Nálunk is Szent Gel- 
lért Csanádon, Székesfejérvárt iskolát állít; követi Esztergom, Pécs, 
Győr s a töhbi képtalani iskola. Az elemi osztályban nálunk is 
tanítják a latin olvasást, utána az írást viaszos táblákon író vesz- 
szővel; az éneklést s a latin grammatika elemeit. A trivium tanúlja 
a grammatikát, rhetorikát, dialectikát. A quadrivium az arithme- 
tikát, geometriát, astronomiát és musikát. A püspöki iskolákban 
kanonokok, a kolostoriskolákban szerzetesek tanítanak.

Szent István a veszprémi káptalanban főiskolát alapít. Akkor, 
a midőn az első egyetem, a bolognai csak 1088-ban keletkezik. 
De oly szellemben, hogy az 1131-ki zsinat a klerikusoknak a roma*
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jog hallgatását megtilja. III. Béla (1173-S-96) Szent István vesz
prémi főiskoláját egyetemmé bővíttette, hol római jogot, tiszti 
irályt, egyházi jogot, orvostudományt tanítottak, csak a jogot 15 
tanár adta elő. Könyvtárral látta el, mi akkor kincset képezett. 
A párisi egyetem 1207-ben theologiai, jogi facultások mellé bevezeti 
az orvosi és művészi facultásokat. IV. Incze pápa 1254-ben már 
panaszolja, hogy Francziaország, Anglia, Magyarország a bölcsé
szet s a római jog tanulására adta magát; s a római jog végzett 
főpapok lóháton, arany, ezüst, drágakövekkel ékesített bársony és 
selyem ruhába járnak, míg a többi nyomorog. Mit kiközösítés 
követ. IV. Orbán pápa 1263 okt. 3-áról az esztergomi érseknek 
jogot ad, hogy a papság azon tagjait, kik világi jogot és orvos- 
tudományt hallgatnak, az egyházi kiközösítés alól feloldhassa. Ideje 
volt, mert csak a veszprémi káptalan tagjai közt 1276-ban tizen
ötön voltak, kik mind a két jog doktorai voltak.

Irodalomról maga a kor sem beszélhet, mely elfordúl a görög
római klasszikusoktól, mert pogányok írták. S oly szellemi depresszió 
támadt, hogy a hol a szellemi élet legmagasabban lüktetett, a 
hellen világ magaslatát már alig értette. S nemzeti irodalomról 
még kevésbbé, mert a hol a betűvetés tudománya volt, nemzetünk 
ezt, ha keli lyrikus, ha kell menydörgő nyelvet, mint később 
fejlett nyelvet, mely accenteket, kettős betűket hozott, a latin 
huszonöt betűjébe beleszorítani nem bírta. S nyelvemlékeink is 
úgy maradtak fent, hogy azzal segítettek magukon, vulgo dicitur 
fyzfa, quod dicitur haduth, in lingva nostra hungarica szakadat. 
A königsbergi töredék mégis megmentett vagy hetven szavunkat, 
s a halotti beszéd egy pár mondatot.

A mi heroikus temperamentumunk nem áll be troubadurnak, 
nem szolgáltat Boccacio novella anyagokat, akkor .is dal, paripa, 
kard, a tette a magyart, nem dalol, hanem harczol s codificál, 
törvényt ír, a Szent István, I. Béla, Szent László, Kálmán király 
decretumait, II. Endre aranybulláját, alkotmányos életünk chartáját.

Mindazáltal a legendaírók, s a külföldi krónikások mellett, az 
Árpádkorban három krónikásunk szólal meg. Az első Anonymus, 
mint kiadója Anonymus Belae Regis Notarii Hystoria hungarica 
de septem primis ducibus Hungáriáé czím alatt adott ki 1748-ban, 
leírja a honfoglalást. Szövege a bécsi udvari könyvtárban. De
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hogy a négy nagyemlékű Bélánk közül, melyik Bélának volt jegy
zője, máig is döntetlen. A második, Rogerius nagyváradi kanonok 
Siralmas éneke, Miserabile Carmenje, elsiratja az 1241-ki mongol- 
tatárdulást. A harmadik, Kézai Simon a IV. László udvari papja 
Chronicon Hungarorum-ja, mi a hunokkal kezdődik, s IV. László 
1278-iki csatájával végződik. Kezdődött történetírásunk, keletkezett 
a Budai krónika.

Vili. Az Árpádoktól hátrahagyott nemzetközi 
helyzet. '

Földrajzi fekvésünk, a Dunamentére telepedésünk, nemzet
közi helyzetünk nehezedett az Árpádkorra. S a középkor, mely 
nem ismerte a compaszt, nem merte elhagyni a tengerpartot, még 
nem hódította volt meg a nagyvilág óceánját, s a földközi tenger 
volt neki a világ közepe, s nyugatnak a Duna volt egyetlen nagy 
vízi útja, s a magyarság a nyugati világ ez országútjára telepedett.

A Fekete- és földközi tenger Ázsia, Afrika, Európa érintkező 
pontja, Konstantinápoly a világkereskedés föpiacza, verik a pénzt, 
onnan árad a byzanzi arany, s nyugat a Dunamentén le jut a 
gazdagság forrásához. Az európai népek ezerév óta dulakodnak 
birtoka felett, letelepedésünkkel a dulakodást beszüntettük. A nép- 
vándorlás óta erdőség, vadvizek, dúvadak, pásztorkodó népek 
tanyája lett, mi civilisáltuk. S most ki akarják kezünkből venni.

Árpád a nyugati és keleti császárság, a keleti és nyugati 
vallás érintkező pontjából vágta ki hazáját. Árpád halála után 
mindjárt jönnek haddal a nyugat püspökei, fegyverrel fogadjuk. 
A keleti császárság küldi térítőit, szívesen fogadjuk. A nyugati 
császárság elismertetésünket a római vallás térítői befogadásához 
köti. A pápaság koronát küld, felvesszük a római vallást, de nem 
a római császárság kötelékét. A mint a latin sferához csatlakoz
tunk, Szent Istvánt a római császárság már megrohanja, kiverjük.

Első királyunkkal meg akarják szüntetni a nemzeti király
ságot, Péterben a pápaság jelöltjét ültetik a trónra, elűzzük. Abá- 
ban a nemzet ültet királyt a trónra, a császárság ejti el. Jönnek 
haza az elüldözött Árpádfiuk áz orosz, lengyel királyleányokkal,
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helyreállítják az Árpáddinasztiát. A császárság támadja, Salamonba 
a császárság jelöltje jön a trónra, Szent István koronája eltűnik. 
A keleti császárság más koronát küld, régi koronánk, hogy, hogy- 
nem künről haza kerül. Szent László végkép helyreállítja az Árpá
dok uralkodását, Piroska leányát Byzánczba adja feleségül. ,

Negyven évi harczunkat a római birodalomba kapcsoltatás 
ellen, a pápaság átveszi, de már felvetette, hogy Rómának vagyunk 
feuduma. Mi sem a keleti, sem a nyugati, sem a pápaságnak 
feuditáriusai lenni nem akarunk, független monarchiát alapítottunk, 
ezt akarjuk fentartani nemzeti dynastiával.

Foly a pápaság és császárság között a gvelf és ghibellin 
harcz, neutralitásban maradunk. A bajor, szász törzsi császárok 
után fellép a sváb törzs, a Staufok. Az Árpádok hirtelen halállal 
kezdenek pusztulni. Szent László Piroskája, a Komnenok Iréné 
császárnéja fia, unokaöcscseit kezdi udvarába szedni. Mi bejő, 
pusztái. De még van egy nála, bejő mint III. Béla, megállítja 
a dynastia pusztúlását. Jönnek a mongolok.

Jön Ázsia Európára, jönnek a mongoltatárok, csatát vesz
tünk : üldözik a királyt, viszi a koronát. Nyugatnak fordúl, a hatá
ron útját állják; délnek fordúl, a déli tartományokhoz, melyeket 
ősszabadságukban hagytunk, adó alá nem vetettünk. A mongol nem 
jő vallási lobogó alatt, mint az arab és török, keresztes háború 
nincs; a mongol a magyart pusztítja le a Dunamentéröl, nyugat 
nem mozdúl. A mint visszahúzódott, csak a keleti vallású szlá- 
vokat, az oroszokat igázza le, hadd szakasztassanak ki Európából. 
Mit a magyar s a katholizált szláv zóna tartott fenn, az egyensúlyt 
a latin, germán, szláv faj között, a mongoltatár megjelenése fel
forgatta. Kelet-Európa egyensúlya súlypontja rajtunk feküdt. IV. Béla 
a mint a dalmát szigetekről haza jött, a katholizált szláv zóna 
helyreállítására gondol. Alsó-Ausztria már Stauf, a Babenbergektől 
a nagynémetek áttörték a zónát: IV. Béla elejti az utolsó Baben- 
berget. Azonban a csehek katholizált szlávok, de benne vannak 
a német birodalom kapcsában. A csehek a katholizált szláv 
zónát szláv zónává akarják alakítani, a magyarság Stiria meg
szállásával, az északi és déli szlávság egyesülésének útját állta. 
Nehogy ismét kikapcsolják a germán sferából, a német biro
dalmi gyűlés a hatalmat a svájczi gróf, Habsburg Rudolf
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kezébe teszi, tartsa meg a germán fajnak a zónát. Habsburg Rudolf 
fellép, rámutat, hogy Magyarország északi része szláv kézben van, 
délen ott vannak a horvátok, Ottokárt közösen elejtik. A Baben- 
bergek feuduma másodszor is uratlan marad, Habsburg Rudolf 
fiainak adományozza. Ezzel a katholizált szláv zóna a germán 
mérlegbe indúlt, Kelet-Európa hatalmi egyensúlya fenyegetve lát
szott. Vili. Bonifácz látva, hogy a választó fejedelmek collegiumá- 
ban már többsége nincs, a császári koronát is a pápai koronára 
illesztve, proklamálja, a római császárság megszűnt, ez időtől a 
császár is én vagyok.

Ki eddig Kelet-Európa egyensúlya mérlegét kezében tartotta, 
nehogy a császárság kezébe essék, s oda esnék, ha a katholizált 
szláv zóna után, a germán mérlegbe Magyarország is átesnék, 
Róma hozza a magyar trónra a franczia Anjouházat.

IX. Az Árpádház emlékezete.

Az Árpádháztól, nemzeti dinasztiánktól, nemzeti géniuszunk 
e tipikus képviselőitől nem válhatunk meg a nélkül, hogy ne 
gondoljunk a nagy örökségre, mit reánk hagytak. Hogy vissza 
ne gondoljunk, hogy temperamentumunk minő energiája kellett 
ahoz, hogy a midőn sötétség kezdett Ázsiára borúlni, a magyarok 
Mózese, Álmos kivezérelt; minő látnoki tehetség kivántatott ahoz, 
hogy Árpád felismerje, hogy a Közép-Dunát már a természet, a 
folyók összeömlése, a Kárpátok övedzése egy hazának szánta, s azt 
megszállja; s minő politikai érzék kivántatott ahhoz, hogy Szent 
Istvánt megszállja a gondolat, a bátorság, hogy az universalis 
monarchia e szakában nemzeti monarchiát alkosson, hogy belép
tesse nemzetét a római egyházba, de ne léptesse be a római biro
dalomba ; s minő energia és akaraterő kivántatott az Árpádkor 
nemzetétől, hogy annyi küzdelemmel a hazát, a monarchiát s az or
szágot megmentse, az utókornak megtartsa.

Kik a hazát megalkották, a három örökre legnagyobb magyar 
közül a két első még Ázsiában született. Ki a hazát elfoglalta, 
Árpád már ott pihen a budai hegyek közt, s ennek is maholnap 
ezer éve, 907-ben halt meg.



Egy temperamentumos családot hagytak hátra, melynek név 
szerint 103 tagját ismerjük. Egy uralkodásra termett nemzeti dinasz
tiát, mely ha a Szent István után következett Pétert, ki anyai ágon, 
Sámuelt, ki sógorság útján jött trónra, a négy vezérfejedelem korát 
nem számítjuk, háromszázegy év alatt 23 koronázott királyt adott 
a magyarnak. Egy uralkodó házat, az Árpádkor végén Anjou 
Károly nápolyi király követe, Bernát monte-casinoi apát szerint: 
»A magyar királyi háznak hihetetlen nagy az uralma, kimondha
tatlanul sok a fegyvere. Éjszakon és keleten mozdúlni sem mer 
senki, ha a dicső király megindítja seregét. Éjszaknak és keletnek 
legtöbb tartománya és uralkodója atyafiság és hübér által az ö 
uraságához tartozik."

Nagyobb alakjai, mint a kivezérlő Álmos, a honfoglaló Árpád, 
az államszervező Szent István után, az alkotásait helyreállító Szent 
László és Kálmán, a dinastiát s monarchiát másodszor reconstruáló 
III. Béla, a nemzet alkotmányát chartában kiadó II. Endre, a tatár- 
dúlás után a hazát reconstruáló IV. Béla, a nemzet fenmaradása 
körűi oly érdemeket szereztek, hogy nevük előtt ma is csodálattal 
hajlik meg a történészet. Szent István, Szent Imre, Szent László 
királyaink, Szent Margit és Erzsébet Árpád-leányokról pedig legen
dák beszélnek.

Reánk hagyták dinastiájuk azt a fényét, melynek kisugárzása 
az Árpádokat az akkori közép- és nagyhatalmak dinastiáinak csak
nem mindenikével családi frigy kötelékébe juttatta. Szent István és 
Salamon a római császárok sógorai. Szent László leánya Piroska 
bizanczi császárné s utána meg egy Árpád-leány jut bizanczi s hat 
bizanczi császár-leány jut magyar trónra. A franczia Capetingek- 
és Anjoukkal négy, a lengyel királyi házzal tizenöt, orosz udva
rokkal hét frigyet kötöttek. Hogy az Árpád-kor utolsó tizedeiben 
is mily becses volt Európa hatalmai előtt a magyar királyi ház 
köteléke, Anjou Károjy nápolyi király, midőn Károly fiának eljegyzé 
V. István Mária leányát és IV. Lászlónak a maga leányát Izabellát, 
fejezte ki a kövekező szavakban: „A világ minden fejedelmei 
között, a kikkel szabadon léphetnénk családi összeköttetésbe, a leg
kiválóbb, a legnemesebb, a leghatalmasabb, a legdicsőbb és a 
legvitézebb István úr, Magyarország királya, Erdély és Szlavónia 
herczege, a kúnok ura, a mi igen kedves barátunk, a szent
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és nagy királyok nemzetségéből való hatalmas és harczos feje
delem".

Reánk hagyták a magyar lélek tiszteletének legfőbb tárgyát, 
a magyar szent koronát, a korona szentségének elméletét, Szent 
István koronáját, mely mint ősi műrégiség is egyetlen a világon. 
Mely nem olyan, mint a más országoké. Nem jelképe, hanem for
rása a királyi hatalomnak, olyan egy korona, a melynek bűbájos 
varázsa a nemzetet királyához fűzi.

A haza megszerzése, az ország megalkotása, az alkotmányos 
élet berendezése választó királysággal, önkormányzattal, ország
gyűléssel, menjen bár a nemzet is az Árpádok között közös szer
zeményszámba, de az oroszlánrész az Árpádoké. Bennök jutott 
kifejezésre mindaz, mit a magyar faj géniusza tartalmaz, az a bátor
ság és lelki erő, mit Árpád; az a politikai bölcsesség, mit Szent 
István; az az energia, mit a Szent László, Kálmán és IV. Béla 
törhetetlensége példakép hagyott az utódokra ; az a haza-, faj- és 
szabadságszeretet, mit vérünkbe oltottak, érzelmünk, gondolkozá
sunk, szellemünk, mind az Árpád-törzs szelleméből fakad.

Sírjaikat Székesfejérvárt s Nagyváradon földúlták az ellenséges 
századok. Minden síremlékünk I. Endre síremléke a tihanyi apát
ságban. Mi földi volt bennök, mindaz 111. Béla csontteteme, mit 
korunk fedezett föl a székesfejérvári királyi sírboltok helyén, mit 
a nemzeti kegyelet ünnepélye közt helyeztek el a budai Mátyás- 
templomban. Királynéink minden síremléke első királynénk Gizella 
emléke, az is Passauban.

III. Endre zárta be a családot 1301 jan. 14.-én. Utolsónak 
leánya Erzsébet maradt, ki mint apácza 1338 május 8.-án idegen
ben halt el. Síremlékét Svájczban a züriki múzeum őrzi.

Az Árpádok bár férfi-ágban kihaltak, mint egy tudósunk kimu
tatta, Árpád-leányok kezén át mintegy ezer magyar családba jutott 
Árpád-vér az által, hogy I. Béla leánya Lambert ispánhoz, II. Gejza 
Margit leánya Mózes nádorispánhoz mQnt nőül s hogy III. és IV. 
Béla leányai szintén máig is élő családok ősanyáivá lettek.

S bezárjuk máig is lelkesítő emlékezetüket azzal, mi a mil
lenniumi ünnepségek alkalmából az Akadémia díszgyűlésén elhang
zott : „A közép-kornak ez a szakasza nem mutat föl Európa egyet
len államában sem oly kiváló, oly nagy tehetségű uralkodóházat,

14
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'mint a milyen az Árpádok dinasztiája volt Árpád és utódai nem 
csak országot alapítottak, ők emelték azt a hatalomnak és a tekin
télynek arra a magas fokára is, a melyet hazánk akkor elfoglalt 
Az Árpádok vetették meg azt a szilárd alapot, mely a magyar 
nemzetnek ezer éves életet biztosított. És az Árpádoknak több szá
zadra terjedő következetes politikája ránk nézve nemcsak a múlt
ban bír érdekkel és jelentőséggel. Abból meríthetjük a második 
ezer év küszöbén a reményt, hogy van még jövője e nemzetnek*.

S hozzá tehetjük, hogy a míg a népvándorlás annyi népe, 
nemzete eltűnt, felolvadt, mint nemzet elenyészett, az Árpádok 
megmentették a magyart; nem csak, hanem átvezették a sötét 
századokon, s átadták a Renaissance korszakának, mely felfedezte 
a papirt és nyomtatást, s felhozta a liberalismus hajnalát; felfedezte 
a compaszt, Amerikát. Megnyitotta a világtengert. A Földközi ten
ger s a Dunamente veszteni kezdi régi jelentőségét.



MÁSODIK KORSZAKUNK.

A vegyes házbeli királyaink kora.
(1301-1526.)

ELSŐ FEJEZET.

Nemzeti királyságunk fentarthatásáért való 
küzdelmünk kora, szelleme.

I. A középkor utószakába lépünk.

Az Árpádház után új korszakba lépünk ; a nemzeti dynas- 
tiánk helyett idegenből jövő dynastiák alá. Az európai civilisatio 
a Renaissance, a megújhodás korszakába lép.

Hol az európai civilisatio kezdődik, Európa szakasztott az 
ázsiai ókor theokratiájával, kik kezdték, a hellenek, az állami 
életet már secularizálták, az egyház kezéből a világiak vették 
kezükbe a kormányzást. A régi Róma királyságon kezdte, majd 
köztársasági formát vett fel, átvette a görögök tíz tábláját, kettővel 
megtoldta. Végül cesarismusba, militarismusba ment át, a Caesar 
egyszersmind Pontifex maximus. A kereszténynyé lett Európa a 
hatalmat dualizálta, megosztotta az egyház és állam, az egy
háziak és világiak között. Mikor a magyar Európa földére lépett, 
az egyház és állam között már folyt a harcz a hegemónia felett. 
Mi az állam secularizatio nyomán haladva, bevettük az egyházat 
az államba, klérussal, melyet a korona dotált és nevezett.

Az Árpád-korban az európai fajok a görög, szláv, a latin 
és germán faj között tovább foly a harcz a keresztény államforma 
megalapítása felett. A keleti császárságban az uralkodó egyszers
mind Pontifex maximus. Vallásával, kormányformájával szakasztunk. 
A nyugati birodalomban a pápaság és császárság, a két hatalom 
közt a határvonal felett, a hatalmi körök tovább osztása felett
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a harcz tovább foly. A népek gvelf és ghibellin, pápa- és császár
pártra oszlanak. A latin népek s bajorok pápapártiak, az északnéme
tek élükön a svábokkal kétszázados harczot vívnak, míg végre a 
pápaság győz, s Vili. Bonifácz a császári koronát is fejére teszi. Mi 
nem vettünk részt, a pápaság hogy a latin sferába megtartson, az 
Árpádok kihalásával hozza trónunkra a francziából olaszszá lett 
Anjouház egyik ágát. Európa e viharzásában érkeztünk ebbe a 
korszakba, melyben nyugat, észak még mind a Földközi tengerre, 
s az oda vezető út, a Dunamentére vágyik.

A középkor utószakában lépünk, mely azon boldog hiede
lemben élt, hogy az európai civilisatió szakasztott az ázsiai és 
európai ókor civilisatiójával, s tetőpontra ért, melyen túl már nem 
lehet haladás; nem akarja látni, hogy nemcsak az emberiség, maga 
a világ universuma egy örök törvény alatt áll, melytől a magas
ságok, a hegyek bomlanak, s a völgyek simulnak.

De már jön a megújhodás, a Renaissance kora. Hogy else
perje a középkort, melynek kezdetén a földi élet siralomvölgye, 
a bibliában benne van minden tudomány, mely szemfedelet borít 
a görög világ költészetére, bölcsészeiére, rombolja képzőművészete 
remekeit, mert pogánykori. Hadat izén a cesarismus, az univer
salis monarchia rendszerének. A nemzetek a klerikalismus és fajok 
nyomása alól kezdik magukat felszabadítani. Feltalálják a nyom
tatást, szárnyat kap a gondolkodás. Feltalálják a compaszt, meg
nyílik az oczeán, felfedezik Amerikát, felszabadúl a lenyűgözött 
Európa.

Azonban, míg nemzetközi helyzetünk könnyebbülését épen 
a civilisatió előhaladásától várjuk, míg az oczeán megnyílnék, a 
Földközi tenger megszűnnék a világ közepe lenni, addig reánk 
szakad a török.

II. A germán feudalismus ránk szakadása.

Az Árpádkor után másodszor is ránk akar szakadni a feudális 
középkor, mely Szent István idejében abban az alakban lépett volt 
fel, hogy a római vallás felvételével Magyarország a római biro
dalom feuduma lett.- A császárság ebbeli igényét fegyverre vettük,
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a pápaság igényét az Árpádok visszautasították. Most, kihalásukkal 
másodszor is kihívják fegyverünket. Hogy mi is volt az a feuda- 
lismus — az európai civilisatió ez a második alapgondolata.

A feudalismust Nagy Károly vezeti be azzal, hogy felújítja 
a római birodalmat, a hova a római kereszt fel van ütve, a földet 
a birodalom feudumának nyilvánítja, tulajdonosa a birodalom, bir
tokosa csak hűsége bére gyanánt bírja. Azonban, Nagy Károly, 
miként az egyháziak, úgy a világiak részére az illetők részeit csak 
személyre s ennek életére tervelte.

A feudum szó Nagy Károly Capitularejaiban nem, csak is 
Vastag Károly 884-iki okmányában jön elő először. A feudum 
kezdett örökölhetővé lenni, s ezzel az egész rendszer egyszerre 
megváltozott. A képesség helyébe a születés lépett.

S egy rendszer állott elő, melynek egyik gondolata a föld 
megnemesítése, mely birtoklóját megnemesíti. Másik gondolatja a 
vér megnemesítése s a megnemesített vér nemességének örököl- 
hetése. Harmadik alapgondolata, a kormányzatban a hűség érzel
mének minden egyéb polgári kötelesség felé emeltetése, minek 
következtében mindenki nagyra volt azzal, hogy valamely nagynak 
vasallusa, arra, hogy neki seniora van. Princeps pro victoria pugnat, 
comes pro principe — volt a jelszó. A hűbérrendszer alig egyéb, 
mint az ázsiai ókor kasztrendszerének keresztényibb felújítása, azon 
különbséggel, hogy a páriák, kulik, a görög heloták, a római rab
szolgák jobbágy nevet kaptak.

A hűbéri rendszer osztályokra darabolta a társadalmat. Mint 
a Hohenstaufok Németországon kifejtették, a szervezet, mint az 
egyptomiaknál hét fokozatot kapott, a négy első a király, az egy
házi és világi fejedelmek és grófok, hadvezérei, kormányzói és 
bírái alattvalóiknak. Az osztályozás felbontotta az egyenlőséget, 
sértette az egyéni szabadságot. Mindenki bizonyos osztály tagjává 
született ugyan, de a személyes képesség előtt nem volt elzárva 
az út, hogy magasabb osztályba ne emelkedhessék.

A középkorban nem volt elég, hogy valaki nemesnek, pol
gárnak, vagy pórnak született, az osztály szokásai, törvényei, az 
osztály szelleme elébe korlátokat szabott, kijelelte életpályáját, reá- 
eröszakolta fogalmait, előítéleteit, szeretetét, gyűlöletét, typikus 
karakterét. A családi élet, ruházat, étkezés, az osztály szabványa
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szerint idomúit. Csak az őserőknek sikerült, hogy magát osztályá
nál feljebb küzdhesse.

A germán feudalismusban a fejedelemi hatalmat a császárság 
osztja. A méltóság örökletes, de minden utód kénytelen valamelyik 
főhatalomtól feudumát fölkérni, annak kezébe a hüségesküt térdre 
borulva letenni.

Az Anglia és Francziaország között lefoly a százéves harcz, mind 
a két államot átalakította. A tartományok az egységessé tett ország
gal egybeolvadtak, a társadalmi osztályok egymáshoz közeledtek. 
A jogegyenlőség és közteherviselés útja megvolt törve. VII. Károly 
már egységes Francziaország, VII. Tudor Henrik az egységesített 
Angliának királya, s maholnap tengeri hatalom.

Őseink felfogása szerint, a hatalom alapja a föld kivétele a 
nemzet kezéből, a népakarat megtörése. Egy rangfokozatos szol
gaság, a humanitás teljes hiánya.

Mikor a magyar Európa földjére lépett, az európai civilisatio 
már a feudalismus jegyébe lépett volt. Hogy az európai viszonyok
hoz alkalmazkodjék, a fejedelmi hatalom örökletességét elfogadta 
az Árpádházban, de tagjai közt választási joggal. A mint a Duna- 
mentére lépett, nem kérve fel senkitől, szabad földet, szabad nem
zetet alapított. A mint belépett a római egyházba s koronát foga
dott, a nemzet szuverenitását a koronázásban kívánta kifejezésre 
juttatni. Az első század királyai a kifejezést Ex Dei gratia nem is 
használták. A törzsszervezet felbontásával e nemzetet egybe öntötték. 
Egy társadalmat indítottak be, mely osztályzatot nem ismert, jog- 
egyenlőséget élvezett, minden czímzés annyi volt, hogy kigyelmed.

III. A középkor szellemével szemben fellépett 
Renaissance.

Mi a középkort uralta, a klerikalismus és feudalismus ellen 
fellépett már a Renaissance, a megújhodás az elnyomott akarat 
és szellemi erő megifjúhodása. A remeték s hősök kultusza mellé 
a nagy elmék kultuszát lépteti fel. Mit a sémiták theokratiája s az 
ázsiai ókor kasztrendszere az európai népeknél is kipusztításnak 
indított, az akarat és gondolkodó erőt visszaindítja az által, hogy
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rámutat a hellen világra, mely kipattantotta volt már az európai 
telkekből a képzőművészet, a költészet és tudomány hatását s kezébe 
vette a közigazgatást és törvényhozást, s beindította a demokratikus 
köztársasági kormányformát. A kezdeményezés az arabok, a bein
dítás az olaszok érdeme.

A semita fajhoz számitó arabok, miként a magyarok, a 
második népvándorlás korában nyomultak Európába. Afrikából 
áthajózva a Közép-tengert, Spanyolországban uralmat alapítottak. 
Műveltséget hoztak magukkal, mely Európa akkori műveltségét 
messze túlszárnyalta; földmivelésük, iparuk mintaszerű, tanodákat, 
könyvtárakat alapítottak, keleti fényű építkezéseket hoztak létre. 
Mert a keresztényeket nem üldözték, az európai nemzetek érint
kezésbe jöttek velők, iskoláikat az európaiak is látogatták. Az 
olasz költészet tőlük veszi első lendületét. A delejtűvel és papirossal 
megismertetnek, számjegyeiket az európai népek átveszik.

A műépítészet kezdette az ébredést. Már a XI. században 
feltűnik a classicus idők architecturája, finom tagozatai, díszítmé
nyeinek elegáns motívumai, az Ízléssel kivitt részletek s az egész 
harmonikus szépségének felismerése és bámulata. A görögök hagy
ták reánk az oszlopokat, a rómaiak az ivet, mit az arabok nyomán 
a francziák a XII. században beindítnak, a csúcsíves építészetet.

Mindjárt csatlakozott a szobrászat az által, hogy míg a classicus 
idők szobrai, mint pogánykori maradványok át voltak adva a kipusz
tításnak, a márványoszlopok, szobrok mészégetés tárgyaivá váltak: 
felfedezték művészeti becsét, felköltötték a megmentés gondolatát 
s mintáúl vették.

A festészet is a XIV. században virágzásnak indúl. A krisztusi 
legendák, majd pedig a mithologia háládatos tért nyitnak számára. 
Felhagynak az első századok kiaszott alakjaival, koruk legtökéle
tesebb tipuszait, legszebb női, leghíresebb arczképeit viszik az 
oltárokra.

Kezdődik a nagyszerű templomok építése, a gót styl, mely 
a XIV. században virágzása tetőpontjára jut. A kölni dóm (1248), 
a strassburgi münszter (1275) épülni kezd. Az építészettel, a templo
mok díszítésére kezet fog a festészet és szobrászat. Angelo Mihály 
a festő és szobrász (1474—1564), Rafael (1483 1520), Leonárdo
(1452—1519) az evangélium legszebb helyeivel az oltárokat magasz-
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tosabbakká teszik. A szertartások emelésére hozzájárul a költészet 
és zene. Az egyszerre előtermett sok lángész a keresztény vallás 
eszméje nagyságát és szépségét látható jelekben is kifejezi.

Miben a festészet után legnagyobb sikert aratott, a költészet 
örök érdeme, hogy megszólaltatta a nemzeti nyelvet, a nemzeti 
nyelvek számára, melyek eddig csak a latin nyelvet ismerték iro
dalmi nyelvnek. Dante (1260—1321) — ki rólunk is megemlékezik: 
Oh beata Hungária se non, vagyis magyarúl, Oh boldog Magyar- 
ország, bár ne bíznád többé rossz kezekre sorsodat, szavakban — 
szólaltatja meg nemzete nyelvét, az olaszt. Divina Comediájában, 
megénekli, mivel kora szelleme foglalkozott, a poklot, purgáto- 
riumot, paradicsomot. De még csak annyi babérral, hogy Florencz- 
ből 1302-ben száműzik, s száműzetésben hal meg. Kik a költé
szetet a vallási költészet teréről a világi költészet terére viszik, 
Dante halálakor Boccacio nyolcz, Petrarca, ki rólunk szintén meg
emlékezik, tizenhét éves. Bevezették az olasz irodalom aranykorát, 
mit Ariosto folytat s Tasso 1595-ben bekövetkezett halála zár be.

Az oktatásügy, tudomány és irodalom ébredése a képző
művészet, költészetnél is nagyobb átalakulások kútfejévé lesz. Eddig 
a nevelés és oktatásügy kizárólag az egyháziak kezében. Mindent 
a vallás szempontjából vettek. A renaissance beköszöntésével első 
ábrban a görög és római classicusok benyomulása érinti az egy
házat, pogány irodalom, erkölcsrontó irodalom menydörgik a szó
székről. A nemzeti nyelvek ébredése megbontja az egyház nyelvét, 
a latin egyetemességét.

Az iskolaügy az egyház kezében. A görög-római kultúrát, a 
classicusokat nem bírják kiegyeztetni a keresztény vallással. A sco- 
lasticizmus élte korszakát. Az iskolák neve trivium, quadrivium. 
A humanizmus, a humaniórák korszaka kezdődik az oktatás terén.

Különösen az egyetemek szaporítása csinálja a változást. Az ara
bok indítják be Spanyolorszában ; folytatja Olaszországban Bologna 
a X!. század elején; követi a XII. század elején Páris a Vatikán 
engedélye mellett. A többi egyetemen canonjog, világi jog, egyelőre 
orvosi fakultás nélkül, mi az egységesség czéljából a párisi egye
temnek tartatott fenn. Következett az európai egyetemek felállítása, 
a városok szinte vetekednek, a XIV. és XV. században mintegy 
száz egyetem jön létre.
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A felébredt szellem a kort kutatásokra, az észlelés találmá
nyokra, felfedezésekre vezette. A kor kedvencz tudománya a csil
lagászat járt elől. Az ókor már annyira vitte volt, hogy az egyip
tomiak az évet 12 hónapra osztották; Julius Caesar már behozta 
a szökő évet. Majd feltalálják a látcsőt (1235), a szemüveget, az 
ég megnyílik az emberi szem előtt. Copernicus a földgömb, az 
égi testek mozgásának rendszere ismeretéhez jut. E percztől az 
álló világ megmozdúlt helyéből. A föld megszűnik a világ köz
pontja lenni. A csillagoktól való félelem s a babona oszlani kezd. 
A természet törvényszerűségének fogalma utat kezd törni. Feltalálják 
a puskaport, mit Schwarz Berthold freiburgi ferenczrendi szerzetes
nek tulajdoniénak. Keresik, kutatják, mikor élt, találmányát 1342-re, 
1388-ra látjuk téve. De vitatják, mintha az arabok már 1205-ben 
használták volna. De találta légyen fel bárki, a XIV. században 
már csatatérre viszik, a XV. század elején általános lett. A nyilat 
lőfegyver váltja fel. A hadviselés egész kinézése megváltozik. Az 
egyéni bátorság helyébe a taktika lép. Eddig egyén állt egyén 
ellen, ezután tömeg kezd harczolni tömeg ellen. Az erő harcza az 
ész harczává változik át. Eddig a harczolók vitézsége, ezután a 
hadvezérek ügyessége, lángesze dönt. A háborúk nagyobbszerűek, 
de gyérebbek és rövidebbekké lesznek.

Feltalálják a nyomtatást, mely találmány a mainzi Gutenberg 
János nevéhez fűződik, mit a hollandusok a burgesi Britó javára 
vitatnak. Feltalálása idejét 1440-re teszik, s bizonyosnak látszik, 
hogy 1445-ben már mozgó betűkkel nyomtattak. Columbus 1492 
okt. 22-én felfedezi Amerikát. Magellan 1519-ben mindig keletnek 
tartva, körűlhajózza a földet. Megnyílik a tenger. Luther 1517-ben 
föllép a bűnbocsánattal üzérkedés ellen, kezdődik a reformatio, 
föllép a liberalismus, s ezzel a középkor egész rendszere megrendült.

Az Árpádok után ily korszaknak megyünk elébe.



MÁSODIK FEJEZET.

Az Árpádház kihalására következett trón
viszály.

Erzsébet kikérése, Róbert Károly jelöltsége, Venczel és Ottó 
trónfoglalása.

(1302-1310.)

I. A III. Endre leánya ki nem adatása, az olygarkák 
fellépése.

Az Árpádok kihalásával megújulnak a viharok, melyek első 
királyunk Szent István és ága kihalásával kitörtek volt. Péter király 
trónraléptetésével a latin sfera, a pápaság a császárság ellen a Duna- 
mentére akarta tenni kezét. Az Árpádház másik ága fiai pedig, hova 
menekültek volt, Lengyelországból betörtek, a nemzeti trónt a csá
szárság ellenében helyreállították.

A mint a Staufok elbuktak, Habsburg Rudolf bontja a német 
föld perifériáján felhúzott katholizált szláv zónát. Svájczból felindúlva, 
nyugati határukon a szláv tartományokat Bécsig fel, mint császári 
feudumot fiainak adományozta, Magyarországot is birodalmi feudum- 
nak nyilvánította. Ezen törekvés ellen Vili. Bonifácz Magyarországot 
pápai feudumnak nyilvánította, még az utolsó Árpád életében 
trónjelöltjét már az Adrián át beindította. E ponton pusztúlt el 
méreg által III. Endre, az utolsó Árpád, s benne fiúágban az Árpád
ház kihalt. Özvegyet hagy hátra, második házasságából, Hab
sburg Rudolf leányát; első házasságából, a lengyel királyleánytól, 
Fenenától egy gyerekleányt hagy, Erzsébetet. Szent István halála 
után, még ott voltak az elmenekült Árpádfiak, most a nemzet csak 
a leányággal rendelkezhetett.

Az Árpádház kihalása, III. Endre váratlan, véletlen halála 
megrendítette a nemzetét. A végtelen meglepetés mellett is, a nemzet 
dinasztikus érzése nem gondolt köztársaságra.
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Bármennyire van felháborodva a magyar nemzet, nem akarja 
lejátszani Teli Vilmos mondáját. Nem követi Svájczot, hol 1291-ben 
az apró hűbéresek a Habsburgok ellen véd- és daczszövetséget 
kötöttek s bekövetkezett a Teli-monda az a jelenete 1295-ben, 
melynek hatszáz éves emlékére az alsdorfi hársfa alatt most emléket 
emeltek. A magyar folytatni kívánta a királyságot, első gondolatja 
a kis Erzsébet, a fennevezett Árpád-leányra esett. Sem a pápa 
sem a császár feuditáriusa nem akart lenni.

Az özvegy királyné, Habsburg Rudolf leánya történetünk 
teréről eltűnt. A kis Erzsébetet osztrák földön, az admonti zárdában 
találják. Admonti Habsburg Albert területén van, ki német király, 
miként Habsburg Rudolf, ő sincs császárrá koronázva. Megkísértik 
a kis Erzsébetet kivenni, de a zárdától azt a választ kapják, hogy 
nem szándékozik a zárdát elhagyni. Mintha egy gyermeknek tudo
mása volna, hogy ha kijön, mi vár reá. Erzsébet különben már 
Venczel cseh királyfi jegyese.

A középkor azt hitte, hogy kipusztítja az Árpádokat s vége 
a magyarnak. A mint az utolsó Árpád hihalt, nemcsak az Árpádoktól 
felállított magyar imperium melléktartományait, magát Magyarorszá
got is támadják. Délről, Albániából a Dunatorkolafára nyomóinak 
fel az oláhok, alapítják Oláhországot, Moldovát. A szerbek már 
Belgrád felé nyomulnak. Horvátországot izgatja Velencze. Nyu
gaton már a vendek és szlovének hazája, Krajna, Stiriából, fennebb 
Alsó-Ausztriából képződik Ausztria, mely a Dunántúlra vetette sze
mét. Északon Csehország a Vágmentét akarja kiszakasztani. Len
gyelország Gallicziát támadja, s a Szepességre vágyik. Hazánkat 
fel akarják darabolni.

A mint a kis Erzsébet trónra hozatalát füstbe menni látták, 
a nemzet félti az ország egységét, a nemzet függetlenségét. A helyzet 
e viharában, kik még a mongoltatár dulásból fenmaradtak, a hon
foglaló törzsek, nemzetségek fejei a dolgok élére vetik magukat, 
keresik a kibontakozást. A pápai legatus a gyermek Róbert Károlyt 
Temesvárra juttatja. Gimesi János kalocsai érsek félti a klérus 
nemzeti irányát, félti a klérust a nemzetközi kötelékbe vonatástól. 
Az Alföld a Szent István halálára bekövetkezett trónviszályban trónra 
jutott Aba utódai, az Amádék, s a borsodi Ákosok körül sorakozik. 
Felebb Felső-Magyarország Trencséni Csák Máté, Péter nádor fia,
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1296—7-ben szintén nádorságot viselt, Csák Máté számos vár és 
uradalom u;a hatása alá kerül. A Dunántúl az utolsó Árpádok alatt 
már nagyhatalomra vergődött Németújváriak, János és Henrik 
ragadták meg a vezetést. Erdélyben ott van a Kean nembeli Opor 
László vajda, testvérével, az erdélyi püspökkel. A nemzet kezd 
kibékülni a gondolattal, hogy jöjjön trónra valamely Árpádleány 
ivadék, de hogy melyik, a nagyok nem bírnak egyetértésre jutni.

Egyik a cseh, a másik a bajor házra gondol, a bajor gvelf, 
de a német királyság kezében van, a cseh ki akar válni a német 
birodalomból, de már Ausztria támadja. László erdélyi vajda a 
szomszédos lengyelekre gondolt, kik eddig sem voltak a német 
birodalom tagjai, kik a Szent István után is királyt hoztak.

II. Az Anjouház jelöltsége.

Az Anjouház jelöltsége már beindúlt, bár Árpádleányi utód, 
mert a honnan jönnek, s mert az olasz klérus hozza, a nemzet 
nem megy elébe, nem akarja fogadni, a dalmát partokon vesztegel.

Az Anjouk Olaszországból, Nápolyból jönnek, s megelőzi a 
tudomás, hogy absolut uralkodást léptettek életbe, hogy a tiszt 
választási jog a helység elpusztíttatása büntetése alatt eltöröltetett, 
kinevezés lépett helyébe. Az élelemre adó van vetve, egy része 
királyi monopolium tárgya. A szabad gondolkodású gazdagabb pol
gárok inquisitio czím alatt kifosztattak; a szaracenekban egy rend
őrség szerveztetett, mely irgalmat nem ismert. Ily iskolából indúlt 
hozzánk Róbert Károly.

A pápaság hozza, kinek ép ez időben sikerült az egyház 
egész területén az összes egyházi javadalmak birtoklását kezökbe 
összpontositani, s a világi fejedelmek kegyúri jogait, az egyházi 
testületek választási szabadságát hatályon kívül helyezni. A szent
szék e vívmányai Magyarországot megfélemlítették. A főpapság 
félti a függetlenségét. Megdöbbentette, hogy a pápai adó, mit 
különben a keresztény világ egész papsága fizetett, negyvenedről 
tizedre emeltetett. Mi annyi, hogy pl. az erdélyi püspökségre, 
káptalanra és papságra 550 finom ezüst márka adó vettetett. S ha 
nem fizették, jött a kiátkozás.
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Hozzá járúlt az utolsó Árpád elölt lefolyt zsinat emléke, hol 
a pápai legatus a magyar klérust európai lábra fektette; s mi 
éppen most következni látszik, az investitura jogának a magyar 
királyság kezéből a szentszék kezébe vonása. Féltik az ország 
nagy jövedelmű főpapi székeit az olasz papság invasiójától, mi a 
dalmát partokon már kezdetét vette. Vili. Bonifácz 1297-ben spa- 
latói érsekké udvari papját nevezte. Sebenicoban püspökséget ala-' 
pított, .erre is nápolyi párti püspököt nevezett.

Az Anjouház a franczia dinastiából szakad ki. Vili. Lajos 
franczia királynak egyik fia, mint IX. Lajos franczia trónon marad, 
másik fia, Károly anjoui gróf szakad Olaszországba. Még pedig, 
úgy, hogy a Nápoly és Szicíliában alkotott normann királyság 
megdőlt, a pápaság és császárság közt folyó viszályban Károly 
gróf 1265-ben keresztes hadak élén II. Frigyes császár természetes 
fiától, Manfrédtól Nápolyi és Szicíliát elfoglalja, s a pápa, mint 
hűbért a franczia Capet uralkodóháznak adományozza, s így pápai 
vazallusok.

Károly gróf, mint I. Károly kezd a két ország felett ural
kodni, s arra vállalkozik, hogy a keleti császárság által csak most 
visszafoglalt Konstantinápolyt visszavívja. Hadjáratot indít, mi oda 
ütött ki, hogy népe a franczia uralom ellen fellázadt, szervezték 
1282-ben a siciliai vecsernye név alatt fenmaradt mészárlást, mely 
trónjától megfosztotta s házának csak Nápolyt menthette meg. Nem 
soká 1285-ben Konstantinápolyba vezetett hajóhada is megvere
tett, mi életébe került.

Ha nem juthatott Konstantinápolyba, keresik az Árpádházzal 
való összeköttetést. I. Károly V. István fiának leányát, V. István 
leányát saját fiának jegyezte el. Fia, mint II. Károly jött a nápolyi 
trónra, neje, testvére IV. László halálával, III. Endre ellen, mint 
trónkövetelő lép fel. 1292-ben, ki ott künn magát magyar, királylyá 
koronáztatja, Dalmácziában pártot, Velenczében szövetségest szer
zett s mikor beütésre készülne, 30 éves korában, 1295-ben meghalt.

Trónkövetelési igényét fiára, a gyermek, 1288-ban született 
fiára, Róbert Károlyra ruházza. Mintha Magyarország mint valami 
feudális királyság az Anjouházra kelengye számba ment volna.

A gyermekjelölt mellé VIII. Bonifácz, az Anjouk sógorsága, 
pápai legátust állít. Az olasz földről, hol a vatikáni neposok, mint
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herczegek, már a köztársaságokra vetették magukat, az Adrián át, 
a magyar tengerpartra érve, 1300-ban megkoronáztatják. Az aqua 
tofana hazájából hozza. A mint III. Endrét 1301 jan. 14.-én meg
mérgezik, a bekövetkezett zavarokban a keresztes vitéz Johanniták 
segélyével Esztergomba jut, hol a legatus, mintha a nemzet aka
rata nem is volna, 1301 elején másodszor is megkoronáztatja. De 
már az Árpádok kihalására támadt vihar előszele kezdette éreztetni 
magát, a gyermek Róbert Károlyt Bécsbe viszik.

111. Venczel, mint V. László, Ottó, mint V. Béla 
trónra hozása.

(1301 aug. 27 - 1308.)

A mint a német föld az utolsó Árpádleány trónra juttatását 
megakadályozta, maga a nemzet azokhoz fordúlt, kiket a német 
terjeszkedés, miként a magyart, közelebbről fenyeget. Mert Ausztria 
még csak képződésben volt, a látszat az volt, hogy Habsburg 
Rudolf nyugaton a szlovén tartományokat föl Bécsig a német 
birodalomba foglalja. A csehek a birodalomból az utolsó években 
kiváltak, a lengyelek pedig, miként a magyar, soha sem léptek 
volt be a német birodalomba s most szintén fenyegetve látják 
magukat, szövetkeznek. Az olygarkák ezek segítségével gondolják 
a nemzeti királyságot helyreállítani. A Przemslidák lengyel ágát 
német kéz 1296 febr. 6-án kipusztította, üres a trón, Venczel 
cseh király már felvette a lengyel király czímét. Ifjú fiának, Ven- 
czelnek pedig már eljegyezte volt az utolsó Árpád gyermek leányát, 
Erzsébetet. Abban a reményben, hogy a házasságot létrehozhatják, 
az olygarkák a cseh király felé fordáinak.

A pápaság jelöltje, Róbert Károly szintén leányágon keresi 
Magyarország koronáját, V. István Margit leánya jogán.

De mert választás nélkül akar trónra jutni, a nemzet nem akar 
tudomást venni róla. A nemzet nagyjai visszamentek IV. Béla 
Anna leánya ágára, kinek fia, mint II. Venczel Csehország trónján 
ül. Fényes küldöttséget indítanak, kiknek élén Aba Amádé nádor, 
Csák Máté volt nádor, Verner budai bíró indúl s felajánlják Szent
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István trónját. De II. Venczel már felvette volt egyszersmind Len
gyelország királya czímét, s kitől magához ragadta, Lotietek Ulászló 
lengyel herczeg Rómában van, keresi a lengyel koronát. II. Ven
czel fiát, a későbbi III. Venczelt ajánlotta, mint a kinek az utolsó 
Árpád gyerek leánya, Erzsébet 1298-tól el van jegyezve.

Annál jobb, úgy sem óhajtanak Csehországgal personal unióba 
jönni, mert a római birodalom még mind tagjának tekinti. Fia 
még csak 12 éves, még magyarrá válhatik. Németújvári Iván 
Esztergomban a koronát már kézre kerítette. Behozták, Fejérvárra 
kisérték, aug. 27-én megkoronázták. Két királyunk van, mind a 
kettő mondhatni gyermek, egyik Budán, a másik Róbert Károly 
Bécsben.

Venczel (1301—1304) mint V. László trónra lép. De már 
VIII. Bonifácz a pápa, ki a császári koronát is a pápai korona fölé 
tette, már máj. 13-áról Magyarországra küldte volt Boccasino Miklós 
bíborost, kinek azonban csak annyi jutott, hogy János kalocsai 
érseket Venczel megkoronázásáért, s Venczel cseh királyt fia meg- 
koronáztatásáért kérdőre vonhatta. A pápa 1302 jan. 10-éről II. Ven
czelt eltiltotta a lengyel király czím viselésétől, mert Lengyelország 
pápai tartomány. 1303 aug. 31-éről a magyar koronát Róbert 
Károlynak Ítélte, mert Magyarország nem választó, hanem örökös 
királyság.

A pápa felhívására már Albert római király, s fia, Rudolf 
Alsó-Ausztria herczege készülnek II. Venczel megtámadására. II. Ven
czel 1304 júniusában serget ültet fel, megjelenik Magyarországon. 
Ki fiát megkoronázta, a kalocsai érsek s vele több főpap már 
halott. Ki kihirdette a pápai döntvényt, mely Magyarországot Venczel 
király hűsége alól föloldotta, II. Venczel Tamás esztergomi érsekre 
rontott, feltörte az egyházat, a koronát s koronázási jelvényeket 
magához véve, az V. Lászlónak koronázott Venczel fiát haza vitte. 
Az utolsó Árpád leányával való házassága füstbe ment.

Venczelt, az apát, Albert római király, fiával, Rudolf Alsó- 
Ausztria herczegével már támadja. Mert nemcsak fiát, a magyar 
koronát is kivitte az országból, a nemzet lelkét a Venczel ellenei 
szövetségébe hajtotta. A nemzet a koronáért harczra száll, 20.000 
ember ront Csehországra. Más évben, 1305-ben Venczel ellenei 
szövetségében tovább folytatják a háborút. Az apakirály Ottó Alsó-
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Bajorország herczegével szintén szövetségre lép, a harczot elfogadja; 
de a csaták folyama alatt 1305 jun. 21-én meghal, s fia, mint
III. Venczel trónkövetkezője lett, a magyar koronáról lemondott; 
de nem Róbert Károly, hanem Ottó bajor herczeg javára, kinek 
egyszersmind érvényesítés végett a korona jelvényeket is Brünben' 
kiszolgáltatta.

Ottó (1305—1308) bajor uralkodó herczeg, a harmadik trón- 
követelő, ki legalább gvelf, szintén Árpád utód. IV. Béla király 
Erzsébet király leányának 1261. febr.| 11-én született fia. Pártja 
élén a hatalmas Németúrváriak állanak, kiket az esztergomi érsek 
nem késik egyházi átokkal sújtani. Csakhogy a korona birtokába 
jussanak, trónra hívják, s a magával hozott koronával 1305 decz. 
6-án Székes-Fejérvárt megkoronázta Benedek veszprémi püspök.

Ottó király Budára bevonúlt. V. Kelemen pápa pártját egy
házi átok alá veti, mindent mozgásba hoz ellene, de nem volt 
foganatja. A nyugat befolyás egyre nőtt. Róbert Károly Ottóval 
két évi fegyverszünetet kötött.

Ottót csakhamar az a csapás érte, hogy szövetségese és unoka- 
testvére, III. Venczel cseh király, miként az utolsó Árpád, ő is mint 
családja utolsó sarja, 1306 aug. 4-én politikai gyilkosságnak esett 
áldozatul. Nővérét Habsburg Rudolf osztrák herczeg bírta, kinek keze 
után a cseh korona birtokába jutott, s Magyarországra, mint Ven
czel örökségére sergeket indít. Ottó, hogy magát erősítse III. Endre 
hatalmas vajdája, László erdélyi vajda támogatását keresi. Hova 
az erdélyi szászok, kik Ottóban a német elem trónra jutását üdvö
zölték, meghívták.

Ottó 1307 tavaszán magával vive a korona-jelvényeket, Erdélybe 
indúlt. Erdély vajdája, a Keán nembeli László, Csicsó, Déva, Léta 
várak ura, az erdélyi püspöki széken Péter, a vajda testvére. 
A püspök megy elébe, pompával fogadja, meglátogatja Beszterczét, 
meg a vajdát, valamelyik várában, de nem a monda szerint, Bál
ványos várak valamelyikében, mert egyiket sem bírta. S kifejlett 
a jelenet, hogy a Vajda Ottót letartóztatta, s mire egy év múlva, 
1308 elején szabadságát visszanyerte, a korona jelvényeket a vajda 
kezében hagyva, Galiczián, Szilézián át Bajorországba visszavonult.

E szerint Venczel és Ottó visszaléptek. A latin sfera jelöltje, 
Róbert Károly ez alatt már Esztergomba beült.



HARMADIK FEJEZET.

Az Anjouház kora.

(1310—82.)

Róbert Károly király.

(1310-42.)

I. Róbert Károly harmadszor, s negyedszer a Szent 
István koronájával megkoronáztatása.

A még életben levő Árpádleány keze útján, Venczellel, Ottóval, 
a nemzeti királyság visszaállítása nem sikerült. Venczel atyja után 
a cseh trónra jutott, de mert Csehország a német birodalomból 
ki akart válni, 1306 aug. 1.-én elpusztították, Ottótól 1307-ben az 
erdélyi vajda, mit magával hordozott, a Szent István koronáját tőle 
elveszi. A pápaság 1307 aug. 8-áról Róbert Károly megkoronáz
tatása czéljából Gentilis kardinált, mint pápai legátust Magyar- 
országba rendelte.

A pápaság és császárság, a latin és germán sfera közt a 
viszály tovább foly, a pápaság fölényben van. A germánok nyu
gaton a képződésnek indúlt Ausztriával, északon a Luxemburgok 
cseh trónra jutásával, áttörve a német föld perifériáján felállított 
katholizált szláv zónát, már nyugaton, északon hazánk határáig 
nyomúltak, fenyegetik Magyarországot, a Dunamentét.

Gentilis kardinai 1308-ban megérkezik. Mindenek előtt az 
ország nagyjaival, Csák Mátéval, a Németújváriak, János és Hen
rikkel s több nagygyal találkozást rendez. November 17-ére Pestre 
a Rákosmezőre királyválasztási országgyűlést hirdet.

Az országgyűlés összejött, Gentilis kardinál Róbert Károlylyal 
Budáról átjött s egy beszéddel nyitotta meg a gyűlést, melyben 
hivatkozva, hogy Szent Istvánnak a koronát a szentszék küldte, reá 
fért a szentszék jogaira, a trón betöltése kérdésére. Beszédét meg-
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szakasztották, nem akarják, hogy a szentszék, vagy nevében követe 
adjon királyt, Róbert királyt megválasztották. A már tizenkilencz 
éves király, hogy nyugtassa a kedélyeket, kijelentette, hogy ő nem 
a római pápa vagy a római császár, hanem a nemzet kezéből 
fogadja el a koronát.

Választott, de meg nem koronázott király, mert Ottó a koronát 
László erdélyi vajda kezébe juttatta. A nemzet választott, de a 
koronázást függőbe tette jogviszonyától a pápasághoz, az országot 
nem akarják pápai feudumnak, a királyát a szentszék vazallusának 
tekinteni. Gentilis küldetésében, főpapok kinevezésére felhatalmazá
sában az ország függetlenségére veszélyt látnak; az ifjú királyban 
királyi eskü nélkül csak a vatikán helytartóját látják. Felső-Magyar
ország Csák, Erdély a László vajda zászlója alá sorakozik. Látják, 
hogy a két hatalmas főúr fegyverkezik, hogy a kiátkozás fegyve
rének jogi alapot teremtsenek, 1309 május 8-ára Budára gyűlést 
hirdetnek, kimondják azokra, kik Róbert Károly megválasztatását 
el nem ismerik, a kiközösíttetést s kimondják, hogyha László vajda 
a koronát azon év jul. 11-ig ki nem szolgáltatná, új magyar korona 
készíttessék. S miután a vajdát sem Ígéret, sem egyházi átokkal 
való fenyegetés meg nem hajthatta, Gentilis új koronát készíttetett 
s azzal Róbert Károlyt 1309 jun. 15-én, miután az alkotmányra 
előbb latin, azután magyar nyelven a királyi esküt letette, a buda
vári templomban harmadszor is megkoronázták. A vajdát pedig . 
decz. 25-éről kiközösítették.

A nemzet azért Róbert Károlyt, mert nem volt a magyar 
szent koronával koronázva, még se nézte királyának. László vajda 
és Erdély felett pedig az egyházi átkot nincs a ki végrehajtsa, mert 
az erdélyi püspök a vajda testvére. Mit volt egyebet tenni, mint 
Gentilis bibornok vele érintkezésbe tette magát s többek közt azon j 
nevezetes levelet írja hozzá, mely mint legelső papírra írt magyar , 
történeti levél maradt fenn.

Végre is Amádé nádor vette kezébe az ügyet. László vajdát 
találkozásra bírta, Szegeden összejönnek. A vajda 1310 ápr. 8-án 1 
aláírta, hogy Róbertét királyának ismeri. Erdélyt hatalma alá bocsátja, ; 
koronát kiadja. Mire Róbert Károly háromszori megkoronáztatását , 
semmisnek nyitvánították, s Székes-Fejérvárott a Szent István koro- I 
nájával 1310 aug. 20-án negyedszer is megkoronázták.
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II. Gentilis biztosítja Magyarországot a latin sferának. 
A pápaság Avignonba menekül.

Nálunk Róbert Károly megkoronáztatásával tíz évi viharzás 
érkezett nyugpontra. Gentilis Magyarországot biztosította a latin sfe
rának, de künn még a hegemónia s határa felett foly az osztozkodás. 
Gentilis kardinai keresztül vitte Róbert Károly megkoronáztatását, 
tovább is itt akar maradni. Róbert Károlylyal a nemzet felmondatott 
a pápai feudumnak. A magyar korona apostoli követséggel lévén 
felruházva, a mint az első pápai legatus megjelent, Imre király 
elfogatta, a másodikat IV. László kifuttatta, a harmadik 1289-ben 
klerikalisabbá tette az egyházat, a negyedik jött, hogy feudalisabbá 
tegye az államot.

De már a pápai szék s a Gentilis lába alatt megrendült a 
föld. A mint Vili. Bonifácz a császárok koronáját is a pápai koro
nára tette, a világiak felzudúltak. A klerikálissá indúlt római biro
dalomból az erősebb nemzetek menekülnek, a fajok köteléke bom- 
ladozik.

A franczia királyság, a római egyház első szülöttjének nevezett 
franczia királyság volt az első, ki magát emanczipálni kívánta.
IV. Fülöp s Vili. Bonifácz között a hűbéri adó rhegtagadása össze
ütközésre vezetett. Szép Fülöp a pápa legátusát, ki egyházi átok alá 
szándékolja vettetni, elfogatta, magát a pápától függetlennek nyil
vánította. A pápa a franczia főpapokat Rómába idézte. Szép Fülöp 
népéhez felebbezett, 1302-ben nemzeti gyűlést hivott össze, melyre 
az egyházi és világi rend mellett most először a városok is hiva
talosak voltak. A nemzetgyűlés a király függetlenségi nyilatkozatát 
magáévá tette. Vili. Bonifácz a függetlenségi nyilatkozatra IV. Fülö- 
pöt egy bullában eretneknek következő szavakkal nyilvánította: 
serire te volumus quod in spiritualibus et temporalibus nobis subes ; 
aliud autem credentes haereticos reputamus. Fülöp válaszában magát 
a következő kifejezésre ragadtatta: Sciat maxima tua fatuitas in 
temporalibus nos alicui non subesse, secus credentes fatuos et 
dementes reputamus. Fülöp kimondja, hogy a világiakban maga 
felett urat nem ismer; különösen az eszeveszett szó használatáért 
Bonifácz Francziaországot kiátkozta. A koczka elgördült. A franczia
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nemzet az egyházi átoknak nem engedelmeskedett, Fülöp a pápát 
elfogatta. Kiszabadították ugyan, de Vili. Bonifácz 1303-ban belehalt.

Bonifácz második utódja, V. Kelemen 1308 egy ünnepélyén 
maga előtt két kardot vitet. 1309-ben Rómából Avignonba kell 
menekülnie. A németek, a trieri, mainzi, kölni, salzburgi, magde- 
burgi, brémai érsekség püspökei már a pápai adóztatás ellen forron- 
ganak. A világi elem az egyház hegemóniája ellen tiltakozik. 
Anglia 1366-ban szintén felmodja a pápai adó beszolgáltatását.

Gentilis kardinai tárczájában kiátkozási, száz darab elmozdí- 
tási s betöltési felhatalmazással jött volt. A klérussal szemben azzal 
lépett fel, hogy miként a nemzetközi papságnak, péntek napon 
még a tej és tojás is tilos. Nem volt elég, hogy a papságnak a 
nemzet adta a terménytizedet, hogy az utolsó Árpádok alatt bejött 
a pápai adó, Gentilis hozza a servitium majus czímű adót, a püs
pökségek, apátságok jövedelmének egyharmadrésze lefoglalását a 
pápaság részére. E mellett ‘szedte a legátusokat illető napidíjt, a 
nyolcz arany forintot, mai pénzünk szerint körülbelül 350 koronát.

A Dunántúl már meg volt rakva püspökségekkel, apátsá
gokkal, aféle szellemben, melyért a Csanádi püspököt a Gellért
hegyről a monda szerint a Dunába vetették. Gentilis a Dunán 
inneni részeket is meg akarja rakni. Csák Máté az ellentállók élére 
áll. Gentilis lába alatt melegedni kezdett a magyar föld. Csák Mátét 
1311 jul. 6-áról kiátkozta, mit az idegenből jött nyitrai püspök 
kihirdetett. Csák Máté a püspököt székéből kiveti s a legatus pre- 
toreanusai a keresztes Johanniták fészkét, Esztergomot megrohanja, 
beveszi. Gentilis idejének látta itt hagyni Magyarországot.

111. Róbert Károly átveszi a kormányt, folytatja a 
dunáninneni olygarkák megtörését.

A klérus idegenekkel cserélése után Róbert Károly Eszter
gomba beült, s a templariusok s német lovagrend által támogatott 
Johanniták kezébe esett. A délvidékről, Temesvárról, Budára tette 
székhelyét, kiépítteti nyaralónak Visegrádot. Már 22 éves, nősül, 
Sziléziából veszi Margit tescheni herczegnőt, hozza testvéreit, Ber- 
tholdot, ki az esztergomi érsekséget, Meskót, ki a veszprémi püspök-
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séget, László oppelni herczeget, ki a nádorságot kapja. S ott van 
kísérete, mindannyi birtoktalan lovag, ki elhelyezésre vár.

A Dunántúl már le van foglalva. Nyugatról már benyomultak 
a Güssingiek, a Németújváriak. A Dunáninnen ott vannak a keletről 
később jött kunok, jászok, palóczok, lejjebb a magyarokkal jött 
kazárok utódai, s Erdélyben a székelyek, köztük az Árpádkorból 
lejövő nemek s azok ágazatai. Várurak, kiket a dunántúli szellem 
még mind nem bírt meghódítni.

Felső-Magyarország a Szent Istvánra következett viharzás után 
trónra hivott Aba Sámuel szülőfölde még mind nem bír kibékülni. 
A cseheknél felvillant a hussitismus, a Rómától elszakadás gondolata, 
a keleti vallás, Venczel és Ottó emléke is kisért, s még az emlékezet se 
pusztúlt ki, hogy Szent István testvére egyik fia orosz földre szakadt.

Ott volt a Szepesség, német telep, szélén Kassa város, mit, hogy 
hűségében tartsa, Venczel király Ottó ellen 1304-ben Amádéknak 
adományozott volt. Venczel és Ottó megbukása után Amádé Anjou- 
párti lett, ö eszközölte ki az erdélyi vajdánál a koronának Róbert 
Károly kezébe juttatását. Maga s fiai Zemplén és Ungvármegyében 
vannak otthon, nagyobb váraik Tarkő, Veres-Almás, Lubló, Mun
kács, s fészkük Amádévára Göncz várossal szemben. Kassa és az 
Amádé-fiuk versengenek, két Amádé-fiut Kassa fogságra vet. A többi 
Amádé-fiú Kassát ostrom alá vette. A király két püspököt közbe
léptet. Amadé özvegye s fiai János, Miklós, Dávid, László, Amádé, 
Domokos Kassán 1312 okt. 7-én egyezményt írnak alá, mélynek 
végrehajtása körül viszály támad. A király Johanniták élén ide 
indúl. Megelőzi a hír, hogy várak megszállására indúlt. Csák Máté 
gyengébb szomszédai várait zsoldosaival megrakja. Ott vannak az 
Abák, az Ákosok Diósgyőr fészkökkel, az Amádék ezeknek várai. 
A népek elei a király elébe vonúlnak, a Hernád völgyén szembe 
jutnak. S megtörtént 1312 junius 15-én a rozgonyi csata, mely ha 
a király táborában keresztes vitézek nem lettek volna, aligha csa
tává fajúit volna ; ezek Amádé Miklóst és Dávidot levágták. Az Abák 
és Ákosok váraikba futottak. Mitől féltek, bebizonyúlt. A király 
kísérete aztán megszállta a Szepességben Lublót, Nográdban Tobolyt 
és Hollókőt, Abaujban Regéczet, Hevesben Sirókot, Sárosban Sárost.
V. Kelemen pápa a király által naponként elmondandó imák számát 
tizenötre szállította le.

16*
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Csák Máté Trencsén, Appony, Bajmócz, Privigye, Somoskő, 
Léva, Balogvár, Baglyos, Sztrekova várak ura, a rozgonyi csatában 
nem vett részt. Sőt a mint a Venczelék trónjára nyomult Luxem
burgi Henrik cseh király 1313-ban meghalt s fiát Jánost utódjának 
jelelte, Szép Frigyes Alsó-Ausztria herczege 1314-ben családi érte
kezletet tart, Róbert Károlyt is meghívják. A cseh királyt meg
támadják. Tőlünk Csák Máté száll ki, 1313-ban Morvában várakat 
ostromol, János királylyal csatát áll, a magyar fegyver becsületének 
eleget tesz, s azzal visszavonúl leánya és veje várába Holitsra, 
1818-ban meghalt.

Róbert Károly 1313-ban az ország minden káptalana, kon- 
ventje pecsétét Budára rendeli. Revisio alá vétette a III. Endre, 
Venczel és Ottó donatióit, a három királyét, kik az Anjouk trón- 
jelöltségétől fogva uralkodtak. Nova donatio alá akarja kényszerítni.

László erdélyi vajdát, ki az Ottó királytól elvett koronát, egy 
Szegeden kötött egyezmény alapján híven kézhez szolgáltatta, 
1315-ben felmentették. Mely eddig az erdélyi vajdák alatt volt, a 
kúnságot a nádorság alá adták. Helyébe 1315-ben Pók nb. Mihályt, 
majd Széchenyi Tamást küldték vajdának. A vajdák székhelye a 
dévai vár, úgy látszik ezt átadta. De a hatalmas család, László 
vajda fia kezében több tekintélyes erősség. Következett 1324-ben 
Léta vára megvívása, majd 1327-ben Csicsó vára feladása.

A Borsa nb. Jakab, Kopasz nádor, ki elejétől Anjoupárti 
s 1314-ben még Bécsbe a király kíséretében van, az Ér és Kőrös 
mentén Adorján, Körösszeg, Sólyomkö ura, egyszerre csak arra 
ébred, hogy abba a gyanúba jő, hogy Vörösoroszországba kiszakadt 
Árpád-leányágot fedezett fel. A király megtámadja a nádort Adorján 
várában, Szilágy-Csehet bevéteti. A nádor 1317-ben az erősebb 
Sólyomkő várába menekül, két őrtoronyt emelnek, bezárják, hogy 
kiéheztessék. Végűi is Kopasz Erdélybe menekül, a vár megadja 
magát.

Hol a nemzet az absolut szellem ellen nyilatkozhatna, ország- 
gyűlés nincs, a klérus kezdi felemelni szavát. Kalocsán, mert Esz
tergomot a Johanniták tartják kezűkben, 1318-ban összegyűlnek, 
tanácsot tartanak a dolgok új rendje felett, feliratot szövegeznek 
s egyik püspöktársukat Avignonba küldik a pápához. Bepanaszolják 
Gentilis kardinált, hogy legatusi három éve nekik sok pénzükbe
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került, a pápai adót reájuk túlmagasan rótta ki, s a mellett, hogy 
az egyházi átkot kihirdetni vonakodtak, terhes büntetést rótt ki 
reájok, kérik a be nem fizetett rész elengedését. Felterjesztéssel 
élnek a király ellen, hogy absolut szellemben uralkodik, rende
letekkel kormányoz, országgyűlést nem tart. A pápa felszólalására 
a király kihirdeti az országgyűlést, de vagy nem merte, vagy nem 
akarta megtartani.

IV. A Zách nemzetség kiirtatása, birtokai elkobzása.

Már az ősnemzetségek letörése harczi dicsőségét sem Írhatjuk 
a nemzet javára, annál kevésbé mi következik, mi még a világ- 
történet rémkrónikáiban is ritkítja párját.

Róbert Károly első neje, Tcscheni Margit 1017. decz. 19-én 
meghal. Másodszor már a német birodalomból, a Csehországba 
nyom ült Luxemburg-házba házasítják, Luxemburg Mária 1319-ben 
szintén meghal, 1320-ban harmadszor nősül. Veszi a Vatikán által 
trónra ültetett Ulászló lengyel király leányát, Erzsébetet, ki fiák 
anyává lett, s dinasztikus nagyravágyással eltelve, az ősnemzetségek 
letörésében is osztozik, s kinek a Zách nemzetség tragédiája fel
idézésében is első szerepe van.

Bevezetésnek vehetjük, hogy Róbert Károly 1326-ban alapítja 
a Szent György aranysarkantyús rendet ötven tagból, a király, 
idegenből jött lovagok s egyháziak egymás közti védelmére, mond
hatni egy ligát, mi Lengyelországba szokásos. Itt vannak 1352-től 
már a keresztes vitézek, Olaszországból, Apuliából, már itt vannak 
a Drugettek, Fülöp, János, Vilmos, kik egymást váltják a nádor
ságban, s most János viseli.

A monda szerint ugyanis a történt, hogy a lengyel Erzsébet 
királyné testvére, Kázmér, a később lengyel király Visegrádon van. 
Ott van, mint a királyné udvarhölgye a szép Zách Klára, mások 
szerint Erzsébet. Az 1329. adventjén, karácson előtt a király, 
királyné, Ulászló lengyel király s kíséretük templomba megy, a 
fiatal Kázmér betegség színe alatt hon marad. A királyné otthon 
felejti olvasóját, Zách Klárát érte küldi s ott Kázmér tőrébe esett. 
S az apa megboszulja.
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Bonfinius is érinti, de másik történetírónk Istvánfi Miklós 
(t 1618.) kora tudomását már úgy adja: az ítéletben és évköny
vekben elhallgatják az okot, mely Feliciánt merényletre bírta. Pedig 
általános a hit s a citerások is éneklik, hogy a királyné cs'elszövény- 
nyel kerítette meg Klárát, Felicián leányát. Advent idején ugyanis 
hazaküldte a leányt a templomból otthon felejtett olvasójáért s 
Kázmér úgy ejtette meg. És a midőn újév napján Klára ezt sírva 
elbeszélte apjának, ez a vett sérelem bírta a szörnyű boszúra. A 
boszú ugyanis a volt, hogy Zách Felicián, egy ősnemzetség ivadéka 
és feje, ki előbb Csák Máté, most a király hive, egy napon 1330. 
ápr. 17-én megjelenik Visegrádon fiával, kit paripái mellett hagy. 
A királyi család ebédnél ül. Felicián belép számot kér leánya 
ártatlanságáért, kardot ránt, a királyra méri, a királyné ellent vet, 
négy újját leszeli. Erre a személyzet Feliciánt lefegyverzi, leszúrja, 
fiát szintén felkonczolják.

A Zách nemzettség a Mátra hegység alján Hont, Nógrád, 
Gömörmegyében gazdag, kiterjedett. Várak úrai. Új alkalom kínál
kozik várak elkobzására s a várományosok telhetetlensége kielé
gítésére.

Drugeth János nádor összehívja zászlós urait, udvari méltó
ságait, üljenek törvényszéket. Az Olaszországból beszármazott 
Drugeth János a nádor az elnök. Ott feküsznek a bűnjelek, köztük 
a királyné levágott négy újjá. Az országnagyok napokon át tanács
koznak. A magyar törvény, vagy a budai végzés alapján állás 
vív egymással. Végűi is a vérboszú pártja győz, kimondják 1330. 
máj. 15-én az ítéletet, mely a Klára esetéről hallgat. A szörnyű 
ítélet indoklása keresett körmondatokban dicsőíti az új világrendet, 
a királyt a haza megmentőjének festi, Záchot hitszegőnek, eret
neknek, veszett kutyának nevezi, felségsértönek minősíti; s az apa 
bűnéért fiait, leányait, unokáit, minden névszerinti rokonait fej- és 
vagyonvesztésre ítéli, olykép, hogy nemzetségéhez tartozó minden 
ember a harmadizig bezárólag ép úgy halálfia, mint maga a tettes; 
leányai férjeinek testvérei s azok rokonai birtokukban megha
gyatnak ugyan, de az udvartól kizáratnak, de ha rábizonyítják, 
hogy tudtak valamit a szándék felől, szintén vesztik fejüket és 
vagyonukat; a harmadizen túl levő atyafiak szolgaságra vettettek 
s jószáguk a királyi kézre száll. Kivétettek Zách nőtestvéreinek
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nőunokái, mivel ezen úrasszonyok más nemzetségekkel vannak 
házasságban. S elrendelik a nemzetség tagjai és vagyona kinyo
mozását megyénként. Egy ítélet, mely bevezeti a politikai gyilkos
ságokat történetünkbe.

Következett a végrehajtás. Záchot és fiát az udvari nép 
felkonczolta s kutyáknak dobták oda. Férjes leánya lefejeztetett. 
Klárának, mert azzal szólt ajkát s a királyné újjaiért újjait előbb 
levágták s lófarkára köttetve húrczoltatták meg az utczákon. S 
következett az egész Szár nembeli Zách nemzetség kiirtása. Tel
jesen az ótestamentum szellemében. Nem annyiban büntetés, mint 
jószág elkobzás a Szent György vitézek javára. Az eset romantikus 
része, mit Olaszországból indítottak világgá, lehet monda. Az 
ítéletben előfordúl az eretnekséggel való vád, lehet, hogy a Zách 
nemzetség a keletkező hussitizmus, vagy a keleti vallás felé hajlott. 
A középkori fanatizmus áldozata.

V. Róbert Károly külügyei, Nápolyban ősei trónját 
keresi, Lengyelországban szövetségest keres.

Egy rázkódáson mentünk át, melyet Szent István halála óta 
nem értünk. Akkor függetlenségünk volt fenyegetve, most az ország 
feldaraboltalása fenyegetett, nehogy szövetségeseink ránk támasz
kodhassanak, szabad legyen az út a Dunamentén át, kelet felé.

Sodortatunk a latin és germán faj, s a fajok hegemónia feletti 
harcza folytatása sodrába. A Capet-házat, melyből az Anjouk kiágaz
tak, Francziaországban 1328-ban a Valois-ház váltotta fel. A cseh 
Przemislidák a Venczelék kipusztítása után a cseh trónra jutott 
Luxemburgokban az északnémetek nyomúltak elő hazánk határáig. 
A katholizált szláv zóna déli részét, kik megszállták, a Hab
sburgok, még mind nem osztákok, a nagynémetek aspiratióiban 
élnek. A Vatikán a Luxemburg német királyságát 1314-ben a 
gvelf bajor házra juttatta, mi is gvelfek volnánk. A Habsburg-ház 
Bajor Lajos ellenében Frigyes Alsó-Austria herczegét ellen-német 
királynak lépteti fel, ki Bajor Lajost támadja. A Luxemburgok a 
a királyné nemzetét, a német-római birodalomba be nem lépett 
lengyeleket, szövetségesünket támadják. Róbert Károly 1330-ban, a
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Zách tragédia évében, mind a bajoroknak, mind a lengyeleknek 
segítséget küld. Maga délre, a hozzánk tartozó Fekete-tenger parti 
Kumania védelmére indúl, hova a Balkánról keleti vallású népség 
kezdett felnyomúlni.

Oláhországban, az Árpádok Kumaniájában bessenyők és kunok 
által elhagyott területre a Balkánról oláhok húzódtak volt fel. Most 
a Máramarosból és Erdélyből oda vándorolt oláhok államot kezdtek 
alapítani, mely a magyar korona hatalmi köréhez számított. Vajdák 
kezdtek fellépni, másodiknak Bassarab János. Róbert Károly 1330 
szeptemberében hadat ültetett fel, Oláhországra megy. Bassaráb 
vajda a csatát nem fogadja el, addig húzódik, a mig sem ember, 
sem ló már élelemre nem talál. A király visszafordult. Azonban, 
a mint Erdélynek tart, a törcsvári határszoros között arra ébred, 
hogy a hegyekről kő és nyílzápor fogadja. Maga is csak a Csorna- 
nembeli Tamás s a Héder-nembeli Dózsa önfeláldozásával menekült, 
a királyi pálcza is odaveszett, most harmadikat kellett csináltatni.

Régi hazájában, Szicíliában a történt, hogy Róbert Károly 
atyja, Martel Károly még trónörökös korában meghalt, s egyetlen 
fia lévén, a korona Róbert Károlyt illette volna. De pápai feudum 
lévén, a Vatikán nagybátyjának juttatta. Végül, a nápolyi házban 
csak két gyermekleány maradt hátra, Johanna és Mária. Hogy a 
család kerülő úton mégis visszajusson, nagyobb fiát, Lajost a magyar 
trónra, kisebb fiát, Endrét akarja visszajuttatni. A királylyal kiegyezett, 
hogy júliusban két éves Johannát trónutódlási joggal felruházva, 
jegyezze el a még kiskorú Endrével. Hogy ottan nevekedjék, 1333- 
ban Endrét maga vitte Nápolyba, hol hat hónapig tartózkodott.

Neje, Erzsébet lengyel lévén, nagyobb fiók, Lajos részére a 
lengyel királyság birtoklását is megkívánta szerezni. A lengyel 
trónt a cseh Luxemburgok, a német lovagrend támadja. A lengyel 
udvar ügyeibe való beavatkozásra csakhamar kedvező alkalom adta 
elő magát. Ugyanis János cseh és Kázmér lengyel király közt egy
felől, másfelől Kázmér és a német lovagrend közt czím és terület
kérdés miatt viszály foly. Békebiróúl Róbert Károly kéretett fel, ki 
az érdekelteket ünnepélyes összejövetelre hívta meg visegrádi udva
rába, kik is ott 1335 november második felében megjelentek; ú. m. 
luxemburgi János cseh-, Kázmér lengyel király, Károly morva 
herczeg, a János király fia, továbbá a szomszédos szász, a ligniczi
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és a luzsáczai herczegek, a német lovagrend részéről három főrangú 
lovag, számos egyházi és világi főúr kíséretében. A király kiegyen
lítette : Kázmér fizetett Jánosnak 20,000 ezüst girát és átengedte 
a sziléziai herczegségeket; viszont János lemondott a lengyel királyi 
czímről, a német lovagrend pedig kapta keleti Pomeraniát.

Kázmér az utolsó Piast, utána a lengyel korona Erzsébet 
királynéra néz. Róbert Károly Kázmérral 1339-ben kiegyezett, hogy 
fiörökös nem létében, koronája a királyi pár nagyobb fiára, Lajosra 
szálljon. Mire az osztrák Frigyes német ellenkirálylyal a háború 
megújul, mi 1341-ben békekötéssel ért véget.

VI. Róbert Károly reformjai, beindítja a banderialis 
rendszert, az adózást kapuk szerint.

Végül országgyűlést tart.

Róbert Károly, mint Írják, a Zách nemzetség kiirtásától fogva 
betegeskedni kezd. A valószinüség szerint szabadul a külföldi 
befolyások alól, nemzeti irányba tér. A nemzet addig meg nem 
koronázta, míg nem szakasztott azzal, hogy Magyarország feudum. 
Gentilis, mint pápai feudumot hagyta el. Róbert Károly a főpapság 
kinevezését a Vatikán kezéből a korona kezébe vette; a Gentilistől 
a klérusra rótt pápai adó, a klérus jövedelme tizedrésze harmadát 
már nem szolgáltatta be. A jogélet terén, a királyi jog, az adomá
nyozások nyilvántartása czéljára cancelláriája részére megkezdette 
a Liber regiusok vezettetését. A pecsétek szentségének fogalmát 
magasabb színvonalra emelte. Már 1313-ban az ország összes 
káptalanai és conventjei pecsétjét Budára rendelte, jövőre megál
lapította. A papiros feltalálása is változásokat idézett elő. A kiad
ványoknál a pergamen ritkábbá lesz. A pergamenre irt okmányokon 
a függő pecsét megmaradt. A pecsétek egyre kisebb alakot kapnak, 
csak a királyi pecsét marad a régi. E korban a pecsét az a mi 
hitelesít; az aláírás a XV. században jön be. A legrégibb ismert 
magyar oklevél 1339-ből való.

Az Árpádok alatt bejött tűz és vízpróbát 1310-ben eltörölte. 
De, mert tovább is a vádlott tartozik bizonyítani ártatlanságát, 
istenítélettel bizonyítnak, a párbaj tovább is fentartatott.
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Az Árpádkor ezüst pénzt veret, byzánczi aranyat használ. Az 
eddigi ezüst dénárok mellett ezüst garasok jőnek be. Róbert Károly 
az aranyércz kivitelét megtiltotta, 1335-ben magyar aranypénzt 
kezdett veretni. Arany forintokat, florenusokat, a florenczi aranyok 
mintájára, honnan latin neve ered. Aranyain Szent-János Flórencz 
védszentje alakja, Nagy Lajosén már Szent-László királyunk álló 
képe, a koronázási öltözetben. A pénzverés Esztergomban, Budán, 
Körmöczbányán, Nagy-Bányán, Nagy-Szebenben foly.

Az Árpádok alatt még nincs rendes adózás. Róbert Károly 
behozta a kapuszám szerinti adózást. Az ország, illetőleg a megyék 
kapukra voltak osztva, az országra kivetett összeg a kapuk száma 
szerint rovatott ki. Egy kaput több telek képezett. S nemcsak a 
parasztság, a jobbágytalan nemesség is fizette. Az első kirovás 
kapujától 18 denar, mintegy 4 korona.

A várkatonaságra a király nem támaszkodhatván, azzal az 
intézkedésével, hogy a ki ezer embert állít, saját czimerével ellátott 
zászlója alatt jelenhet meg, beindította a bandériumok rendszerét.

Nem annyiban rendeleti utón behozott reformjai törvényerőre 
emelése, mint Lajos fia megkoronáztatása czéljára, országgyűlésre 
gondol.

Tíz évi trón jelöltsége, harmincz évi uralkodása meghozta 
lelkének azt a meggyőződést, hogy a magyar nemzet nem alkal
mas anyag absolut kormányzásra. Megismerte a nemzet dynastikus 
voltát. Kik bekísérték magyarokká lettek, az udvar magyar királyi 
udvarrá, az Anjou-ház magyar dinastiává változott.

Azon tudattal jött, hogy Magyarország pápai feudum, megvált 
e gondolattól. Azon hittel jött, hogy miként olasz földön absolut 
szellemben, országgyűlés a nemzet nélkül fog uralkodni. Végűi 
miként az Árpádok, megnyitotta ajtaját a főpapok és főurak előtt. 
Hogy a nemzet felszínét maga köré gyűjtse, Visegrádon lovagjá
tékokat rendez. Hogy a nagy családokat megnyerje, családi színeket, 
czimereket, a Szentgyörgy lovagrend tagjainak arany sarkantyút 
oszt. Megengedi, hogy felkelés alkalmával a nagyobbak saját 
zászlóik alatt vonuljanak ki, beindítja a banderialis rendszert, de 
beindította egyszersmind a rendiséget.

De, mert minden reformját rendeleti úton, pátensek s nem 
a törvény útján vezeti be, nem bírtak népszerűségre vergődni. S
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rendeletek az a kifejezése „királyi hatalmunk teljességéből" a 
nemzet alkotmányos érzületét annyira bántotta, hogy a klérus 
1338-ba ismét összejött, az alkotmánynélküli kormányzás ellen 
felemelte szavát, Róbert Károlyt a pápánál is már bepanaszolta, 
s a pápaság egy breve által figyelmeztetie az autocrata uralkodót, 
hogy esküt tett az alkotmányra, tartsa meg. Végre is belátta, 
hogyha reformjait fennakarja tartani, törvénybe kell iktatnia. Róbert 
Károly szakasztott egész élete politikájával, országgyűlést hirdetett, 
nemcsak kihirdette mint tizennyolczban, de 1342-ben meg is tar
totta. Reformjai nagyrészét törvénybe iktatta. De, mert Lajos fiát 
választás nélkül megakarta koronáztatni, az országgyűlés megtagadta.

De mielőtt alkotmányos útra térésének örömét láthatta volna, 
1342. jul. 15-én 54 éves korában rríéghalt. Hosszú skárlát ruhába 
öltöztették. Saruira arany sarkantyút csatoltak, fejére házi koronát 
illesztettek, úgy temették el, Fejérvárt negyednapra júl. 19-én.

Három fiút hagyott hátra, Lajost, Endrét s a legkisebbiket 
Istvánt, ki 1332-ben született.

Nagy Lajos király.

(1342. jul. 25 —1382. szept. 104-

I. Fellépése, megkoronáztatása.

Lajos Róbert Károly legnagyobb fia, Visegrádon 1326. márcz. 
3-án született, 17 éves. A nemzet nagy időknek néz elébe, atyja 
halála után mindjárt a nemzet Székesfejérvárra gyűlt, 1342. jul. 
25-én megkoronázta. Miként atyja, az aranybullára nem tette le 
az esküt, atyja korlátlan uralma nyomán kívánt volna haladni. 
Ifjú még, de mellette van a lengyel Erzsébet anyakirályné, s apja 
nádora, Tóth Lörincz fia Miklós, ki már Kontnak nevezi magát. 
Mert magyar föld születte, aranypénzeire Szent László képét kezdte 
veretni.

Nagy tehetséggel, de nehéz időnek megy elébe. A délnémetek 
nyugati határainkon alakítják Ausztriát, az északnémetek Csehor
szágot áttörve a katholizált szláv zónát északi határunkig nyomúltaki
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a latin sferából a germánba akarnak szakasztani. A római császárság 
német-római császársággá alakul. Délről jön a török. ‘Nagy Lajos

. a török ellen őshazájában Nápolyban, a németté lett császárság 
s egyszersmind a török ellen anyja hazájában szövetségest keres. 
Legalább életére mind a két invasiót hazájáról elkerültette.

Behozta a társadalmi feudalismust, a rendiséget, az osztály
uralmat, a czimeres nemességet, jobbágyságot s ezért a feudális 
krónikások nagy melléknévvel ruházták fel.

II. Nagy Lajos első és második nápolyi hadjárata, 
Endre öcscse trónjáért.

Nagy Lajos alig lépett trónra, megkellett győződnie, hogy 
Ázsia felől Európát invasio fenyegeti. Honnan előbbi hazánkból 
átköltöztünk, Kumánia a Fekete-tenger partja az Árpádok alatt még 
mind hozzánk tartozott. Albániából az Alsó-Dunára oláhok kez
dettek költözni s Oláhországba vajdaságot állítottak, s rájok már 
Róbert Károly serget vezetett Negyedszer is visszafordul a mon
goltatár Rumania védelmére Lajos 1344-ben kiszáll, jul. 4—14-én 
Berthalomnál, 27-én Gyulafehérvárnál Erdélyben táboroz. Bassarab 
fia Sándor Erdélybe szorul, Nagy Lajosnak hűséget esküszik.

De már az alatt a nápolyi ősi trónon az Anjou-ház fiúágban 
1343. jun. 19-én kihalt. A franczia trónon is már a Valois-ház 
váltotta fel. Nagy Lajos öcscse Endre, mint Róbert leányának Johan
nának jegyese, már 1333. óta Nápolyban van, most, a mikor 
koronázásra került, a történt, hogy Nápoly, mint pápai feudum, 
csak Johannát koronázta meg.

Nápoly, mint feudum fizeti a pápai adót, főpapságát a pápa 
nevezi: Róbert Károly már maga kezdte kinevezni egyháza méltó
ságait, a pápai adó egyharmadát visszatartotta.

A mellöztetés kiegyenlítésére az anyakirályné ErzsébetNápolyba 
indult, hová 1333. jul. 24-én tartotta bevonúlását. Fiát haza akarja 
hozni, de a pápa Endrét 1344. febr. 3-áról királyi czímmel ruházta 
fel, megkoronáztatását kilátásba tette, s így szívében megnyugtatva 
hat hónapi ott tartózkodás után, Endre nélkül haza tért.

Alig távozott, nyilvánossá lett, hogy Johanna környezete meg-
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koronáztatását nem akarja, s egy életet él, hol Petrarca, ki felvette 
a tonsurát, de világi maradt, nem annyiban mint a pápa követe, 
mint a költő tiszteltetett, s Boccacio mint udvari költő olvassa fel 
sikamlós beszélyeit. Mire a királyi rokonok, Endre trónrajúthatá- 
sának akadályozói, Aversában Nápolytól nyolcz mértföldnyire a 
pápa Endre megkoronáztatása iránti bulláját kapták, félnek a meg
koronázandó Endre bosszújától: Johanna kicsapongásainak részesei 
1345. szept. 19-ki éjjelén Endrét mint tudni akarják Corrado de 
Catananzó lovag a háló-terembö.l kihiva megtámadta s megfoj
totta.' Nagy Lajos ősei tróna s házának e meggyalázását, öcscsének 
vérlázító halálát mélyen érezve a pápához fordult, követelte, hogy 
Johannát trónvesztettnek nyilvánítsa, de az nem volt hajlandó, sőt 
mint hűbérúr az országot, mint a szicíliai ház sarjának neki ado
mányozta.

Mert nincs elégtétel, Nagy Lajos háborúra gondol. Támo
gatják az olaszországi zilált viszonyok. A pápai szék Rómában 
üres. VI. Kelemen pápa Avignonban székel. Rómában, Cola di Rienzi 
1347. május 20-án a nép élére veti magát, köztársaságot szervez, 
a patríciusokat leveri, mígnem a pápa okt. 7-én megbízatását vissza 
vonja, s tiz hónap köztársaságának véget vetettek.

VI. Kelemen pápa Johannát az Endre megöletése bünrészes- 
sége alól 1346-ban felmentette, mert megvolt bűvölve, s beleegye
zését adta, hogy Tarentói Lajossal egybekelhessen, Nagy Lajost 
pedig egyházi átokkal fenyegette.

A sértett király félbeszakisztva minden tárgyalást, hadra készül. 
Vitézei már öltik bőrpánczéljaikat, midőn a pápa felhívja az olasz 
apró kormányokat, hogy jövetelét minden úton akadályozzák. 
Velenczétől, Genuától hajót nem kap. Visegrádról 1347. nov. 11-én 
neki indúl, hogy szárazon vezesse hadát. Petrarca lázítja ellene 
az olasz udvarokat, mégis midőn decz. 4-én olasz területre ér, 
Verona ura minden tisztelettel fogadja s nyit útat birodalmán. 
Szerencsésen megérkezett s Capuánál a nápolyi sereget szétverte. 
A következő 1348. jan. 17-én Nápolyt bevette. Johanna s új férjével 
Tarentói Lajossal gályára ül, a pápa oltalmába Avignonba menekült: 
de a bűnrészes királyi herczegeket a király elfogatta, Durazzó 
Károlyt jan. 23-án lefejeztette, a többit Visegrádra fogságra hozatta. 
Magát megakarta volna koronáztatni, de a pápa ellenszegült. Hogy
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nagyobb erővel térjen vissza haza készül. Mert Laczffy István vajda 
nem vállalkozott, Wolfhardt Ulrikot kormányzónak hagyja s sergét 
haza vezette.

De alig érkezett haza, a pápa Johannának visszaajándékozta 
a trónt, sa pápa által támogattatva, a magyar serget megtámadta. 
Nagy Lajos 1350-ben másodszor is megjelent, Nápolyt újra bevette, 
fegyverszünetet kötött, fedezetet hagyva, maga hazajött. Vele volt 
és jött haza a nagyerejü Toldi Miklós, ki más évben a pozsony- 
megyei alispáni székbe került. Nagy Lajos Magyarország pápai 
adóját beszüntette.

III. Az 1351-iki országgyűlés.

A bandériális rendszer, az ösiség s a jobbágyság behozata
lával a feudális rangfokozatos társadalom beindítása.

A nápolyi kérdés a két hadjárat daczára is függőben maradt. 
Nem akarja a Vatikán tűrni Nápolyban az Anjouk magyar ágát, 
kik még Magyarország felett sem ismerik el a pápaság hübér- 
urasági igényét. Alig pihent meg hüvelyében a kard, 1351 deczem- 
ber elejére országgyűlést hirdet. Miként atyja uralkodása végén, 
szintén belátta, hogy rendeletekkel kormányozni a magyart nem 
lehet, ha intézkedéseit törvényerőre akarja emelni, az alkotmá
nyosság talajára kell lépnie, s elődei végzéseit s az aranybullát 
meg kell erősítenie.

A földbirtokon fekvő, Szent István alkotta várszerkezeten 
nyugvó honvédelmi haderő, különösen külső hadjáratokra már nem 
elégséges. A várispánság csak is a királyi bandérium, csak saját 
zászlóaljának főnöke és bírája, a várispánság területén túl minden 
nemes a király, a nádor közvetlen bíráskodása alatt áll. Csak az 
utolsó Árpád rendeli, hogy a nádor megjelenése hiányában, a megye 
ítéljen. A várispánok zsoldosnak nézhető zászlója mellé a nemesek 
fegyverhordozását is biztosabb alapra kívánta fektetni.

Hogy a nemességet nagyobb hadjáratokra megnyerje, hogy 
a nápolyi hadjárat támogatásáért a nemzet iránt elismerését kifejezze, 
az aranybullát megerősítette, még pedig az ellenállási záradékkal 
együtt; kivéve a bulla 4-ik czikkelyét, mely szerint a helyett:
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„Hogy az örökösök hátrahagyása nélkül elhaló nemeseknek joguk
ban és szabadságukban állott az egyházak, avagy tetszésük sze
rint mások részére, élők közt vagy halál esetére adakozni, hagyo
mányt tenni, birtokaikat eladni, vagy elidegeníteni", Nagy Lajos 
decretuma 11. §-a így szól: sőt ellenkezőleg, éppenséggel ne legyen 
joguk ezt megtenni, hanem birtokaik jog- és törvény szerint, tisz
tán és feltétlenül, minden ellenmondás nélkül, legközelebbi atya
fiaikra és nemzetségeikre háromoljanak."

Hogy a nemességet hadképesebbé tegye, a papi tized mellett, 
a földesúri telkeken lakó népre a földesuraknak a kilenczed sze
dést engedett, s ezt a szántóvetök és szólótermelőktől első sorban, 
s meghagyja, hogy a föurak és főpapok a tized mellett szintén 
szedessék, vagyis szedesse minden földesúr, nehogy a nép ahoz 
húzódjék, ki neki a kilenczedet elengedi; s miután a nép fegyver
fogással nem tartozott, részükről hadmentességi adónak tekintet
hetett. A földesurak részére behozta a patronátusi jogot, miből aztán 
a földesúri székek fejlettek ki. De a kincstárról sem feledkezett 
meg, a nemesi birtokon levő bányákat kisajátítás alá vonta.

Ez egyetlen ismert országgyűlése Nagy Lajosnak. De ez az 
egy is elégséges volt, hogy az Árpádkori egységes társadalmat 
osztályokra tagozza, a népet a nemesség alá vetesse, annak adó
fizetőjévé s azt birájává s mert patronatusi joggal ruházta fel, urává 
tegye. Vagyis kifejtette a jobbágyságot, megalkotta az aristokratiát.

Az aranybulla 7-ik pontja a nemességet csak honvédelmi 
harczra kötelezi. A főemberek már az Árpádkorban saját zászlójuk 
alatt ültek fel s nem a megye, hanem a király dandára köré cso- 
portosúltak. Róbert Károlyi alatt, saját zászlójuk alatt csak azok 
jelenhettek meg, kik ezer embert állítottak hadi lábra. Nagy Lajos 
négyszázig szállott le, sőt azok részére is zászlót engedett, kik 
ötvened magokkal álltak ki. A nagybirtokosok ez időtől született 
zászlóalj parancsnokok; s miután nemcsak zászlóalj kiállítása, de 
egyszersmind élelmezése is terheli, két új intézmény magától követ
kezett, a jobbágyság, mely a sereget, az ösiség, mely az élelmezést 
biztosítja.

Az 1351-iki törvény az a rendelkezése, hogy a nemesi birtok 
vérrokonok nem létében a fiscusra száll, rávezette a birtokra a 
feudális királyi jogot. A birtokokra rávezette a családi köteléket
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fentartó ősiséget, mi nem annyiban az öröklési rendszerben, mint 
az el nem idegeníthetésben rejlik. Egy intézményt, mely kizárja 
az egyéni tulajdont. A nemesi jószág nem lesz eladható, csakis 
elzálogosítható, mit a jogutódok kiválthattak. Általa a birtok for
galomból kiesett.

A jobbágyságot az 1351-ki törvény azon intézkedése alapítja 
meg, mely a földesúri telken lakó néptől kilenczedet rendel a 
földesúr részére. A jus patronatus behozatala által a nép senior 
alá vettetett.

A középkor rendszeréből ez a pár feudális olajcsepp bővön 
elégséges volt, hogy a haza népességét osztályokra darabolja, s a 
mennyiben minden osztály saját tagjára a születés bélyegét reá 
nyomta, az államot rendi állammá tegye.

IV. Nagy Lajos hadjárata Velencze ellen, Dalmátiáért, 
az Adriáért.

Nagy Lajos nápolyi hadjáratára Velenczétől nem kapott hajót, 
sergét száraz földön kellett szállíttatnia, különben is fenyegeti a 
Kálmán király óta Magyarországhoz tartozó Dalmátiát s a dalmát 
szigeteket, s a mellett, a keresztes hadjáratok alkalmával nyugatot 
segítette, hogy Dalmátián s balkáni tartományainkon átvonúlhasson, 
s a Staufok pápa elleni hadjárataiban császárpárti volt.

Nagy Lajos tengeri útat akar biztosítani Nápolyba, biztosítani 
akarja Dalmátiát; országának tengeri útat akar a földközi tengeren 
a keletteli kereskedés érdekében, az útat, Smirna, Egypton, Arabia 
selyem, bársony szöveteinek. Egyfelől hatalmi, másfelől közgazda- 
sági kérdés.

S megjött az alkalom. Velencze megtagadta hajóit nápolyi 
hadjáratához, megtorlást kiván. A hadjárat conceptiójához járul az 
a magasabb politika, hogy Velenczének nem volt részére hajója, 
de az Európát támadó török részére van.

A keresztes hadak Ázsiára mentek s most Ázsia jön Európára. 
Az ötödik és utolsó hadjárat sikertelensége után pár tizeddel a 
török már átakarja lépni a középtengert, Nagy Lajos trónralépésénél 
már át is lépte volt, s Velenczének a török részére volt hajója.
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Velencze, mint szállítója és élelmezöje a keresztes hadjáratoknak, 
felgazdagodott, s most a török invasióban nemcsak új keresetforrást 
lát, de egyszersmind a keleti császárság görög szigetei felett is 
osztozkodásra gondol, s a dalmát partokat szintén zsákmányának 
tekinti. A törökökkel való kaczérkodásra vezethetni vissza, hogy a 
pápa már 1310-ban kiátkozta, mi annyit tett, hogy minden a mi 
velenczei, személy, vagyon oltalmon kívül helyezettnek nyilváníttatott.

Az új sérelem felkeltette a régibb sérelmek egész sorát. Kétszáz 
ötven éve múlt, hogy Kálmán király Dalmátiát s a tengerparti 
városokat és szigeteket a magyar korona fenhatósága alá hajtotta, 
Velencze azonban egyre támadja, s az Anjouk kihaltakor, mintegy 
század óta Jadra vagy Zára és Ragusa a Velenczeiek kezében. A 
többi város és sziget apró köztársaság, ottani nagy családok birto
kában, a korona által nevezett bánok fenhatósága alatt.

Az Anjoukat a tengerpart urai segítették trónra s az akkori 
trónviszályt arra használták fel, hogy zsarnokai lettek a vidéknek, 
s mert Robert Károly itthon volt elfoglalva, 1325—33-ban Spalato, 
Sebenico, Trau, Nona s utánok több város és sziget a zsarolások 
elől Velence karjaiba menekült. Ezen a ponton tagadja meg Velencze 
a hajókat.

Nagy Lajos a mint belügyi reformjaival s hadi ereje rendezé
sével készen látta magát, Velencze megtámadására gondolt. Támo
gatják politikáját nádora, Kont Miklós s Fraknói Miklós esztergomi 
érsek, s ott van a nemzet, s bíznak Dalmátia szerepében, s hogy 
a tengerparti városok s a parthosszában levő szigetek köztársaság
szerű élete, traditiói az Árpádok idejéből, még nem mosódtak el.

Nagy Lajos felültette sergeit, sergének egy része még Nápoly
ban, s 1355-ben neki* indúl egy vakmerőén merész hadjáratnak, 
melyben egy szárazföldi hatalom, egy világuralomra emelkedett 
tengeri hatalmat akar megtörni. Szövetkezésre hívja Velencze min
den ellenségét. Mozgósítja a Balkán tartományok minden erejét. 
Velencze már ostromolja Zárát, a hadjárat Zára felmenteni akará- 
rásával kezdődik. S az első évi hadjárat azt az eredményt adja, 
hogy Velencze aczél helyett aranyaival száll táborba, keményen 
veszteget s győztes marad.

Más évbe jul. 1-én ismét neki indúlt. A vesztegetés tovább foly, 
arra ébred, hogy Velenczét a Vatikán barátai nagyban támogatják.

17
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A harmadik év, 1357-ben, anyját, Erzsébet királynét Achenbe 
indítja, 700 lovas kíséretében. A legendaírók szerint zarándokútra 
kelti, hogy imádkozzék fia sikereiért, hol magyar kápolnát alapí
tott, mi máig is fenmaradt. Sajátlag pedig találkozást, szövetke
zést keres a császárral. A találkozás után együtt utaztak a császár 
székhelyére, Prágába, s mintegy létre hozták a Luxemburg és Anjou
ház szövetségét a Vatikán ellen.

Ez alatt Dalmáczia biztosítva lett. 1357 jul. 8-án Spalato és 
Trau visszatért e korona alá, követte Zára, Raguza s más városok 
és szigetek s a merész vállalat a magyar sergeknek sikerűit, 1358 
febr. 25-én létre jött a zárai békeszerződés, melyben Nagy Lajos 
lemondott Istriáról és Friaulról, Velencze pedig visszaadta Dalmá- 
cziát, vagyis Nona, Zára, Scardona, Sebenico, Trau, Spalato, Ragusa 
szárazföldi városokat, Ossero, Cherso, Veglia, Arbe, Pago, Brazza, 
Lesina és Cursolo szigeteket. A tenger ez által Nápolyig meg volt 
nyitva, urai lettünk az Adriai tenger egyik partjának, az Adrián 
Velenczével mintegy megosztozunk. A magyar tengerpart, az Adriai 
tenger a magyar kereskedelem számára biztosítva lett. A Quar- 
neroi öböltől le Cattaroig a kikötőkben, megerősített városok
ban, szigetekben gazdag tengerpart ismét Magyarország kiegészítő 
része lett.

V. A mohamedanismus Európára rohanása. Nagy 
Lajos a Balkánon ellene száll.

Midőn Európa már a gondolatnak adta volt át magát, hogy 
Ázsiától, Afrikától már elvált, a második népvándorlással jöttek 
Ázsiából a hunnok után az avarok, bolgárok, a magyarok, Afrikából 
az arabok. Jöttek volt a mongolok. Most Kis-Ázsiából jönnek a 
törökök.

A midőn Európa a budhismus, Javismus theokratiájától elvált s 
az európai civilisatiót secularizálta, az egyházat az állammal kiegyez
tette, a hatalmat az egyháziak és világiak közt megosztotta, s a 
dualizált hatalom a pápaság és császárság, a latin és germán faj 
a hatalmi sfera felett való osztozkodásban kifáradt, s a pápaság 
fölényre jutott; Kis-Ázsiából egy új faj, egy más vallás, egy más
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civilisatio rohan Európára, mely a trinitas ellenében szembe hozza 
az istenegységet, az aristokratikus feudalismus ellenébe hozza demo- 
kratiáját egy államszervezettel, melyben miként Rómában, a Caesar 
egyszersmint Pontifex maximus, főpap. Jön a törökben a moha- 
medanismus, a vallás, mely maga a világ legnépesebb vallása.

A török Kis-Ázsiából, Brussából indúl, s egy Európát talál, 
melyben a két hatalom a pápaság és római császárság a harma
dikat, a kelet-római császárságot, mert keleti vallásban maradt, 
védtelen hagyja. Felebb, mint hatalom a magyar birodalom követ
kezik. A magyar, bár a törökkel egy törzsből szakadt, de már átadta 
magát az európai civilisatiónak, területét végleg Európához szakasz
tottá, szembe száll a törökkel, hogy Kelet-Európát, melyet a mongol 
Oroszország meghódításával úgy is feldúlt, Európának megtartsa.

A mint az Európától elhagyatott keleti császárság gyengült, 
az Árpádok, mint a császárság szövetségesei, birodalma nyugottól 
fenyegetett részét megszállták volt. Mint Dalmáczia birtoklói, Bal
kánon megszállták Boszniát, Herczegovinát, Szerbiát, Bulgáriát s a 
Balkán és Magyarország közt a Duna partján fel előőrseket, bán 
Ságokat állítottak.

A mint nyugat a keleti császárságot, Bizancz egyidöre bevé
telével, a magyart a mongoltatárok ránk bocsátásával meggyen
gítették, az utolsó Árpádok alatt, a Balkánon két délszláv biro
dalom indúlt alakulásnak. Szerbia volt az egyik, mely Bosznia, 
Herczegovina és Albánia bevonásával császársággá alakúit, mely a 
Feketetengertől az Adriáig terjedt. Azonban Dusán császár 1355-ben 
bekövetkezett halálával, fia, Uros czár alatt darabokra szakadt, a 
czári rokonok és kormányzók magokat függetlenítették. A másik 
magát függetlenített délszláv birodalom Bulgária, mely keletkezése 
után, 679—1018-ig keleti császárság, 1190-től a magyar korona 
tartománya. Itt is most a történt, hogy Sándor czár még életében 
tirnovoi czárságot ifjabb fia, III. Sándornak kiadta; a Dunamelléke 
idősb fia, Stratimir János kezére jutott; a Fekete-tenger felöli részen 
pedig egy despota függetlenül uralkodott. Kétszeresen kihívó hely
zet, egyszer, mert Bulgária a Dunáig, Szerbia hazánk határáig ért, 
másszor, mivel a török már felfelé nyomúl, s mert született aristo- 
cratiája, jobbágysága nincs, s a vallást érintetlenül hagyja, a népek 
lelkében már is nagy hódításokat tett.

17*
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A török csak készül. A Balkán háborog. Dusán szerb czár 
Boszniát is czárságába akarja vonni, boszniai bánunkat Bohovácz 
várában támadja, Klatromanics István boszniai bán, a veszély elöl 
leányát Budára küldi. Nagy Lajos védelmére kiszállt, mikor a had
járatból hazaérkezik, a fiatal szép leányt meglátja, harmadszor is 
nősül, 1353 jun. 20-án oltárhoz vezeti.

A mint a török Bulgáriát 1361-ben megszállta, Nagy Lajos volt 
ipjához fordult, az akkor még morva grófhoz, 1348-tól IV. Károly 
császárhoz, segítségül hívja a török ellen. A császár a török dél- 
felölről való támadására számítva, eljöttek látva az időt Ausztria, 
Lengyel és Magyarország meghódítására, nemcsak hogy vissza
utasítja, hanem már más évben birodalmi sereggel felénk indúl. 
Nagy Lajos erre a lengyelekhez fordul. A birodalmi sergek 1362 
márcz. 31-én teljes fénynyel Bécsből Pozsonynak indúltak. Jönnek
IV. Rudolf osztrák herczeg, Frigyes, Albert, Lajos testvéreivel, jött 
111. Menyhárt bajor herczeg, püspökök, főurak kíséretében. A császár 
Brünnél táborozott. Jött mellénk Kázmér lengyel király, a király nagy
bátyja. Sergünk élén Kont Miklós nádor, Miklós esztergomi, Telegdi 
János kalocsai érsek, Kanizsai István zágrábi, Bebek Domokos Csa
nádi püspök s a zászlós urak, Bebek István országbíró, Laczkfi 
Dénes erdélyi vajda, Széchi Miklós horvát-dalmát bán, Gara 
Miklós bán állanak. Döntő ütközetre nem került. Végre is béke 
jött létre.

A szultán Drinápoly elfoglalása után négy évvel 1365-ben 
Brussából udvarát Drinápolyba tette át. Nagy Lajos serge arczu- 
latát a Balkánnak fordítja. Hol Sándor bolgár czár meghalt. A bol
gár birodalom erre három részre szakadt, Tirnovoban Sisman, 
Viddinben Stratimir, Dobrudzsában Dobrila kezd czárkodni. S Paleo- 
logus V. János görög császár az ők fogságában.

Nagy Lajos Bulgáriára rontott. Bodonyt a mai Viddint bevette, 
a török segélycsapatokat kiverte, Stratimirt Szlavóniába internálta. 
Bulgáriát bánsággá alakította, élére Laczkfi Dénes erdélyi vajdát 
s testvérét Imrét állította. Laczkfi Dénes a kiegyezés következtében 
átvette a tirnovoi czártól Palaeolog János császárt, nagy tisztes
séggel Budára kisérte, honnan haza a király kisérte le a határig.

De már a Balkán népei könnyebbnek találták a török igáját. 
Nagy J^ajos 1368 szeptember végén másodszor is kimegy, hogy
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nem annyiban fegyverrel, mint politikával hódítson. A királyi liadak 
mellett vele van az erdélyi vajda, a macsói bán s a temesi ispán 
tábora. De már a Szörényi bánságban szemben találja magát László 
oláh vajdával 's sógora, Stratimir pártját Bulgáriában. Csatákat 
folytat, várakat vesz be; a hadjárat 1368-ra is áthúzódik. Nagy 
Lajos pacificatióra gondol. A nyár folytán megindúltak a tárgyalások, 
hűségbe térés ígérete mellett, László vajdát Erdélybe Fogaras földe 
adományozásával kívánja lekötelezni, sógorát, Stratimirt internálta- 
tásából visszahelyezte Bodony birtokába, ki hűsége zálogául leányát 
adta tuszúl. Sergeit Bulgáriából kivonta.

VI. A külviszonyok által félbeszakadt Renaissance, 
képzőművészet, egyetem, irodalom fellépése.

Nagy Lajos Kelet-Európa felett Magyarország hegemóniáját 
visszavívta. Megjelent a nemzet lelkében a Renaissance utáni vágya- 
kodás, mit a külviszonyok megakasztanak. A keresztes hadjáratok 
által felvert mohamedán világ Európára készülődése, a Balkánra 
lett benyomulása a levantei északi Európa kereskedését kelettel, 
a Bosporuson, Fekete-tengeren át megzavarta. Nagy Lajos velen- 
czei hadjáratával az Adriát megnyitotta, a Dunamentére terelte 
hazánkon át. Egy mozgalmas élet fejlett ki, ipar, kereskedés, szel
lemi élet fellendült. Balkáni csatái a török invasióval nehány évre 
békét biztosítottak.

Nagy Lajos mindenekelőtt hálát adva győzelmeiért a máig 
keresett búcsujáró helyen, Mária-Czellben csodaszép kápolnát emel
tetett, győzelmes kardját, színarany kelyhet, drágaköves ereklye
tartót tett le s bejáratánál domborművet állíttatott, mely győzelmét 
Ausztriának is hírdeté. Erzsébet királyné Velencze feletti győzel
méért búcsút járt, acheni kápolnája s kincsei szintén fenmaradtak 
mai napig. Mit neje, Erzsébet készíttetett, a Szent Simeon ezüst 
koporsója Zárában, mi Francisco di Mediolano ottani ezüstmüves 
hírét s Nagy Lajos 1257 szept. 17-én történt bevonulása emlékét 
tartja fenn domborműben.

Szobrászatunk akkori állását hirdeti a prágai Szent György 
szobor, mely Kolozsvári Márton és György müve 1373-ból. Ugyan
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azon művészektől, kik Szent László szobrát öntötték § Nagyváradon 
1390 máj. 20-án, Mária és Zsigmond jelenlétében lepleztek le.

A tanügy reform elé megy, a mennyiben eddig csak kolos
tori és káptalani iskolák vannak, kiválóan papneveldék számára. 
Magasabb kiképzés tekintetéből a páduai és bolognai egyetemet 
látogatja a magyar ifjúság. A mint IV. Károly császár a prágai 
egyetemet megalapítja 1348-ban, Kázmér lengyel király a krakóit 
1364-ben és Rudolf osztrák herczeg a bécsit 1365-ben, Nagy Lajos 
sem késik s már két év múlva 1367-ben létre hozza a pécsi „stu
dium generálét" vagyis a veszprémi után a második egyetemet.
V. Orbán pápa szept. 1-éről megengedi, hogy egyházi és világi 
jogot s bármely tudományt taníthatnak, csak hittudományt nem.

Irodalomról alig lehet szó, pedig az ország egy harmada 
püspökségek, káptalanok, kolostorok kezében, legfelebb könyveket 
másolnak. Olaszországban már megszólalt a nemzeti irodalom. 
Korából a magyar nyelv minden emléke a königsbergi töredék, 
mit az ottani egyetem könyvtárában 1862-ben fedeztek fel. Csak 
is történetírásunk szólal meg. Eddigi krónikásainkhoz járul 1358 
tájt a képes krónika. János küküllői esperes (1349—97) megírta 
Nagy Lajos életrajzát, mit Thuróczi Krónikájába felvett.

VII. Nagy Lajos Lengyelországot, Nápolyi a török 
ellen magyar fenhatóság alá kívánja vonni, közbe 

Velenczét adófizetővé teszi.

A fellendülni indúlt Renaissance megszakad. Hogy hazáját 
a török ellen biztosítsa, hatalmi körébe akarja vonni Lengyel- 
országot a németté indúlt császárság ellen. Nápolyban hajóhadat 
keres a török ellen. A Luxemburgok, kik Csehországban, hazánk 
északi határán császárságra emelkedtek, IV. Károly 1355-ben a 
római császárságot németté kezdte alakítani, s Lengyel- s Magyar- 
országot a német birodalomba készül bevonni. Mely az Anjou-házat 
trónunkra küldte, a pápaságra nem támaszkodhatunk, pedig már 
a Balkánra beült a török. A Vili. Bonifácz koronájának kettőssé 
változtatása, s az V. Kelemen maga előtt kettős kard hordoztatása 
által felvert szakadás, a pápaság Avignonba menekülése 64 év
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után megszakadt, V. Orbán 1367.-okt. 16-án Rómába visszatért, 
de azért az olasz és franczia nemzet a vezetés feletti mérkő
zése meg nem szűnt, olasz és franczia pápák kezdenek elő- 
állani. Nagy Lajos ily nemzetközi viszonyában Magyarország bizto
sítására, családi igényei alapján Lengyelországban és Nápolyban 
szövetségest keres.

Harmincz éven át az Árpádok hagyományain haladva vissza
hódította s biztosította a koronának Dalmátiát, a balkáni tartomá
nyokat. Utolsó éveiben családi összeköttetések felhasználása útján 
kívánja biztosítani Magyarország nagyhatalmi állását. Második 
házasságából Róbert Károlynak három fia, Nagy Lajosnak három 
leánya volt: Katalin, Mária és Hedvig. Politikája abban az irányban 
halad, hogy egyik számára biztosítsa a magyar, másik részére a 
lengyel, a harmadik számára a nápolyi koronát. Mind annyi nász
hozomány abban a feudális világban.

Egyik öcscsét Endrét Nápolyban elpusztították, posthumus 
fiat hagyott hátra. Legifjabb testvére István herczeg özvegye János 
nevű fia szintén nem él. De él még anyja. Erzsébet anyakirályné 
III. Kázmér lengyel király nővére. Lengyelországban a Piast ural
kodóház kihaló félben : Erzsébet anyakirálynénak igénye van a trón
hoz. Nagy Lajost még herczeg korában 1339. máj. 7-én a lengyel 
rendek trónörökösnek kiáltották.

Lengyelországot a keletről határos litvánok egyre támadják, 
anyai hozománya védelmére Nagy Lajos már 1352-ben hadat 
vezetett. Mi azzal végződött, hogy Kariatovics Todor litván herczeg 
átbocsátotta Podoliát s kapta érette nálunk ott a széleken a munkácsi 
és makoviczai uradalmakat, 40000 ruthénnal bejött, kiket a király 
a Dragus által az ötvenes években elhagyott Bereg, Ugocsa és 
Máramarosi részekbe telepített. S a litván herczeg Sátoraljaújhelyen 
templomot, Munkácson 1360-ban szent Basil tiszteletére görög
keleti kolostort építtetett. S maga is később bejött s mint munkácsi 
herczeg és beregi főispán halt el 1413-ban magtalan.

Most aztán a Piastok III. Kázmár királyban 1370-ben kihaltak. 
Erzsébet királyné igényét fiára ruházta, s Nagy Lajost a lengyelek 
meghívták s 1370. nov. 17-én Krakóban megkoronázták. A magyar 
és lengyel korona egy időre ez által personál unióba lépett. Anyját 
a kormányon hagyva hazajött, a lengyel koronát Budára hozta,
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Galicziát és Lodomeriát Magyarországhoz csatolta. Ott érsekséget, 
három püspökséget alapított. Pár év múlva 1374. szept. Kassán a 
lengyel rendekkel országgyűlést tartatott s a trónöröklési jogot a 
leányágra is kiterjesztette, s ez által a koronát leányának is biztosítva 
látta. Mire a litvánok Lengyelország szélei támadását oda fokozzák, 
hogy az anyakirályné hazajött. Nagy Lajos 1377-ben kiment, a 
litvánok meghódoltak, hüségesküt tettek le a magyar koronának.

A másik leánya kezével ellenség helyett szintén szövetségest 
kívánt szerezni s azt ki támadni akarja, IV. Károly császár és cseh 
királyban vélte feltalálni. A másodszülött császárfiu és másodszülött 
királyleány a kiskorú Zsigmond és Mária 1371-ben egymásnak 
eljegyeztettek. A következő évben, hogy Nagy Lajos udvarában neve- 
kedjék az apa személyesen hozta fiát Budára. Állíttatja 1373-ban a 
császár székvárosának, Prágának máig fennálló Szent György szobrot.

Katalin leánya meghalt. Hogy a nápolyi trónt családja kezén 
hagyja, Johanna helyébe Károly durrazói herczeget kívánta trónra 
júttatni. Velenczét most is útjában találta. Azonban 1378-ban 
szövetkezett a genuai köztársasággal, az aquileai pátriárkával. Genua 
hajóhadát a tenger felől vezette Velenczének, a dalmata part 
tengerészete támogatja, a magyar hadak Durazzói Károly, Apor 
István Horváthi János vezérlete alatt a szárazföld felől támadják. 
Három éven át folyt újra a küzdelem, azzal a fényes sikerrel, hogy 
1381. aug. 24-én létrejött a turini béke. Velencze dalmátiai fogla
lásairól, Magyarország a dalmát sóval való kereskedésről lemondott, 
s a márvány és porfir paloták úrai hadi kárpótlásúl évenkénti 7000 
arany fizetésre kötelezték magukat.

Velencze után Nápoly következett. Hogy részes volt-e Johanna 
az anversai gyilkosságban, a történetírók máig is vitatják mellette 
és ellene. Endre halála után két évvel férjhez ment Tarentoi 
Lajoshoz, most ledér életét negyedik férje mellett folytatja. S azt 
követi el, hogy az Avignonban székelő VII. Kelemen pápa pártján 
maradt, a miért kinek mi pártján vagyunk, a Rómában székelő
VI. Orbán pápa trónvesztettnek nyilvánította s végrehajtásával 
1380-ban Nagy Lajost bízta meg. A megbízatást Durazzói Károlyra 
bízta, kit Dalmátiában neveltetett s ki 1373-tól Dalmátia bánja. 
Serget adott melléje, az Nápolyra ment, fegyverrel meghódította, 
Johannát férjével együtt fogságra ejtette. Mire VI. Orbán 1381-ben
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királylyá koronázta. S hogy a tragédia befejezést nyerjen, Johanna 
1382. máj. 22-én újabb nyomozások szerint jul. 27-én szintén 
elvérzett.

Mikor dicsőségének tetőpontján áll, a nemzet benne egyik 
legnagyobb királyát, ki annyit és szerencsésen csatázott, mint hős 
háromszor megsebesült, régtől húzódó betegségében, lepra, bélpok- 
lóság által bekövetkezett halállal 1382. sept. 10-én, 56 éves korában 
elvesztette. Egy hosszú életre számított nagy tervei félbe szakadtak. 
Mindazáltal egy erős nagyhatalmassággá emelkedett Magyarországot, 
két koronát hagyott hátra, s azt a dicsőséget, hogy negyven évi 
uralkodása alatt ellenség patkója hazánk földét nem érintette.

Vili. Az Anjouktól hátramaradt feudális 
Magyarország.

Az Anjouk azon igénynyel jöttek, hogy az Árpádok kihalá
sával Magyarország a római birodalom, a pápaság feuduma. Az 
Árpádok egy ország koronáját hagyták hátra, melyben szabad volt 
a föld, szabad a nemzet, független a királyság, milyen nem volt 
a Continensen. A nemzet a haza földjét foglalás, a nemzet fiai 
első foglalás czímén bírták. Az első Anjounak Szent István koro
náját addig nem adta fejére, míg azt, hogy Magyarország területe 
valakinek feuduma, vissza nem vonatott.

Szabad nemzetet vettek át jogegyenlőségben alkotmánynyal, 
vármegyékkel, a megyék tisztválasztási, országgyűléssel, király
választó, koronázási joggal. Az Anjouk a megyék választási jogát 
fentartották, országgyűlést voltak kénytelenek tartani.

Az Árpádok királyságában volt valami patriarkalis. Fővezérei, 
fökormányzói voltak a nemzetnek. Az országgyűlésen ők voltak 
az elnökök. Peres ügyekben ők voltak a föbírák, egyelőre szóbeli 
panaszt fogadnak: mint Imre királyról írva van, egy comese, 
főispánja udvarházában egy tölgyfa árnyékában fogadja a feleket 
s ad ki végzéseket. Végül az európai udvarok módjára már be 
voltak hozva az udvari és udvartartási méltóságok.

Róbert Károly kezdetben az ország déli részén, Temesvárt 
ütötte fel királyi székét, 1320-ban a nyugati részekre, az Árpádok
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által használt Visegrádra tette át. Nagy Lajos trónra lépte után 
az Árpádok budai várpalotáját megnagyobbította s 1345-ben Budát 
tette székhelyévé. A koronát kiveszi a papság kezéből, Székesfejér- 
várról, hol a székesegyházban a prépost és őrkanonok őrizete alatt 
állott, 1349-ben Visegrádra vitétte s világi férfiak őrizetére bízta. 
Az ország czímeréből eltünteti a kettős keresztet, megjelenik az 
Anjouház lilioma.

A nemesség eddig is megvolt, a genushoz, a nemhez tarto
zást jelentő nemes szóban. Azonban az 1351-iki országgyűlés az 
az intézkedése, hogy a saját zászlója alatt megjelenhetést a veze
tett fegyveresek számához köti le ötvenig, ki kellelt hogy fejtse 
az egyszerű, a közép és fönemességet.

Nagy Lajos megerősíti az aranybullát, a 4-ik pont kivéte
lével s ezzel helyreállítja, mint volt a nemzetségek s azok ágazatai 
öröklési rendjét, az ősiséget. Kezdődik a leszármazás nyilvántartása, 
kezdődnek a családfák.

Az Árpádkorban bár nemeslevél nincs, czímeradományozás 
sincs, az oklevél a birtok, s nevében a de genere jelzés, Róbert 
Károly kezdte adományozni, a két első ismert magyar czímer 
1326 és 27-ben kelt. Az 1351-iki törvényben a népet bizonyos 
szolgálat fejében kapott földe után, függésbe hozta földesurával, 
kihágás és vétség elkövetése esetén a földbirtokos bíráskodása alá 
esett, csak is bűnügyben maradt köztörvény, a szolgabiró alatt. 
Nyakokba szakadt a földesúrnak adandó kilenczed. Útjában vannak, 
hogy jobbágysággá váljanak.

Beindul és kifejlik az osztályuralom, mely alatt mindenki 
osztálya foglalkozására születik: a nép született földmívelő, a pol
gár született iparos, a nemes született fegyverviselö. Mindenki csak 
saját osztálya jogait élvezheti, saját osztálya terheit hordozza. Min
den osztálynak külön házi rendje, szokása, öltözete. Míg a nemesek 
kardosán, sarkantyuson, a színek pompájában, drága kövekkel, 
arany lánczokkal jelennek meg, a polgárság színe sötét.

A polgárság bevándorolt iparos. Kezdetben olaszok jönnek, 
beolvadnak. Majd németek jönnek, külön kolóniát alkotnak, köz
ségüket várossá fejtik, majd adófizetés mellett kiváltságolt, vagy 
királyi városokká lesznek. Kiszakadnak a vármegyéből.

Az Árpádkorban is vannak már városaink, bennek ipartes
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tületek, milyenek a pesti és jenői hajósok egyesülete, universitas 
név alatt. Csakhogy még nem czéhek, mint a feudális világ gildei. 
Az első ismeretes czéhszabály nálunk Ottó korában, 1307-ben 
keletkezett a kassai szűcsök részére. Az Anjouk alatt kifejlett, főleg 
a Szepességen, a czéhrendszer.

A városi elem nagy része idegen, igyekeznek lekötni a hazá
nak. Behozták a királyi városok intézményét, önkormányzati szer
vezettel, a kir. tárnokmester alá rendeltséggel. Buda ment elől. 
Kassát Nagy Lajos 1347-ben kivette a nádor bíráskodása alól, 
szabad pap és bíró választást engedett, a bíró mellé száz tagú 
communitással, községtanácscsal; ki köztök nem akar lakni, annak 
házát eladni nem szabad. A Nagy Lajostól Bártfának 1365-ben 
adott kiváltság, jus gladiit ad, melynél fogva tolvajokat, rablókat, 
számüzötteket elfoghatnak, megcsonkíthatnak, felakaszthatnak, lefe
jeztethetnek ; 1376-ban szabad királyi várossá tette, évi 500 arany 
fizetése mellett a királyi kamarának.

A nemzet kezd osztályokra szakadni. Beindul a rendiség. De 
nem a germán, melyben a földmívelő nép, mint paraszt, mint 
külön politikai osztály jelenik, a közép osztály rangfokozatos czím- 
zéseket kap, a felső osztály mint lovag, báró gróf, herczeg szü
letik. A társadalom foglalkozás szerint kezd ugyan csoportosulni, 
de mint politikai osztály a nemességen kívül más nem jelenik meg, 
s az jogegyenlőségben él. A báró, grófi, herczegi czímek befoga
dása iránt nincs érzéke. A politikai nemzet egységes voltát tartja 
erő forrásának.



MÁSODIK ALKORSZAK.

Római-német császárok a magyar trónon.

ELSŐ FEJEZET.

Az Anjou utódok, Mária, II. Káro'y királysága.

Mária király.

(1382 - 86).

I. A latin sferából germán sferába indúlunk.

A latin politikai érdekkörből, melyben négy század óta éltünk, 
a nemzetközi viszonyok a germán érdekkörbe indítanak.

A civilisatio haladása indít, az emberiség civilisatiója, mely a 
Renaissance fellépése óta Európát sodorja az individualismus felé. 
De még csak a nemzetek boinladoztak a fajokból, az egyéniség 
kibontakozása a kasztokból csak beköszöntött A temperamentumok 
bontakoztak, mely a nyelveket alöállította.

Ha áll, hogy az árják nyolcz törzsben jelentek meg Ázsiából 
Európába, a három kivált faj is nemzetekre bomlott, s a nem
zetek versenye foly a vezérszerepért. A latin és germán fajok két 
legkiválóbbja, a franczia és angol épen százéves harczát vívja. 
A végeredmény, hogy a Renaissance hatása alatt legelébb a tár
sadalmi feudálismussal, a kasztszerü osztályuralommal szakasztanak, 
egységes nemzetté tömörülnek.

Nekünk ezen a processuson nem kellett átmenni. A magyar, 
mint a turáni fajból kiemelkedett törzs jelent meg Európában, 
hol acclimatizáltatni engedte magát. Egyszerre mint nemzet lépett 
az európai államrendszer légkörébe. A feudalismus kasztrendszerét 
nem vette fel. Hódolva a kereszténység altruismusának az itt talált, 
s hozzánk jövő idegeneket bevettük a nemzet kötelékébe, ki fegy
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vert kívánt fogni. Egyenjogúságban éltünk egy országban, melyben a 
föld, a nemzet a hűbériség rangfokozatos szolgaságától szabad volt.

Az Árpádok kora után az Anjouk azon igénynyel jöttek, 
hogy Magyarország pápai feudum, visszamondottuk. A földet a 
hűbéri kötelékből kimentettük, de a nemzetet az Anjouk osztá
lyokra darabolták, ránk hozták a feudalismus társadalmi rendszerét, 
a fokozatos czímzéseket, mire a franczia és angol szá^ éves háború 
csak most jön reá, visszautasitottuk.

Most, midőn a török már a Balkánon van, a latin sferából 
kiszakadás, s a germán feudális rendszer ránk szakadása fenyeget.

II. Nagy Lajos leánya, Mária királylyá koronáztatása.

A Vatikán, a mint az ötödik keresztes hadjárat sem sikerült, 
a magyar trónra indította az Anjoukat. A mint a török a Balkánra 
lépett, Nagy Lajos a nemzettel elébe állt. A mint látta, hogy az 
európai fajok, nemzetek nem mozdúlnak, hogy hajóhadhoz jut
hasson, Nápolylyal, hogy szárazföldi segélyhez juthasson, Lengyel- 
országgal kívánta a magyar birodalmat erősíteni. Sikerét Nápolyban 
a latin, a lengyeleknél a germán faj nem nézi jó szemmel. A mint 
hirtelen elhalt, a Balkántól fel a lengyel földig alkotása bomla- 
dozásnak indúlt.

Abban a feudális korban, melyben országok, nemzetek nász
hozomány számba mentek, három leánya kezével kívánta bizto
sítani Magyarország visszaállított nagyhatalmi állását, mint a Duna- 
mente legnagyobb hatalmát a török ellen. Katalint a magyar trónra 
szánta, a franczia királyságba, Máriát a lengyel trónra szánta, a 
római császárságot viselő Luxemburg-házba, Hedviget a Habsburg- 
házba jegyezte el. Véletlen halála nagy conceptióját egyszerre 
halomra döntötte. A nemzet sietett a hajótörésből mennyit lehetett, 
megmenteni.

Kit magyar trónra nézett volt, ki legnagyobb leánya, Katalin 
már halott, különben is, a középkor nem ismert nőkirályt, leány 
nem örökölhette atyja trónját. XI. Lajos franczia királynak éppen 
ezen időkben nem sikerűit leányára hagyni koronáját. Nálunk sem 
ült még nő a trónon. Nehogy az Árpádok kihalását követő trón
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viszályok következzenek be, mert ott volt az Anjou-ház nápolyi 
ága, ott volt a Mária jegyese, Luxemburg Zsigmond; a nemzet 
gyors elhatározásra határozta el magát: Nagy Lajos temetése után 
való napon, 1382 szept. 17-én, Máriát megválasztották, s királylyá 
koronázták. Nem vállát érintették a koronával, mint szokták a 
királynéknak, fejére tették s királynak czímezték, szólították.

A nem^pt annyira sietett a koronázással, hogy még az arany
bulla megerősittetéséről is megfeledkezett. Kitértek a nápolyi Anjouk 
elől, talán mert igen elolaszosodtak, de a német birodalmi szellem 
elől is ki akartak térni, franczia jegyes kezén át magyar-franczia 
dinastia alapítására gondoltak.

Az uralkodás gondjait az anyakirályné, Erzsébet kezébe tették 
je. Nagy Lajos második nejének kezébe, ki Kotromanics István 
bosnya bán leánya, uralkodási szenvedélylyel. Nádora Gara Miklós, 
kit Lajos király macsói bánból rendíthetlen hűségéért s vitézségéért, 
1375-ben nádori méltóságra emelt, s a ki ez idő szerint nagy fiák, 
nagy leányok apja. Országbírója Szécsi Miklós. Két hatalmas kor
mányférfi. Sajátlag ezek kezébe esett a kormány.

Másik leánya Hedvig igénye, a lengyel trón betöltése követ
kezett. Ez már több gondot adott. A Piastok ott is kihaltak, Nagy 
Lajos anyja Piast-leány igényén jutott a lengyel trónra.

111. Nagy Lajos másik leánya, Hedvig Lengyelország 
trónjára jut, de elszakad.

Nagy Lajos, midőn anyja hazája, Lengyelország koronáját 
kereste, s legkisebb leányát, Hedviget kívánta trónjára juttatni, 
egy nemzetet akart megmenteni, mely az Árpádfiakat Szent István 
után visszajuttatta az Árpádok trónjára, melyet most le akarnak 
igázni.

Lengyelország, miként Magyarország, sohasem engedte magát 
a római birodalomba kebleztetni. Csehország be ment volt s a 
nemzeti fejedelmek kipusztítása után a Luxemburgok kerültek trón
jára, kik már a lengyel trónra kezdtek vágyakodni. Az utolsó 
Piastok alatt, miként Magyarország az utolsó Árpádok alatt, a 
külről szított belviszályok alatt veszti régi nagyhatalmi állását.
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Nagy Lajos az egykori két nagy hatalmasság confederatióját kívánta 
létrehozni. De már nemcsak a germánok, a szlávok is támadják. 
Megakarják menteni a szláv fajnak, a németek ellen. A litvánok, 
a rutének akarják megmenteni, kik miként az oroszok, a mongol
tatároktól még nincsenek annyira leigázva.

Nagy Lajos közbelépett. Halála előtt két hóval 1382 jul. 25-én 
a lengyel főúrakat Zólyom várába hivatta s velük Mária leánya 
s jegyese Zsigmond következési jogát elismertette. A mint Mária 
Magyarország királyának megkoronáztatott, a lengyelek 1382 nov. 
25-én tartott ülésükből azt jelentették az anyakirálynénak, hogy 
Nagy Lajos király leányai közül azt, kit hozzájuk királyul fognak 
küldeni, készek elfogadni. Az anyakirályné 1383 februárban követ
ség útján tudatta a lengyelekkel, hogy feloldja a Máriának és jegye
sének adott hüségeskü alól, kisebb leányát Hedviget fogja küldeni, 
de úgy, hogy megkoronáztatása után, mint gyermeket három évre 
visszakisérjék. Az anyakirályné Kassára vitte Hedviget, hogy átadja. 
De vette a hírt, hogy az ellenpárt a Piastok egy ivadékát királynak 
kiáltotta. Mire 12.000 jászkún ült fel, Kement s az ellenpártot 
leverte.

A csend és rend még sem akart helyreállani. A lengyelek 
1384 márcz. 2-án ismét összegyűltek s azon ultimátummal for- 
dúltak Erzsébet anyakirálynéhoz, hogyha két hó alatt sem küldi 
el Hedviget, más királyt fognak választani. Ez idő alatt Gara 
Miklós nádor a békétleneket megnyerte. Az anyakirályné Hedviget 
Demeter esztergomi bíborosnak, János Csanádi püspöknek átadta 
s főúri kísérettel Krakkóba vitték. Hol okt. 15-én a nevezett magyar 
főpapok, s a gueznai érsek és krakkói püspök királynak koronázták.

Elhangzott az eskü. A lengyelek kiakarnak térni Hedvig 
germán jegyese elől, repülnek Jagelló Litvánia nagyfejedelméhez, 
azon ajánlattal, hogy kérje meg Hedvig kezét, s kezével felajánlták 
Lengeylországot. Jagelló öcscsei 1385 jan. 18-án már a királyné 
színe előtt állottak, s azt az ajánlatot hozták, hogy bátyjuk kész 
magát és országát megkereszteltetni, Lengyelországhoz csatolni s 
kész Hedvig jegyesének, Lipót osztrák herczeg első szülött fiának 
a 200.000 frt kötbért megfizetni. Hedvig a ajánlat hallatára a 
kérőket anyjához utasította, a további döntést a lengyel rendekre 
bízta, kik a midőn Jagellótól írásban hozták ígéreteit, Krakóban



találták Vilmos osztrák herczeget, mint egykori játszótársát, Hedvig, 
kinek a midőn a felzudúltak elől menekülnie kellett, mint írják, 
a királyné bocsátotta le kosárban a várfokról.

Jagelló 1386 febr. 12-én Krakóba bevonult; 18-án megkeresz- 
teltetett s egybekelt s a keresztségben nyert Ulászló névvel, márcz. 
4-én megkoronáztatott.

Hedvig nemcsak a Jagello-házat alapította meg, kezével nem
csak a belviszályt csillapította le, a lengyelek egy királynét nyertek 
benne, ki könyveket fordít latinból lengyel nyelvre.

IV. A Balkán elszakadni akarása. Máriát a franczia 
királyi házba akarják eljegyezni.

Nagy Lajos birodalmából Lengyelország kiszakadt, a Balkán 
tartományok indúltak elszakadni. A Csehországba beült, s Prágát 
a németté változtatott római császárság székhelyévé tett Luxem
burgok ellenében az északi szlávok megmozdultak. A Jagellók alatt 
Lengyelország s a szomszédos Litvánia kapcsolatba jött. A Jagellók 
nem annyiban, mint szeretik írni, pogányból, a keleti vallásból a 
római hitre tértek. A dél-szlávok az északiakat akarják követni. 
Bosnya bánunk, Tvartko katholizált. S miként Dusán, az utolsó 
Árpádok elgyengülése alatt, dél szláv birodalmat készül alakítani, 
bevonva Dalmácziát, tengerpartunkat.

Mária király még csak 12 éves, a regens anyja, Nagy Lajos 
özvegye, a kormánygyeplö Gara nádor kezében. Mint említettük, 
országbíró Széchy Miklós, tárnokmester Bebek György, erdélyi 
vajda Laczkfi István, a nápolyi vezér fia, szlavón bán Czudar 
Péter. Esztergomi érsek Demeter bíboros, pécsi püspök Alsáni 
Bálint, zágrábi püspök Horváti Pál. Az Anjouk teremtményei. 
Ezek kezében volt a haza sorsa.

Volna még egy, kire számíthatnánk, Zsiginond, a királyné 
10 év óta jegyese. Nagy Lajos mint leendő vejét, Budán, udva
rában neveltette, de a magyar szellemet és alkotmányos érzületet 
hiú természete nem fogadta be. A közvélemény az aranybulla meg 
nem erősítését neki volt hajlandó tulajdonítani. Pazarlási hajlama 
jövőjének hitelére már kölcsönöket köt. Az országot a királyi ház
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birtokának tekinti. Mint a ki ellen irányúi, hogy a délvidékről 
felcsapott elégületlenséget csillapítsa, az anyakirályné jónak látta 
az országból eltávolítani. Zsigmondnak egyénisége sem rokon
szenves. A német összeköttetés gondolatával sem bírnak kibékülni, 
annyival is inkább, mivel a Vatikán a kedélyeket a latin uralkodó 
házakra irányítja.

Erzsébet regenskirályné és kormánya 1384-ben országgyűlést 
hivott össze, az aranybullát Mária királyné elfogadta, megerősítette. 
Zsigmond jegyesi jogát mellőzve, a franczia udvarhoz, VI. Károly 
király öcscse, Lajos orleansi herczeghez fordultak. Gara nádort 
1385 márcz. 7-én a franczia királyi nagytanács tagságává kinevezé
sével kivánták megnyerni. Máriát Budán Lajos herczegnek eljegyez
ték. Losonczi László erdélyi vajda, Frangepán János vegliai ispán 
vezetése alatt júniusban mintegy 150 lovag Francziaországba indúlt. 
Az új jegyes fényes kíséretével meg is indúlt hazánk felé, de 
hallva a Luxemburgok készülődéseit, jónak látta visszatérni.

Tvartko bosnya bán már felvette Szerbia királya czímét, hogy 
délszláv birodalmát megalapíthassa, a szomszédos hatalmak meg
nyerésére gondol. Ott van a Közép-tenger partján a máltai, nálunk 
a Johannita-rend, perjelét Palisnai Jánost részére nyerte. Tvartko 
minden áron az Adriai tengerpartig kívánta új birodalmát kitolni. 
Hogy Velencze támogatását, sajátlag, hogy tőle tengeri hajókat 
nyerjen, megszerezte a velenczei polgárság jogát. Velencze elveszt
vén Dalmácziát a magyar korona javára, Tvartkoban eszközt látott 
arra, hogy a tengerpart karjaiba visszakerüljön.

A két királyné Bebek Istvánt a dalmát-horvát báni méltó
ságból felmentette, helyébe Laczkfi István erdélyi vajdát küldötte. 
Magok is útra keltek, 1383 okt. 24-én Zárába érkeztek. Kíséretükben 
van Laczkfi, Alsáni pécsi püspök bíboros, Lendvay István szlavón 
bán. Jöttének hírére Palisnai János perjel azonnal kitűzte a lázadás 
zászlóját. De a királyi sergek Vrána várát bevették, a királyné 
Palisnait állásából elmozdította. Hogy Tvarkót is vissza térítsék a 
korona hűségére, Gara nádor hozzá ment, Cattarót neki Ígérte, 
vele szövetséget kötött.

18
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II. Károly királysága.

(1385 decz. 31 — 1386 febr. 24.)

I. Trónfoglalása. Legyilkoltatása.

Nyugatot a jegyességtől megfosztott Luxemburgok fenyegetése, 
délt a török előrenyomúlni készülődése izgatja. A regens anya- 
királyné s a még nevendék Mária uralma alatt az országot nem 
látják elég biztos kézben. Felkölt a vágy a női uralmat férfi király
lyal cserélni. Különösen a délvidéken, mely nem vett részt Mária 
királylyá választásában.

Kik a török előnyomulásának első sorban vannak kitéve, 
Dalmátia és Horvátország nagyjai a nápolyi Anjoukra gondolnak. 
A párt élén a Horváti testvérek, Horváti János horvát bán, Hor
váti Pál zágrábi püspök állanak. Gara a nádorságot átengedte az 
országbírónak, Széchi Miklósnak, az új nádor a déliekkel tart, a 
volt nádor, mint délvidéki nagybirtokos a színfalak megé vonúl. 
Egy párt keletkezik, melyben ott látjuk a simontornyai és Csák
tornyái két Laczkfy Istvánt, Zámbó Miklós volt tárnokmestert, a 
délvidék leghatalmasabb urait, Demeter esztergomi érseket. Hor
váti Pál püspök és Kanizsai Miklós 1385 augusztus közepén meg
jelennek Nápolyban, III. Károly nápolyi királyt, Durazzói Károlyt 
trónra hívják.

Kit meghívtak, volt Durazzói herczeg, hazájok Durazzó ott 
feküdt Dalmácziától délre a tengerparton, Nápolylyal szemben. Fia 
Durazzói Lajos herczegnek, kit Nagy Lajos, mert a család nápolyi 
ágával tartott, boszújában 1348-ban fogságra vettetett. Mint egyetlen 
Anjou-fiút 1365-ben, mint 11 évest udvarába hozatta, itt nevel
tette, az uralkodói tan minden képességével felruházta; mint nagy
reményű ifjút Dalmáczia és Horvátország herczegévé nevezte, a 
törökkel szembe állította. S mire látta, hogy 1373—79 közt meg
bízását fényesen teljesítette, számára 1380-ban gályákat szerelt fel, 
sereggel látta el, Nápolyba küldte, hogy meggyilkolt testvéréért 
a hűtlen nő, Johanna királyné felett boszút álljon, trónját elfoglalja. 
A mint győzött, Johannát kivégeztette, trónjába ült. S most mint
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koronás fő tér vissza gyermekkori hazájába, hogy ennek is fejére 
tegye koronáját s Nagy Lajos eszméjét megvalósítsa. Az akkori 
idők mondhatni legnagyobb tengeri hatalmát Európa keletjén, 
legnagyobb százazföldi hatalommal egyesítve, a törökkel szembe 
fordítsa.

A délvidék főurai hívták meg. 1385 szept. 12-én hajóra ült, 
a dalmát partokon Zengben kiszállt. Mint egykori ünnepelt kor
mányzójának a délvidéki városok diadalútat nyitottak. Hogy ne 
láttassák fegyveres hódítónak, sereg nélkül jön, lassan haladt. Két 
hónapig Horváti Pál zágrábi püspök vendége volt.

Ez alatt Mária királyné nevével nov. 8-ára országgyűlést hívtak 
össze, minden megyéből négy követet: ismét megerősítette a szent 
királyok törvényeit s az aranybullát. Mire Károly a déliek kísére
tében Buda alá érkezett, a két királyné elejébe jött, rokoni csókokat 
váltottak, kocsijokba vették s úgy hajtottak Budára. Megmentöjüket 
látták benne Zsigmond ellen, ki künn fegyvereseket gyűjt jegyesi 
jogai érvényesítésére.

Károly kezébe vette a kormányt. Az Anjouk nagy szelleme 
ismét visszatért. A háborgókat lecsendesítette. Az országos méltó
ságok viselőit állásukban meghagyta. Meg Széchi Miklóst a nádor
ságban, Forgách Balázst a főpinczemesterségben. Hívei félúton nem 
állhatták meg. Felhívták a két királynét a lemondásra. Az anya- 
királyné így szólt Károlyhoz : a büszke magyar nemzetet asszony
kéz nem kormányozhatja, vedd át őseid országát. Székesfehérvárra 
országgyűlést hívtak össze, a két királyné jelenlétében, decz. 31-én 
Károly fejét Szent István koronája díszítette. Nápoly III. Károlya 
a magyarok II. Károly királya lett.

Azonban jön a hír, hogy Zsigmond készül, hogy Branden
burgot bátyjának, Venczel cseh királynak, Matyus-földét, Csák Máté 
birodalmát, a Vág vidékét, 200.000 írt erejéig rokonainak, Jodok 
és Prokop morva örgróíoknak lekötötte, csakhogy segítsék. II. Károly 
alig melegedett meg a trónon, Zsigmond a Luxemburgokkal már 
közeledik.

A koronázástól egy hónap múlva, 1386 íebr. 7-én, reggel 
9 órakor Budán, hol a királyi család együtt lakott, Erzsébet királyné 
II. Károlyt magához kérette, mintha szokott látogatását folytatná, 
megjelent. A királynénál ott voltak kegyenczei, Gara Miklós volt
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nádor, Alsáni Bálint bibornok, pécsi püspök, Forgácb Balázs főpin- 
czemester, Bebek György és fia Imre bukott, vagy bukandó nagy
ságok. Károly hadsegédével megjelent. A két királyné Károlylyal 
magára maradt. Forgách belépett. Köpenye alatt rövid kard, Károly 
fejére súlyos csapást mért. A király és királynék környezete berohant. 
Kardot rántottak. Naccarella Forgáchon súlyos sebeket ejtett. A király 
még két sebet kapott. Gara s párthívei az utczára rohantak, éltették 
Mária királynét. Csáktornyái Laczkfy István vajda, Horváti János 
bán fegyveresek élén a királyt éltették. Károly febr. 14-én Viseg- 
rádra kívánkozott, hova a királynék is elkísérték. Hol, mint 31 éves 
febr. 24-én meghalt.

Király orvgyilkosság, harminczhat napos királyság páratlan 
a mi történetünk lapjain. Benne a nápolyi király is elhunyt, fia, 
László örökölte koronáját s az Anjouk magyar trónra vágyódását.

Egy tragédia utolsó felvonása, melyről elmondhatjuk, hogy 
az Anjouk két ága kipusztította egymást. Nápolyi Johanna elemész
tette férjét; Nagy Lajos testvéréért kivégeztette Durazzó herczegét. 
Ennek fia kivégeztette Johannát; Mária levágatta Johanna kivégez
tetőjét, II. Károlyt. Forgách Balázs pár nap múlva, márcz. 1-én 
a Csák Máté-féle Gyimes várát kapta, mit Máriával aláírattak, mit 
később Zsigmond jóváhagyott.

V. Mária s anyja szlavóniai fogsága, Zsigmond 
trónrajutása, Erzsébet megfojtatása, Mária kiszaba

dulása.

II. Károlyban az utolsó Anjou tűnik le trónunkról; a látszat 
az, hogy a magyar Anjouk leánya pusztítja a nápolyi ágot, a 
tizenöt éves magyar királyné. A lelkek az a viharzása lapjára 
írhatjuk, mely a klerikalizmus árnyalata szerint éppen most egy 
olasz, egy franczia pápát állított elő. A nápolyi ház az olasz, 
a magyar Anjouk a francziák álláspontján álltak; de hogy éppen 
a magyar trónról taszították le, azt a latin és germán sfera azon 
viharzása lapjára, melyet a déli és északi légkör éppen hazánk 
feletti összeütközése okozott. Azon áramlat találkozása, a hazánk 
szélére benyomúlt német lovagrend idejében az Árpádok fejéről
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akarta lefújni a koronát, most mint északi szél Csehországon át 
érkezik szembe a déli légkörrel. Arra a viharzásra, melyre keletke
zett az aranybulla.

Most nagyobb áramlattal állunk szembe. Az Anjouk ideje 
alatt a római császárság németté lett. A nemzet a még csak serdülő 
korát élő Mária nevében manifestumot bocsátott ki, hivatkozott 
benne, hogy atyja fiörökös nélkül halva el, az ország főpapságának, 
zászlósurainak, nemességének egységes akaratával ellentmondás 
nélkül emeltetett trónra : tudatja népével, hogy az uralkodást ismét 
felvette. A Károly-pártiaknak megkegyelmezett. Mintegy tiltakozás 
Zsigmond trónra jutása ellen, kit maga Nagy Lajos Mária kezével 
a lengyel trónra szánt, a magyar trónt franczia házba szánta Katalin 
legnagyobb leánya kezével.

Katalin meghalt. Erzsébet királyné Mária kezét az orleansi 
herczegnek kívánta juttatni. De a mint II.. Károlyt legyilkolták, 
Zsigmond fegyveresen átlépte a határt. Hozza testvére, a IV. Károly 
után 78-ban császárságra jutott Venczel cseh király, vele vannak 
a Luxemburg morva grófok, Jodok és Prokop, az egész dynastia, 
sereg élén. A két királyné s Laczkfi István erdélyi vajda, Zámbó 
Miklós tárnokmester, Bebek Detre kiszálltak. Győrnél találkoztak. 
1386 máj. 1-én köztük egyezkedés nyilt meg s Venczel máj. 12-én 
egyezkedést hozott létre, mely szerint Zsigmondnak az ország 
szabadsá át nem szabad érinteni ; ellátásra kapja Vas és Trencsén- 
megyét, a morva széli uradalmakat s mindazt, mit Venczel később 
részére utal, adósságait az ország kifizeti; Jodok s Prokop őrgrófok 
a nekik Zsigmond által elzálogosított Vág vidékéért megkapják a 
200.000 frtot. Végül Zsigmond, mint férj ott lakhatik, a hol a 
királyné, vagyis férjnek ismertetik el.

Zsigmond fegyveres megjelenése az ország felháborodásával 
találkozott, különösen a délvidéken, hol jelöltjük Jesujtatása felett 
a harag uralja a kedélyeket. A katasztrófa napján Horváti János 
és László Budáról Pál zágrábi püspökhöz menekültek, szövetkeztek 
Tvartkóval, Palisnai János, a János keresztes vitézek vránai per
jelével. A két királynénak azt a szerencsétlen gondolatot sugal
mazzák, hogy mint most harmadfél éve, menjenek le, személyes 
megjelenésükkel, javadalmazásokkal csillapítsák le a délvidéket. 
Julius közepén püspökök, főurak kíséretében, Gara Miklós és



Forgách Balázs vezetése mellett, megindúlnak. A bosnya püspök
ség székhelyére, Diakovárra érkeznek, várják a hódolatokat.

A középkor utószaka akkori viharzása egy áramlatába jutottak 
volt, hol Szlavónia Magyarország és Horvátország közt lebegett. 
Kelet felől a Tvarkó délszláv birodalma, délről fel Dalmáczián át 
Róma, felőlünk a nemzeti dynastia fentartása, nyugatról a Meissen- 
ből benyomúlt Maultaschokkal bejött északnémet áramlat találko
zott. Az Anjouk alatt a hozzánk benyomúlt délvidéki kiemekedet- 
teket a magyar föld melege még nem hatotta volt egészen át. 
A Dalmácziából jött Garák Róbert Károly alatt a macsói bánság 
lépcsőjéről már a nádorságra emelkedtek. Kik Nagy Lajos alatt 
emelkedtek ki, a szlavón Horvátiak s nyugati szomszédjaik, a német 
szellembe indúlt szlovének s a latin sferával tartó magyar áramlat 
közti választás pontján állnak. A délvidék forrong. A forrongás 
fészke Valkó vármegye, a Horvátiak bölcsője, kik Nagy Lajos 
alatt vezérszerepre vergődtek, s Palisnaival, az Esztergomba szé
kelő Johanniták vránai perjelével rokonosok. Pál 1379 óta zág
rábi püspök.

A két királyné és kísérete sejtve, hogy tőrbe csalták, Gara 
vára felé indúlt. 1386 jul. 25-én, egy szerda nap, midőn majdnem 
czélnál volnának, Horváti János és Palisnai János az országúton 
fegyveresekkel a királynék s nőkiséretük kocsiját s kíséretük dan
dárét megrohanták. A nyíl repült, a kard villogott. A roham a 
királynék kocsija ellen irányúit. Az országút csatatérré válik. A lova
gok s fegyvereseik a halálra rémült királynékat körül fogják. Vérnek, 
életnek nincs becse. A nemezis legelsőnek azt éri utói, ki legelső 
sújtott a védtelen királyra, Forgách Balázsot lesújtják, lefejezik. Gara 
Miklós, a nádor fia sebesülten fogságra került, nagyobb fia elmene
kült. A Garák utolsója, a volt nádor leszállva lováról osztotta a csapá
sokat, míg maga is elesett, a fejét a királynék kocsijába dobták. 
Azzal a királynék kocsijára estek, teljesen kifosztották, foglyúl 
ejtették. Előbb a zágrábi püspök gomneczi várába, nov. 4-én 
Novigrádba, a Palisnai foglyává tették. A fogoly főúrakat különböző 
várakba vetették fogságra. A Gara fejét Horváti Pál zágrábi püspök 
Nápolyba, a Budán meggyilkolt II. Károly fiának küldte.

A két királyné elfogatása hírére az egyházi és világi nagyok 
Budára siettek. Széchi Miklós nádor, Bebek Imre országbíróval
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kormánytanácsot alakítottak. Székesfehérvárra gyűlést hirdettek: 
kiszabadítani kezökböl a koronás foglyokat, volt minden gondo
latuk. A fehérvári gyűlés mélyen érezte a helyzet súlyát. A forra
dalmároknak, ha a királynékat szabadon bocsátják, s a királyi 
várakat átadják, amnesztiát hirdettek. Bár Zsigmond a hazába jött, 
a kormányt az országtanács kezébe tették le. Egy tanács kezébe, 
melynek élén Szécsi Miklós nádor, Zámbó Miklós tárnokmester, 
idősb Laczkfy István, a Csáktornyái áll.

Zsigmond pedig az adományleveleket, mint brandenburgi 
őrgróf s a római szent birodalom főkamarása írja alá, Mária meg
erősítése reményében. Laczkfy és a Kanizsaiak zászlója alá álltak. 
November közepén mint Magyarország ura és védője czímmel 
toborza híveit. A hadakat felültették, az év végén mint az ország 
főkapitánya áll az egybegyűlt sergek élére. A velenczei szövetséges 
hajók Novigrád elé vitorláztak. Zsigmond 1387 első napjaiban 
megindúlt. A horvát határszéléig hatolt. Erzsébet anyakirálynét jun. 
16-án Novigrádon megfojtották s ezzel Zsigmond trónrajutásának 
legnagyobb ellenzője útjából eltávolíttatott. Egy hónapi veszteglés 
után visszafordúlt, a hadjáratot beszüntette.

Féléve, hogy Mária királyné fogoly. Zsigmond és párthívei 
a helyett, hogy kiszabadítására gondolnának, Zsigmond megkoro- 
náztatásával foglalkoznak : szerkesztik a koronázási feltételeket, az 
elsőt, melyet ismerünk. Melyben Zsigmond mint őrgróf kötelezi 
magát, hogy a főpapokat, zászlósúrakat, főembereket, nemeseket, 
az ország minden rendű lakosságát szabadságában megfogja tar
tani ; idegeneket országos méltóságokra nem vesz fel; hogy a 
tanácsokat lelkiismeretesen követi, a rósz tanácsadókat a tanácsból 
csúfosan kizárja; a rendek iránt addig netán táplált haragját szí
véből kiírtja, az ő és Mária hűségébe visszatérőknek kegyelmet 
ad ; eddigi adományozásait megszünteti; záradékúl elfogadja, hogy 
a szövetség tagjai közül senkit el nem hagy, kivéve, a kit a szö
vetség minden tagja beleegyezésével kizár. S ha Ígéretét meg
szegné, felhatalmazza azon zászlósurakat, főpapokat s mindazokat, 
kik pecsétjökkel hozzájárúltak, hogy az akkor még csak őrgrófot 
meggátolhassák, s minden hatalmukban álló eszközzel kénysze- 
rithessék a fennebbiek megtartására. E feltételeket, melyekre hosz- 
szasan nem fog emlékezni, Zsigmond elfogadta. Országgyűlést
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hívtak össze, királynak, uralkodótársnak választották. S mert az esz
tergomi szék üres, Lajos kalocsai érsek, Károly hive nem jelent 
meg, a veszprémi püspök 1387 márcz. 31-én fejére tette a koronát.

Következett Mária királyné kiszabadítása. Zsigmond már márcz, 
4-éről kiáltványban szólítja, fel a délvidéket, hogy különben fegy
verrel fogja hűségébe kényszeríteni. A macsói bánná nevezett Gara 
Miklóst, a volt nádor fiát küldték ellenek. Temesvár alatt őket 
megtámadta, megverte. Horváti Jánost Pozsega várában szorította, 
ha a fegyvert leteszik s Máriát kiadják, kegyelmet biztosított. De 
a királyné a Palisnai kezében van. Palisnai János vránai perjel 
tartja magát Novigrádban. Vizen és szárazon ostrom alá vették, 
szabad elmehetés feltétele alatt a várat a királynéval együtt átadta. 
S Mária királyné tíz havi fogság után 1387 jun. 4-én Frangepá- 
nékban megszabadítok köszönthette. Zsigmond Budán vette a hírt, 
egy hónap múlva, jul. 4-én, Zágrábban találkozott a most 16 éves 
szép jegyesével

VI. Mária és Zsigmond együtt uralkodása, Zsigmond 
uralkodásának megtámadtatása.

Mária király a mint fogságából kiszabadult, Zengben meg
bízta Monaci Lőrinczet, írja meg viszontagságos élete történetét, ki 
meg is írta. Rendelkezett, hogy megfojtott anyja testét haza hozzák. 
S az a páratlan eset adta elő magát, hogy hazaérkeztével az ország
nak két királya lett, Kanizsai János esztergomi érsek, első ki felveszi 
a primási czímet, közös cancellár, Bebek György közös tárnok- 
mester. Kezdetben az okmányokat kettőjük nevében keltezik.

A mint Zsigmond királysága hírét vették, Mária testvére, Hed
vig, a nápolyi Anjouház s a velek tartó Szlavónia forradalomra 
tért nagyjai Zsigmond királyságát nem akarják elismerni.

Hedvig lengyel királynétól ott váltunk el, mikor 11. Károly 
uralkodása idejében kezét Jagellónak nyújtotta. S a 16 évig tartott 
kapcsot köztünk és a lengyelek közt megszakasztotta. Anyja halála 
s Zsigmond trónra lépésének hírét véve, igényét a magyar trónhoz 
felvetette. Jagellót már kezdetben bántotta az, hogy a lengyel 
határszélekre telepedett, tőlünk kiűzött német lovagrend Lengyel
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ország széleit háborgatja, germánizálja, s Zsigmond, mint akkor 
brandenburgi őrgróf őket támogatja. A magyar koronával szemben 
nem elégelte meg, hogy Lengyelországot elszakasztotta, a vele 
szomszédos hübér tartományainkat magához kívánta ragadni. Zsig
mond trónra lépése után Jágello azonnal támad. Galicziát és Lodo- 
mériát 1387-ben Lengyelországhoz csatolta. Az oláhországi vajdát 
1389-ben szövetségre kényszerítette s 1391-ben hazánk fenhatósá- 
gától elszakasztva, a lengyel korona hübérébe hajtotta. Végre a 
két rokon udvar felismerve a keletről fenyegető közös veszélyt, 
1395-ben szerződést írt alá, melynek erejénél fogva Hedvig lemon
dott a magyar koronára támasztott igényéről, Mária és Zsigmond 
nemcsak a lengyel, hanem a magyar korona Galiczia és Lodo- 
mériára tartott jogigényét is feladta. Keletfelöli védbástyáinkat elvesz
tettük, Felső-Mágyarország és Erdély fedezetlen maradt.

Nápolyban Margit királyné. 11. Károly özvegye, a mint Zsig
mond megkoronáztatása hírét vette. 1387 ápr. 19-éről tudatta az 
ország rendéivel, hogy fia, a 13 éves László részére a koronára 
igényt tart, IX. Bonifácz Lászlót 1389 máj. 29-én nápolyi király
nak koronázta. Az ifjú király 1390 okt. 15-éről kiáltványt intéz a 
főurainkoz, melyben tudatja, hogy a magyar koronát is szándékba 
vette megszerezni. Hervoját 1391 jul 17-eről dalmát-horvát bánnak 
nevezi. 1392 nov. 8-áról Velenczétől szabad útat kér Magyar- 
ország felé.

Kik II. Károlyt felléptették volt, a magyar délvidéki nagyok, 
a mint fia fellépett, pártjává alakúltak, nem akarnak a latin sferából 
kiszakadni, a germán sferához szakadni. A bosnya bánból dél
szláv királyságra emelkedett Tvartkó az Adriáig akar hatolni, támo
gatja őket.

Horváti János, Széplaki László, Hédervári Kont István, Kor- 
pádi János és Palisnai Boliszló azon vidék nagybirtokosai 1388 
nagy böjtjén átkelve a Száván, nápolyi László lobogóját kibon
tották. Zsigmond Losonczi László horvát, Gara Miklós macsói bánt 
állította eléjökbe, kik végre is megverték. Horvátiék a csatából 
elmenekültek, de a főbbek egy része a királyi csapatok kezébe 
kerültek. Budára vitték. Zsigmond lófarkán meghurczoltatta, vér
padra juttatta, birtokaikat mint pártütőknek elkoboztatta.

A mint Zsigmondban előlépett az autokrata, a nemzet nagyjai
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a szokatlan kegyetlenkedésre, Zsigmond királykodása ellen fel akar
nak lépni, az ország nádora a mozgalom élére áll, a társkirályhoz, 
Máriához fordúlnak, Mária Zsigmondhoz fordul, figyelmezteti az 
alkotmányos nemzet jogaira, a nemzet nagyjai lecsendesűlnek.

Zsigmond, a mint lába alatt a magyar földet mind bizto
sabbnak érezte, kis örökségét, a brandenburgi herczegségét 1388 
máj. 17-én rokonai Jodok és Prokop morva grófoknak 84.000 
aranyért eladta, mintegy készíti elő a német lovagrendnek az északi 
tenger felől előnyomúlását, Poroszország megalakulását. A nemze 
ünnepre készül, Szent László király lovas szobra felavatására, mit 
még Nagy Lajos rendeletére a Kolozsvári testvérek készítettek. 
Mária és Zsigmond 1390-ben együtt leplezték le. De már Zsig
mond kezdi magához ragadni a kormányzást, megkezd szűnni a 
végzések együttes nevükben keltezése, Zsigmond magát Isten kegyel
méből Magyarország királyának kezdi czímezni. Mária Buda helyett 
hol Visegrádon, Váradon, Diósgyőrön kezdi élte szomorú napjait. 
Egy Ferenczi barát közreműködésével bibliát fordít, mit a bécsi 
udvari könyvtár őriz. De már megjelent Stibci vajda, a német 
lovagrend szellemét képviselő lengyel, ki 1389 jan. 10-én még az 
esküt Máriának kezébe is leteszi, kapja Beczkó várát.

Azonban közbeszól a Balkán, hol a török a szerb czárságot 
1371-ben egy csata után leverte, leigázta. Lázár szerb fejedelem 
atbosnya királylyal, oláh vajdával szövetkezve, s magyar hadak által 
támogatva, vívja 1389-ben a rigómezei csatát, melyben Lázár és 
Murad szultán is elesett, de azért Rigómező Mohácscsá lett Szer
biának. Zsigmond 1394 ápr. 12-ére országgyűlést hirdet. A délvidék 
nápolyi pártja, 32 nemes Budára tart, köztek Kont István, a volt 
nádor fia, s bekövetkezett a felkonczoltatás, bár kegyelem ígéretre 
tették le fegyverük.

A nemzet újra háborog. De közbe szólt Mária királyné 1395 
máj. 17-én bekövetkezett halála. Mint írják, a budai hegyek közé 
lovagolt, szakadékba esett, hol halva találták, Váradra temették.



MÁSODIK FEJEZET.

Német-római császárságra jutott királyaink
Luxemburg Zsigmond, Habsburg Albert.

Zsigmond király.

(1387-1437.)

I. A Luxemburgok s a német aranybulla keletkezése.

Míg nálunk az Anjouutódok alatt, a Dunamentén, ezen atro
citások folynak, nyugaton a francziák és angolok közt száz éves 
liarcz, a pápaság és császárság, az egyházi és világi föhatalom, a 
klerikalismus és feudalismus harcza foly a hegemónia felett.

A hatalom határa felett a latin és germán sfera századok 
óta vív. Habsburg Rudolf után Vili. Bonifácz be akarta szüntetni 
a német sferától lefoglalt római császárságot, s a német törzsek 
közt egy súrlódás következett, melyben 1292-ben Nassaui Adolf, 
98-ban 'Habsburg Albert, 1308-ban Luxemburg Henrik, 1314-ben 
Bajor Lajos váltakozott a német királyságban ; de már vele szemben 
Habsburg Frigyes, mint ellenkirály lépett fel. S következett 1347-ben 
Luxemburg Károly, ki a kettős királyságnak véget vetett.

A Luxemburbokba egy ház emelkedett ki, mely mint a szász, 
bajor és sváb, nem képvisel német törzset. A Rajna mellől indúlnak, 
a Nasasui Adolf törzséből, mely már belga és hollandi ágra sza
kadt. Henrik fia, János, a kipusztított Venczelek után cseh trónra 
jutott, fia, Károly német királyból, IV. Károly császárrá lett, s ennek 
nagyobb fia, Venczel, atyja császárságába lépett, kisebb fia, Zsig
mond Csehországon át magyar trónra hatolt. S mint láttuk, az 
Anjouutódok korában már haladna le a Dunamentén, hol a latin 
mellett délszlávokba ütközött.

Zsigmond atyja, IV. Károly a kettős királyság megszüntetése 
mellett még tovább ment, rendezi Róma elllenében a császári
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hatalmat. A pápaság a latinok kezében választás alapján maradt, 
IV. Károly a feudalismus alapján a császárságot családjában örö- 
kö'.hctövé akarja tenni. A pápaság IV. Orbán idejében, 1236-ban 
már megalkotta volt a császár-választó testületet a hét választó 
fejedelem személyében. IV. Károly tovább ment, 1355 okt 28-áról 
aranybullát adott ki, melyben a hét választó fejedelem, az egy
háziak közül a mainzi, trieri és kölni érsek, a világiak részéről a 
cseh király, a rajnai választó fejedelem, a szász-würtembergi herczeg, 
s a brandenburgi őrgróf; meghatározza benne, hogy minden husvét 
előtt Frankfurtban birodalmi gyűlés tartassék. S a császári méltó
ságot oly magas fénybe helyezte, hogy a három egyházi választó
nak kellett a császári asztalnál az imádságot végezni, és mint 
főkanczellároknak, a pecséteket hordani; a cseh királynak, mint 
főpohárnoknak kötelessége volt a császárnak ezüst billikomban 
bőit nyújtani, a pfalczi választó herczegnek, mint főasztalnoknak 
nagy ezüst tálban ételeket kellett a császári asztalra helyezni, a 
szász választó fejedelemnek, mint fömarsallnak, egy méret zabot 
kellett ezüst edényben odavinni, a brandenburgi választó herczegnek, 
mint főkamarásnak, ezüst mosdómedenezében vizet kellett, a leg
finomabb törülközővel, kézmosásra átnyújtani. Mi által a feuda
lismus rangfokozalos szolgálati viszonya a legfelsőbbek légkörébe is 
bevitetett.

S hogy a császári hatalmat a pápai hatalom színvonalára 
emelje, ha a pápaság, mint a hogy' II. Pius 1359-ben, Ferrarában 
nyolcz törvénytelen Észtéit törvényesít, IV. Károly kiszáll kétszer 
Olaszországba, s mint 1354 május 15-én, Pisában Della Stradat 
tudorrá koronázta. Rómából való második visszatérésében, 1468-ban 
Ferrarában megállt, s mint feljegyezték, egy nap alatt, a nélkül, 
hogy szobájából kimozdúlt volná, nyolezvan előléptetést honorál- 
tatott, cavallierokat, contékat, doktorokat ütött fel; a conték egyikét 
azzal a joggal, hogy öt számig doktorokat nevezhet ki, a másikat 
azzal, hogy fattyú gyermekeket törvényesíthet, nem becsületes köz
jegyzőket becsületeseknek nyilváníthat.

IV. Károlyban megjelent a második Nagy Károly, ki secula- 
rizálta a hatalmat, képviselőjét, a földet, a világiak kezébe, s a föld 
termés tizedét az egyháznak juttatta, mindeniknél a nagy elmék, 
a kiváló képességek részére. Azóta a földdel versenyre kelt a pénz,
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értékét nem bírta megsemmisíteni a canonjog az az intézkedése, 
hogy pénzről kamatot venni tilos. IV. Károly visszament a Caesarok 
korára, kiknek már a pénz non ölet, nem volt szagos.

Nagy Károly a hatalmat a frankok, a nyugati katholizáltak 
kiváltjai közt kívánta földarabolni: IV. Károly a germánok részére 
akarta lefoglalni, s ez által a vallási gyűlöletet felléptette, a nyugati 
fajok egymás iránti gyűlöletét. Neki, ha a latin faj kiváltjai, a 
papság emberfeletti lény, a germán faj kiváltjai szintén übermen- 
schek. S ezt a Luxemburgok részére juttatta, mi az eddig vezérlő 
szász, bajor, nyugati és déli sváb törzsek gyűlöletét hívta fel, mely 
kovásza lett a politikának, mely a német törzsek egybe nem olva
dásának, német nemzetté alakulásának századokon át akadálya lett. 
Kifejlett a feudalismus germán rendszere, melynek a magyar faj, 
a magyar nemesség, a magyar királyság nem egyenrangú a germán 
faj, nemesség, királysággal.

Zsigmond ebben a szellemben nevekedett, a Luxemburg- 
szellem túltengése hozta trónunkra.

11. Zsigmond az egyedül uralkodó. A nikápolyi csata 
s elvesztése.

Zsigmond uralkodását' megszoktuk 1387 márcz. 30-tól szá
mítani, mint a mikor Mária fogságában léte alatt a veszprémi 
püspök megkoronázta. Míg Mária élt, társuralkodónak tekintetett, 
de csakhamar magához ragadta a kormányt. Mária 1395 május 
17-én meghalt.

Már fellépésével hozta a Luxemburgok fenhéjázását, határ
talan becsérzetét. Benne megjelent az eleven germán übermensch, 
a germánizált feudálismus képviselője, ki országát a család patri- 
moniumának, családi örökének tekintette. Pretorianusokul hozza, 
kiket az Árpádok kivertek volt, északról visszafordítva, a német 
lovagrendet, melynek ez idő szerint ezer tagja, klastromi élet helyett 
már a világi életnek adta volt át magát. Visegrádra telepítette. 
A Johannitákat nemsoká kiteszi az országból.

Zsigmond egy országot, egy birodalmat vett át, melyet az 
Árpádok határszéli bánságokkal, hübér tartományokkal körül bás
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tyáztak volt. A lengyelektől ide szakadt Galiczia és Lodoméria; 
s azon túl volt Cumania, a mai Oláhország, az Alsó-Dunán fel 
ott volt a Szörényi, a macsói, sói, ozorai bánság, ott volt Szla
vónia, Horvátország és Dalmáczia, s belül rajtok mint hűbértarto- 
mány Szerbia, Bosznia, Bulgária. De megjelent a török már az, 
Anjouk alatt a Balkán-tartományok veszendőbe kezdtek indúlni. 
Míg Zsigmond mint társuralkodó a latin párt leverésével vesződött, 
a török már a Dunáig hatolt, átlépve a Dunát, a Szörényi bán
ságba is beütött.

Zsigmond feladata volna az Árpádok hódításait, a balkáni hűbér- 
tartományokat megvédeni, melyeket Nagy Lajos még a vallás útján 
is szorosabb kapcsolatba igyekezett vonni. Az 1389-ki rigómezei 
ütközet felébresztette Európát. Erre Zsigmond is leindúlt, 1390-ben 
Orsóvá vidékén nehány bánsági várat biztosít, s 1391-ben a bánok 
a mérkőzéseket folytatják. Zsigmond külsegélyhez fordúl, 1392-ben 
az oppelni herczeg, s Cilly grófja kíséretében másodszor is leindúlt, 
átkelt a Dunán, Bajazid elégségesnek tartotta serget küldeni ellene, 
mire sergeink kitérve a döntő ütközet elől, haza vonultak. Bajazid 
1393-ban a bolgár czárok székhelyét, Tirnovót is elfoglalta. Szerbia 
után Bulgáriának is ura lett. Zsigmond Csehországba ment, hol 
bátyja, Venczel május óta a csehek foglya. Bajazid 1394 őszén 
Oláhországba tört. Zsigmond Erdélyen át Moldova fedezetére indul. 
Az alatt Bajazid Viddint Szilistriát, s a két Nikápolyt elfoglalta. 
Zsigmond 1395-ben Kis-Nikápolynál veszi Mária halála hírét május
ban, félbe szakasztja hadjáratát, sergestől haza vonúl. A török 
a Balkán után az Al-Dunára tette kezét.

E percztől a törökben a második mongoltatárjárás fenyeget, 
mint az elsőnél, Európa nem mozdúlt, mert mint az első, a második 
is csak keleti vallású népeket igáz le. Az első leigázta a keletkező 
Oroszországot, a török a keletkezni indúlt dél-szláv birodalmat 
törte össze. Hozza demokratikus szervezetét, a papságot nem 
bántja, a nép vallásos hitét nem érinti. S utolsó öt évi sikere s a 
középkor szűk látkörű politikája megteremtette a keleti kérdést, 
melyet annyi századokon át Európa máig nem bír megoldani.

A Balkán félsziget török kézbe jutásának kellett be követ
keznie, hogy Európa magáról jelt adjon. A pápa Boszniában és 
Horvátorszában keresztes hadjáratot prédikáltatott. Zsigmond, hogy



nyugat figyelmét ide vonja, Kanizsai Miklóst a francziákhoz kül
dötte, s más európai udvarokhoz fordúlt. Erre a burgundi feje
delem fia, János neversi gróf vezérlete alatt franczia lovagok jön
nek. Jön Ruprecht pfalczi gróf, Fridrik nürnbergi várgróf, Ciliéi 
Herman gróf, kikhez cseh és lengyel lovagok csatlakoztak. Jön a 
német és Johannita-rend több vitéze. S kik a török becsapások súlyát 
niár érezték, fegyvert fogtak a steyerek. A magyar főurak sem 
kívántak a biztosnak vélt harczi babértól távol maradni. Bebek 
Detre, Semsey László mellett képviselve vannak a Perényiek, For- 
gáchok. Gyűlhelyül Buda volt kijelölve, hol fényes fogadtatás, ünne- 
peltetés fogadta őket. Zsigmond nem mulasztotta el a magyar 
királyi udvar fényét, vendégszeretetét csillogtatni.

Mintegy százezer ember, Közép-Európa virága iudúlt. A Vas
kapun át, a Duna mentén fekvő várakat megszállták, s 1396 szept. 
15-én a Duna jobb partján fekvő Nagy-Nikápolyhoz érkeztek. A vár 
ostromához fogtak, hol Mircse oláh vajda is csatlakozott 10—14 
emberrel.

Bajazid szultán, a Rigómezőn elesett Amurat szultán fia, a 
villám névvel megtisztelt hadvezér, félbehagyva Konstantinápoly 
ostromát, nevéhez híven, Zsigmond felé robogott. Hozva Zsig- 
mondénál nagyobb hadvezéri talentumát, s százezernyi táborát.

Bajazid azonnal támadásra készült. Sergét négy felé osztotta. 
Elől 24,000 gyalog, utána a 30,000 lovas indúlt; maga körül más 
40,000 lovas, s a tartalékban 8000 hűbéres. Fegyelmezett sereg 
állott egy össze nem gyakorolt, fegyelmet alig ismerő táborral 
szemben. Míg a francziák a magyarokkal szemben magoknak vitatják 
a támadást, az első roham dicsőségét * a török már rohan, a 
csatatervet sem ismerő magyar tábor részére a csata megnyerhe- 
tésének reménye is oda van.

Szept. 28-án megtörtént és elveszett a nikápolyi örökre gyá
szos emlékű csata, hol a török források szerint 20,000 keresztény 
feje csatatéren maradt, 10,000 fogságra esett. Egy sereg főpap, 
föúr és lovag harczolt vitézül és halt el dicstelen halállal, annyian, 
hogy alig bírta a föld gyomra befogadni, temetetlen, vadak pré
dáivá lettek. Köztük Semsey László, Maróthi Dénes, Rozgonyi 
s mások.

Kiket a halál megkímélt, menekülne, de a nép fosztja ki,
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vagy fogságra ejti. Foglyúl esett a francziák vezére, a neversi gróf, 
kit 100,000 arany forinton váltanak ki. Zsigmond elmenekült. Gara 
Miklós és János, Kanizsai János és Miklóssal, Cilley Hermannal 
a Dunára vetette magát, lehajózott a Fekete-tengerre. Hosszas hánya- 
tás után, majd három hó múlva, decz. 19.-én Lacroma szigetén 
tűnt fel, decz. 30-án Spalatóba, birodalma földjére érkezett.

111. Zsigmond fogságra vettetése.

A nikápolyi csata elveszett. A rigómezei csatában 89-ben a 
délszlávok, a nikápolyi csatában 96-ban a nyugati népek, ott a 
a keleti vallás, itt a nyugati vallás vesztett csatát az izlám ellen. 
Szerencsénkre közbelép a mongolság, mely még csak az astralis 
vallásban él, a Samarkandból pár tized előtt 77-ben a mohamedán 
világ ellen fellépett Tamerlan.

Melyben mi vesztettünk legtöbbet, a török nikápolyi sikerét 
a középkor utószaka azon háborgásának köszöni, hogy a pápaság 
csak Boszniában és Horvátországban prédikáltat keresztes had
járatot, maga is a pápai szakadással küzd. A magyar csak Franczia- 
ország keleti részéből kap segítséget, maga is az angolokkal vívott 
száz éves harczát vívja. A német királyság felett Venczel s Pfalczi 
Ruprecht közt viszály foly. A nikápolyi csata előtt Venczel a csehek 
foglya, kit Zsigmond a cseh koronától is meg akar fosztani. Német 
segély nem jöhetett. Zsigmond neki vitte a magyart Nikápolynak, 
Bajazid meglepte: a Fekete-tenger partján ott álltak készen a 
hajók, Zsigmond az idegen lovagokkal a hajókra menekült, a tűzbe 
hagyott magyarság elvérzett, s a mikor hónapok múlva az Adria 
partján megjelent, a csata vesztésére bűnbakot keres.

Mikor három hónap múlva a magyar láthatáron egész várat
lanul feltűnt, egy országot talált, mely megüresedve látta a trónt. 
Hol a határszélek főurai a szélrózsa minden irányába más király
keresésre indúltak. Még ha élne is Zsigmond, Mária gyermek 
nélkül halt el s férjével szemben megszűnt a feltétel, mely mellett 
királylyá választották. Nincs házasság, nincs korona, a közérzet 
e nyomon halad.

Felső-Magyarország százötven főura paripára vetette magát,
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Lengyelországban termett, Hedvignek, mint Mária testvérének fel- 
ajánlta a magyar koronát. Zsigmond visszatérte után személyesen 
ment a lengyel udvarhoz, lglón 1397 jul. 14-én békét, 16 évi 
bekét kötöttek. Mit Hedvig a szép, s Máriánál erélyesebb királyné 
1399 jul. 17-én bekövetkezett halála követett. Lengyelország elsza
kadása ténynyé vált.

A Dél-Magyarország részéről a négy év előtt nádorságot viselt 
idősb Laczkfy, nápolyi Lászlót, II. Károly fiát, nápolyi királyt szó
lította fel, vegye fel ősei gazdátlannak nézett koronáját. Zsigmond, 
a mint bujdosó társai, Kanizsai János esztergomi érsek, Gara 
Miklós, Ciliéi Herman társaságában Dalmácziában partra tette lábát, 
Zengre gyűlést hirdetett, várta az ország hódolatát. Nádora, Ilosvai 
török fogságba esett, Bebek Detrét nádorrá nevezte. Nápolyi László 
készülődik, mert IX. Bonifácz pápát is megnyerte. Hogy pártjával 
leszámoljon, a Száva parti Kőrös-Udvarhelyre tartományi gyűlést 
hirdetett. Hova Gara János, Kanizsai Miklós és István, Szécsi Miklós, 
sok délvidéki főúr dandárokkal jelentek meg. A Laczkfyak meg
voltak híva, bízva a királyi hitlevél erejében, szintén megjelentek. 
S következett 1368 febr. 27-én a nápolyi párt főbbjei harmad
szori lemészároltatása, Laczkfyak és társaik kardra hányattatása, 
jószágaik elkoboztatása.

Egy sereg vár és uradalom vesztette el urát. Volt a hűségben 
maradottakat mivel megjutalmazni. Ifjabb Laczkfy István volt erdélyi 
vajda simontornyai vára és uradalma a Kanizsaiaknak, az idősb 
Laczkfy István volt nádor sasfészke, Csáktornya, Ciliéinek adomá- 
uyoztatott. A többi uradalom zálog-kölcsön útján kiosztatott.

Zsigmond, a mint a lengyel udvarnál a békét megkötötte, 
szept. 24-ére Temesvárra országgyűlést hirdetett. A nevezetes ország
gyűlésen, mely egy hónapig tartott, erőforrásokhoz kívánt jutni, 
mit a nemzet csak alkotmánya helyreállítása árán volt hajlandó 
megszavazni. Rendezték a hadügyet, a főúri bandériumok mellett 
a kapunkénti és fejenkénti fegyverfogást. Felajánlták egy időre a 
főpapi javak jövedelmének felét. Ezzel szemben megerősíttették 
Zsigmonddal az aranybullát, mely az ország, Nagy Lajos 1351-iki 
törvényeit, mely a nemesség szabadságát biztosította. Felújították 
az országgyűlés évenkénti tartása kötelezettségét, mit a nemzet 
oly rég nélkülözött. Kimondták, hogy a király az idegeneket, Stibor

19



— 264 —

vajdát, a ki mindjárt zágrábi püspök lesz, karácsonyig tegye túl 
a határon. ,

Azonban Zsigmond csak királyi jogaira, de kötelességeire 
nem szokott emlékezni. Az idegeneket nem távolította el. A cillei 
grófok, Ozorai Pipo s kéjéncz idegenek befolyása alatt marad. 
A hadi költségre szánt jövedelmeket személyes kedvtelései emésztik 
fel. Pazarlása határt nem ismer. Törvény, alkotmány, az ország
tanács nézete, intelme hatást reá nem gyakorolt. Várakat zálogosít 
el. Idegeneknek uradalmakat adományoz. Cillei Hermánnak Medre- 
várát, Eberhard rokonainak a zágorjai ispánság várait. A koronára, 
mint családi tulajdonra, 93-ban Venczellel, 99-ben Jodokkal alku
dozott, mintha nem választás útján emeltetett volna trónra. A nem
zet souverenitási joga előtte el nem ismert fogalom. Mindezek az 
ország legjobb embereit tőle elidegenítették. Még kibékültek volna 
vele, ha elveszi II. Károly leányát Johannát, hogy a nápolyi pártot 
is leültesse.

Az ország nagyjai összegyűltek, végre is kitört a nemzet 
haragja. A mozgalom élén Bebek Detre a nádor, s az esztergomi 
érsek, Kanizsai János prímás áll. Az 1401 szent György napi tör
vénykezés alkalmával Budán szokatlan számmal megjelentek. Ural
kodását bírálat alá vették, mit elbizakodva fogadott. A nagyok 
ligába verődtek, még a Garák sem maradtak ki. Ápr. 28.-án az 
urak megszállották Budát, a királyi palotába hatoltak. Mint szónok 
Bebek Imre, vranai perjel lépett elő. Miért jönnek így reám ? 
E kérdésre Széchenyi Simon válaszolt: Azért jöttünk, hogy a cse
heket, lengyeleket s a többi idegeneket kiűzzük az országból. Ha 
nem egyezel belé, nem vagy többé királyunk, foglyunk vagy. 
Egyedül Tar Lőrincz húzta ki kardját, de öt sebet kapott. Zsig- 
mondot Visegrádra szállították. Az idegeneket szétverték, kifuta- 
mították. Majd Siklós várába kisértették.

A király fogoly. Az ország kormányzását államtanács kezébe 
tették le, Bebek Detre nádor, Kanizsai János prímás és Széchenyi 
Frank országbíró vezetése mellett. S követséget indítanak Nápolyba, 
hogy az Anjou-házat ismét trónra hívják, az uralkodását oly gyá
szosan végzett II. Károly fia, Anjou László személyében.

Gara Miklós, a hasonnevű nádor fia, macsói bán, az elégü- 
letlenek egyike közbelépett, s kieszközölte a kormánytanácsnál,
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hogy az ő s testvére, János kezessége mellett, a csak nem rég 
szerzett siklósi várában helyezzék őrizet alá, melyet az özvegy 
nádorné lakott. Ez időtől inkáb annak vendége, mint fogoly.

A hogy Zsigmond fogságra vettetett, lengyel részről Jagelló, 
osztrák részről Albert herczeg fegyverkezik, mint trónra vadászók. 
A nemzet II. Károly fiának, Lászlónak trónra hozatala csapásán 
halad. Hónapok telnek, a nyár elmúlt, foly a békétlenek közt az 
érintkezés IX. Bonifácz, a Rómában székelő pápával, Nápolyi László 
protektorával, de mintha Zsigmond megnyerte volna azzal, hogy 
a franczia pápa pártjától távol tartotta magát, a trónra hivott Nápolyi 
László nem mozdul. Ez alatt Albert részére Ciliéi, a dunántúli, 
Stibor Jagelló részére a vágmenti várakba kezdi becsempészni az 
idegen fegyvereseket. Nehogy az országot valamely meglepetés 
érje, az ország széleit megrohanásnak vagy épen kiszakittatás veszé
lyének tegyék ki, a kormánytanács arra látta magát indíttatva, hogy 
Zsigmond kamarillájával szabadon bocsátási feltételek felett szóba 
álljon. Zsigmond elé azon feltételeket szabták, mely szerint várakat 
a jövevények kezéből vegye vissza, s fogadja eskü alatt, hogy 
senkin boszút nem áll: Zsigmond a feltételeket elfogadta, az esküt 
letette, s azzal a siklósi vár kapui hat hónap múlva, okt. 26-án 
megnyíltak. Gara Miklóst nádorrá nevezte.

IV. Forradalom Zsigmond ellen, Nápolyi László meg
jelenése. Zsigmond alkotmányos útra térése.

Zsigmond királyt a hat hónapi fogság némi változáson vitte 
át. Ismerni tanulta a magyart, hogy gyilkot, mérget, nem használ, 
mint lovagias nemzet szemtől szembe támad.

Alig lépett ki, a szultán, ki Nikápolynál legyőzte, Bajazid 
szultán Tamerlán ellenében elvesztette 1402-ben az angorai csatát 
s örök fogságba esett. A világtörténet egy harczában esett el, 
melyben a mohamedanismusnak nem volt elég, hogy támadta a 
kereszténységet, szembe száll az astralis vallással, az izlamot világ- 
hódításra akarta indítani. Kelet-Európa békéje egy időre biztosítva 
lett. Zsigmond a szélcsendet felhasználva, folytatja Magyarország 
a latin sferából a germán sferába szakasztását. Csakhogy többé
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nem a furor teutonions fegyverével. Stibort Zsigmond rósz szellemét, 
a vérengzés rendezőjét, a dorbézolót, ki leánya lakodalmát a vág- 
menti Beczkó várában, csehekkel, lengyelekkel, litvánokkal hat 
hónapig tartotta, köréből eltávolították. De mellette maradt Ciliéi.
A Cilleiek nyugatról a szlovén hegyekből, Nagy Lajos idejében 
tűnnek fel nálunk, Ulrik személyében, mint a ki hadjárataiban 
kisérte. Utolsó Piast, Kázmér lengyel király leányát nekik adja. 
A most előlépő Hermán gróf Styriában, Karintiában, Horvátország
ban uradalmak és várak ura. Mint egykor a Giissingiek, a Dunántúl 
urának képzelték magukat. A másik, a most nádorrá nevezett Gara 
Miklós, hasonnevű nádor fia, a század elején alig ismeretes dél
vidéki szláv család utóda, a család kormányzói nagy tehetségével, 
de annál kevesebb magyar nemzeti érzékkel megáldva, idővel várak
kal, uradalmakkal felgazdagodva. Ki most nádorrá lett, János test
vérével ott állt Zsigmonddal szembe, mikor foglyúl ejtették, majd 
a baranyamegyei várukba internálták. Miklós, a nádor, mint már 
özvegy, Ciliéi Hermánnak nagyobb leánya, Anna kezével veje lett. 
Zsigmond eljegyezte Ciliéi kisebb leányát, a kilencz éves Borbárát. 
Ily társaságban Zsigmond nem igen férkőzhetett a nemzet szívéhez. 
Bátyja a Luxemburgok fejéről 1400-ban elvesztette a császári koro
nát, minden gondolatja, azt visszaszerezni.

A mint uralkodását ismét felvette, első tekintete a német 
lovagrendre esett, kiket kétszáz év előtt kiűztünk, most fenn északon, 
a lengyel és német határon van letelepedve. Zsigmond magát min
denek előtt pénzzel kívánta ellátni. Mit atyjától, a császártól feudumba 
kapott, Neu-Mark, mit bátyjával, a cseh királylyal bírt, ott feküdt 
a német lovagok kezeügyében. Honnan már sólymok jönnek, innen 
borok mennek. Zsigmond, bátyja beleegyezésével Neu-Markt tar
tományt eladóvá tette. Stibornak 1402 jan. 20-án felhatalmazást 
irt alá, az jul. 25-én a vásárszerződést megkötötte s részletekben 
a két testvér 200,000 és egy nehány forint felett osztozott. Előbb 
zálog, később örökvásár alapon. Keletkezik Poroszország.

Kit eljegyzett, Ciliéi Borbára még gyermek. A Luxemburg- 
házat fiágban kihalás fenyegeti. A feudalismus azon a csapásán 
haladva, hogy az országok az uralkodó családok peculiumai, Albert 
Alsó-Ausztria herczegével, ki Csehország koronájára szintén vágya
kozott, kölcsönös trónöröklési szerződést kötött, s mit országgyűlés
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elé nem vihetett, 1402 szept. 21-én német párti 110 főpappal és 
főárral aláíratta. S mint a ki Ausztria s a keletkező Poroszország 
felől magát biztosítva látva, Csehországba ment, hogy a Luxem
burgok fejéről leesett korona visszaszerzés czéljára Csehország, mint 
választó fejedelemség koronáját keresse.

Erre a nemzet visszagondolva, hogy Róma azon korába jutott, 
melyben a keletkező caesarismus a republicanusokat, itt a latin 
sferából elszakadni nem akarókat vérpadra hurczolják, s látva, hogy 
a német lovagrend porosz földre lett előnyomulása, s az osztrák 
házzal kötött örökösödési szerződéssel, a germán sféra hazánkra 
nyomulása mintegy elő van készítve, a nemzet megdöbbent Zsig- 
mondot most másodszor is detronizálni indúlt.

A nemzet legnagyobb állású férfiai 1403 januáriusa elején 
Nagyváradra gyűltek. Ott vannak Kanizsai János esztergomi érsek- 
priinás, a kalocsai érsek, a váradi, egri, erdélyi püspök, az erdélyi 
két vajda, a székelyek ispánja, a Kanizsaiak, Bebekek, Drugethek, 
Csákiak mellett a nagy családok egész sora. S Szent László sírja 
lelett esküt fogadtak, hogy Zsigmondot többé királyuknak nem 
ismerik, s trónra hívják Nápolyból II. Károly fiát, Lászlót.

A forradalmi lépés megett IX. Bonifácz, a Rómában székelő 
ellenpápát képzelik, ki mint nápolyi születésű Kis Károlynak fiát, 
Lászlót 1390-ben nápolyi királynak koronázta, s kit anyja, Durazzó 
Margit, a mint özvegygyé lett mint magyar trónkeresőt fellépte
tett, s kit a délvidék már 1388-ban meghívta volt, s kiért annyi 
nemes fő elesett. Most mint a pápaság jelöltjét keresik fel Zsig
mond helyett, Váradról, hogy a mozgalomba a Tiszamentét, Erdélyt 
is bevonják.

IX. Bonifácz a délvidéken a főpapi méltóságokat László hívei
vel kezdte betölteni. Pápai tizedek átengedésével támogatja, s pápai 
követül egy hatalmas bibornokot indít Magyarországra, hogy telj- 
erővel lépjen fel László érdekében, mint a hol a trónt megürültnek 
tekinti. Mire László jul. 17-én hajóra szállt, két nappal később 
Zárába érkezett, Kanizsai János prímás, Szepesi János kalocsai 
érsek, a nyitrai, győri, veszprémi, zágrábi püspökök, Bebek Detre 
volt nádor alatt magyar, bosnyák urak, dalmát városi követek, mint 
Magyarország leendő királyát köszöntötték. Hol aug. 5-én a pápai 
legátustól megáldott új koronával meg is koronázták.
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Ez alatt Zsigmond párthívei Gara nádor, Ciliéi Hermán, Stibor, 
Maróthi János, Perényi Péter és Zsigmond, mint a kiknek állása 
koczkán forgott, szintén szervezték magukat, Zsigmond is haza 
jött, László híveit lázadóknak proclamálta. A forradalom olyan mér
veket öltött, hogy midőn Zsigmond királyi székhelyére be akart 
vonulni, a budai egyetemi ifjúság, Makrai Benedek jogtanár veze
tése mellett, Budavár kapuit a király előtt ljezárta.

Zsigmond erre 1403 aug. 9-iki rendeletével a római kúriával 
szakított, a pápai adót betiltotta, az elpártolt főpapok javait lefog
laltatta. Esztergomot ostrom alá vette. A tiszai és erdélyi seregek 
már Hatvannál állottak, midőn Gara Miklós nádor közbelépett. 
Kiegyezés kezdődött. Zsigmond ígéretet tett, hogy absolut kor
mányzásával felhagy, országgyűlést hiv össze, amnesztiát hirdet. 
Mit, okt. 2-áról ki is hirdetett. Mire a forradalom vezérei: Bebek 
Detre, Kanizsai prímás meghódoltak, Zsigmond kegyelmébe fogadta. 
Nápolyi László, ki az Anjouház nagy traditiója fényét kihasználni 
nem tudta, nov. 7-én, a pápai legátussal, Angelo bibornokkal 
vissza vitorlázott.

Végre Egervár és Erdély is meghajolt. 1404 husvét ünnepére 
Pozsonyban országgyűlés lett hirdetve. Zsigmond a nagylelkűség 
nála szokatlan talárjában lépett a rendek elé. A kihirdetett amnes- 
tiát még a később megtérőkre is kiterjesztette.

V. Zsigmond a magyar király, s feudális irányú 
szervezkedései.

Tizenöt esztendő kellett, hogy végre is nemcsak a délvidék, 
a Tiszamente és Erdély is felkeljen s detronizálja Zsigmondot, ki 
még mind a luxemburgi herczeget játszotta, találkozzék a nem
zettel, s beálljon magyar királynak. S a magyar utolsó Anjou 
halálától egy véres korszaknak kellett lefolyni, hogy a nemzet 
kezdjen szakasztani a latin sfera kötelékével, s kifejezésre juttassa,* 
hogy a Luxemburgok feudalismusával alkotmányos érzelme, tem- 
peratuma kibékülni nem fog.

Szent István éppen egy német pápával, II. Sylveszterrel a 
feudalismus felett felében kialkudott. A latin sfera szellemében volt
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valami a hellen világ demokratiájából, s volt az, hogy a Nagy 
Károly-féle feudalismus alapján maradt, a kiváló férfiak vezérlete 
elméletén. A germán feudalismus a római világ csapásán haladva, 
a születés előjogán át a Luxemburgok feudalismusáig jutott, hol 
IV. Károlyt a más német főnökök szolgálják. S míg a kik a német 
birodalmán kívül maradtak, a francziák és angolok száz éves har- 
czuk alatt a feudalismus germán színezetét elvetve, Francziaország- 
ban a burgund, gót, breton, normán, bask törzsekből kialakúi a 
franczia nemzet, Angliában a kelta, ir, skót angolszász, normán 
megveti az angol világuralmat: addig a germán feudalismus még 
a német törzseket sem bírja nemzetté olvasztani. S a Luxemburgok 
egy fenhéjázást vezettek be, mely előtt a német faj a többi fajokkal 
szemben über-ments, emberfeletti, s magában a német fajban 
egyik törzs, egyik osztály lenézi a másikat; s még a felső osz
tályban is a rangfokozatot a czipő orrczimpája hosszasága jeleli. 
Ily iskolából jön Zsigmond. Atyafiságos társadalom, jogegyenlő
ségben nevekedett magyar temperamentum előtt a feudalismus 
még mind rangfokozatos szolgai viszony: Zsigmond junker fellé
pésével össze kellett ütköznünk. A nemzet fogságra vetette, majd 
detronizálta: Zsigmond végre belátta, hogy zsarnok kormányzással 
a magyart megtörni nem lehet, kezdett beválni magyar királynak.

Az Anjouk felléptével, Gentilis kardinál olaszokkal akarta 
volna kicserélni a magyar főpapságot; Zsigmond nem akarja. Az 
első Anjout VIII., az utolsó Anjout IX. Bonifácz szállítja; hogy a 
főpapság felhagyjon az Anjouk kultuszával, elrendelte, hogy ezután 
a pápai kamarának senki se fizessen. A pozsonyi országgyűlés 
hozzájárulásával 1404 ápril 6-áról behozta a jus piacetit, mely 
szerint a római curiának az országba küldendő bullái, brévéi, összes 
iratai királyi piacet reá vezetése nélkül, mint érvénytelenek, ki nem 
hírdethetők; valamint a magyar püspökök Rómába intézett iratai 
felülvizsgálás, jóváhagyás nélkül el nem küldhetők. S ez által az 
egyházat az államtól függővé tette.

Zsigmond már otthonról ismerte, hogy a főpapság és hübér- 
urak fékezőjéül a városi, a polgári elem felhasználható, s hogy a 
városok a királyi kincstár részére kiapadhatatlan források. Az Árpá
dok a városi telkeket kimentve a katonakötelezettség alól, terra- 
gium czím alatt földbér alá vetették. Az Anjouk, a városi elemben
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csak az iparüzöt látják, mint ipartestület tagjait rendezik, a czé- 
hekbe osztják. Zsigmond a polgárságban oly népelemet lát, melyet 
a megyék kötelékéből jó lesz kiszakítani. A nagyobb városokat 
királyi városokká emelte, a megyék hatósága alól kiszakítva, auto
nómiával, jogi személyiséggel, polgári és büntető hatósággal, sza
bad tisztválasztási, kegyúri, vásártartási, statutum alkotási joggal 
czímerrel és pecséttel ruházta fel. Buzdította, hogy kőfalba vegyék 
magukat. Szabadalmaik közé sorozta, hogy hadban a király zászlója 
alatt jelenjenek meg; s kapuikat csak a királynak tartoztak fel
nyitni. Mint autonóm testületek szervezik az ipartestületeket, a 
czéheket, még a viseletek és szokások szabályozására is ráteszik 
kezöket. Tisztviselői a római senatorok tógájában lépnek a tanács
házba. Főbirájukat, miként a consulokat, liktorok kisérik a gyűlésbe. 
Mindenik egy idegen tartomány, melyben nemes, tehát magyar nem 
birtokolhat. Egy kis erőd, saját várőrséggel, minden ipartestülct 
egy zászlóalj saját zászlójával, a vár bástyái köztük kiosztva.

Hol a rendiség történeti múlttal bír, Francziaországban 1264, 
Angliában 1302 óta a városok már megjelennek az országgyűlése
ken, de angolokat, francziákat hívnak; nálunk a nem magyarok 
még csak hospesek, nincsenek honfiusítva: Zsigmond az 1405 
ápril 15.-ére egybehívott országgyűlésre a városokat is meghívja. 
De a megyék beleegyezésétől teszi függővé s az egy Pestmegyét 
kivéve, a többi megye ellentmondott, a rendiséget vísszaútasí- 
tották.

A nagyobb városok: Buda, Pest, Pozsony, Nagyszombat, 
Sopron, Kassa, Bártfa, Eperjes összeültek, a német városok jog
alapjára helyezkedtek, municipalis közigazgatásukat, törvénykezé
süket német mintára formulázták, Zsigmond életbeléptette. Csak a 
magyar föld fölszívó erejének köszönjük, hogy ki nem szakadtak 
a nemzetből.

Az Árpádok alatt a nagy család primus inter pares. Nemes
levél nincs. Az Anjouk bandériummal kiálló családfőknek külön 
zászlót engednek. Zsigmond kapóssá teszi a czímereket, az arma- 
lisokat, a czimeres nemesítő leveleket. Németországon foly a czí- 
merek divatja, mely nélkül lovagjátékokban részt venni nem lehet. 
Nálunk a nemesítés jószágadományozással jár. Zsigmond a donatio 
nélküli armálisok adományozását hozza divatba, hogy mikor, csak
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annyit tudunk, hogy heraldicánk 1405-ből ismeri az első festett 
annalist. 1408-ban alapította a magyar Sárkányrendet a hitetlenek 
ellen fogadalma czimével. Azonban a nemzet, mint idegen intéz
mény irányában, még kevésbé volt fogékony. Egy decretuma ren
dezte a banderialis rendszert, mely mint korrajz, becses, mi lovas
ság-, illetőleg huszárságból állott. Zsigmond rendelkeze uralko
dása kezdetén ; ilyen:

A három királyi dandár 7000 lovassal. A hübértartomány 
dandárai: a szerb despotáé 8000, az oláhországi és moldvaországi 
vajdáké 10,000, Bulgáriáé 4000, Dalmát-Horvát- és Tótország rendei, 
Boszniának még ideszámító részével és Herczegovinával együtt 
9000 lovassal.

Világi zászlósurak: az erdélyi vajda 1000, a horvát bán 500, 
a tótországi bán 500, a macsói bán 400, a corbanai gróf 500, a 
cetini gróf 500, a zengi gróf 500, tárnokmester 50 lovasból álló 
bandériuma.

Egyháznagyok bandériumai: az esztergomi érsek két ban
dériuma 1000, az egri püspök két bandériuma 1000, a kalocsai 
érsek 500, az erdélyi püspök 500, a pécsi püspök 500, a győri 
püspök 500, a veszprémi püspök 500, a Csanádi püspök 200, a 
pannonhalmi apát 250, a várnai perjel 500, a zágrábi püspök 
500, a bosnyák püspök 100 főből álló lovas bandériuma.

Erdély nemzetei: a székelyek és szászok 4000, a megyék 
nemessége 3000 lovassal, az 55 megye 100—500 lovasból álló 
bandériummal.

Végre jön 40 akkori nagybirtokos, nagy család dandára; 
milyenek: Stibor gróf 1000, Maróthy János bán 1000, Hédervári 
urak 1000, Gara János 500, lévai Cseh Péter 500, Tohi Lőrincz 
500, Blagay urak 500, Szentgyörgyi gróf 500, Homonnaiak 200, 
Perényi János 200, Pelsöcziek 200, Vajdafy Henrik, Széchenyi 
László, Pálóczy Imre, Széchy Frank, Jakabfy János, Forgács Péter 
és János, Galgóczi Miklós 100—100, Ernyey Mihály, Gyarmathy 
Miklós, Pethö László, Sós Miklós és György, Czudar János és 
Simon, Czobor 50—50 lovasból álló bandériuma.

Az összes lovasság 76,875, minden lovasra három gyalogost 
számítva, az ország haderejét 300,000-re tehetjük. Hozzá csak had
vezér kelletett.
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Fényre emelte a királyi palotát, melyről ma már csak a 
Zsigmond-kápolna bes2él, melyről azonban Ambrosius Camaldu- 
lensis (t 1439) így ír Zsigmond királyhoz: „Felségednek, legke
gyelmesebb fejedelem, fölötte nagy hálával vagyok, hogy engem, 
mielőtt Magyarországot elhagynám, a legszebb és legnagyobbszeríi 
látványban részesíteni kegyeskedtél. Az általad épített palotát a 
legnagyobb csodálkozással és különös meglepetéssel vettem szem
ügyre ... Az épület kiváló nagysága különben is oly nagymé
retű, hogy azt vélem, hogy nincs nagyobb a földön . . . S alig 
hiszem, hogy a perzsáknak mindenekfölött szép királyi palotája, 
melyet oly sokat dicsérnek, ezzel a tiéddel összehasonlítható . . . 
De körüljártam a halastavakat és kerteket, melyek mindennel bőven 
ellátva, a szemnek kínálkoznak".

Míg Zsigmond királyságát ily irányba indítja, Manuel keleti 
császár busúltában körútra kél, a nyugati udvaroknál elpanaszolja, 
hogy a keleti császárság már csak Konstantinápoly s környéke; 
figyelmeztette a fejedelmeket, hogy Európa politikai egyensúlyát 
végveszedelem fenyegeti; visszatértében, 1403-ban Budán Zsig- 
mondot is felkereste. De a királyt egyéb gondok foglalják el, mihez 
hozzájárult 1406-ban, második házassága Ciliéi Borbálával.

Velencze Nagy Lajosnak évenkénti 7000 arany fizetésére köte
lezte volt magát. Felmondta. A magyar tengerpart s a vele szem
ben fekvő Dalmátia, a dalmát városok és szigetek engedve a táma
dásnak, Velencze felé kezdtek hajolni, (jtierso és Osero kezdte 
1410-ben.

VI. Zsigmond a császár beigtatása. A szepességi 
városok zálogba vetése.

Történetünk világtörténelmi magaslatra emelkedik. E felfogá
sunkkal szemben kútfőink szerint, a magyar nemzet, magyar király 
történetünkből egy időre letűnik, az a magyar nemzet, mely meg
csinálta a történeti világ legnagyobb csodáját, hogy mondjuk, 
kétszázezer magyar három nagyhatalom érintkező pontjából kimet
szette hazáját, táborból nemzetté lett, az a magyar királyság mely 
megcsinálta azt a másik csodát, hogy klérusát a nemzetköziségből,
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nemzetét a feudalismus rangfokozatos szolgaságától megtartotta, 
a kútfők szemében ez egy darabig csak színpadi díszlet, legfelebb 
népség, katonaság.

Mihez a magyar trón lépcsőül szolgált, Zsigmond elérte czélját, 
a német királyság visszaszerzését a Luxemburgoknak. Ki bátyja fejéről 
levette a német koronát, a pfalci Ruprecht 1410 máj. 18-án meg
halt. Zsigmondot jun. 11-én Frankfurtban a választó fejedelmek 
német királylyá emelték, s útjára lépett, hogy atyja császári koro
nájához jusson.

A magyar királyság e megtiszteltetése megdöbbentette a nem
zetet, mely segélyt keresett a török ellen ; de a Luxemburgok 
kezében nem láthatott a választásban egyebet, mint a német elem 
a Dunamentén át a Közép-tengerre vágyakodását. Annak a moz
galomnak folytatását, melyet a népvándorlás képviselt, melynek a 
második népvádorlás idején a magyar honfoglalás gátat vetett. 
Melynek folytatására Barbarossa vállalkozni akart, de a német 
törzsek nem vállalkoztak. De már a Luxenburgok áttörték a német 
terjeszkedés ellen a pápaság által felhúzott katholizált szláv zónát, 
Zsigmond a magyar trónra jutott, vérpadra juttatta a latin pártot, 
s azt hihették, hogy a magyar királyság megkerítésével a magyar 
nemzet is meg van törve; hogy Zsigmond fogságra vettetését a 
német királyságra emeltetés helyreüti s még a török is megdöbben.

A nikápolyi csatavesztés tizenhatodik évében a választó feje
delmek 1412-ben Budára jöttek, hogy császárukat köszöntsék. Három 
király, 13 herczeg, 21 gróf, 120 lovag, 1 bibornok, 3 érsek. 11 
püspök 4000 lóval, cselédséggel lepik meg Budavárát. Kezdődnek 
a lakomák és lovagjátékok, a magyar vendéglátás, s a magyar 
királyi udvartartás fényének ragyogtatása. Mi csináljuk hozzá a 
zenét; számlája szája izén maradt a hazának.

Sógora Ulászló lengyel király is köztük van. A lengyel koro
nát, mit Nagy Lajos Budára hozott volt, neki kiszolgáltatta. E mel
lett 1412 márcz. 1-én, a lengyel földdel határos lublói uradalmat, 
mint valami családi peculiumot, a szepességi 24 városból 13-at, 
a lengyel koronánál elzálogosította 37060 széles cseh garasért, 
77700 írtért, más számítás szerint 208,200 aranyért, s ez úton a 
Szepesség egy része, Lubló és Podolin várak, Béla, Leibitz, Meu- 
hárd, Szepes-Szombat, Poprád, Strázsa, Olaszi, Igló, Runkin, Felka,
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Szepes-Váralja, Mathoeocz, Durand annyiban kiszakadnak hazánk
ból, a mennyiben a lengyel korona lesz földes urok, starosták 
fogják kormányozni, Lengyelország felosztásáig.

Zsigmond már mióta siklósi fogságából kiszabadult, a közép
kor Arx Imperandi a timere et amore, az uralkodás megtartásának 
rettegtetési vagy szeretettel való kormányzás elméletének,' mint király 
jobbik útjára tért, szervezkedései körül a hübérrendszert a magyar 
alkotmányossággal kiegyeztetni igyekezett. Mintha atrocitásai szín
helyét kerülni kívánná, Magyarország kormányzását nádorára, Gara 
Miklósra bízta, maga német királyi gondjainak adta át magát, hol 
a szeretetre méltóság palástjában jelent meg.

De egyszersmind, mintha szellemvilága a latin sfera huma- 
nismusa melegebb légkörébe jutott volna, mint római császárjelölt 
Nyugat-Európa vallástéri háborgását kívánta lecsendesíteni. Az egy
házi szakadás már azon a ponton volt, hogy három a pápa, XIII. János, 
XII. Gergely, XIII. Benedek, olasz, franczia s spanyol. Zsigmond 
tárgyal a három pápával, a franczia, angol és az arragoniai kirá
lyával. A reformok keresztülvitele czéljából egy zsinat összehívásán 
dolgozott, mit 1414-ben csakugyan ki is hirdetett Constanczba. 
Maga ment Rómába, hogy XIII. János pápát a megjelenésre reá 
bírja. A zsinatra fényben kívánt megjelenni s újabb pénzügyi 
míveletével egy történelmi esemény alapját vetette meg. Budán 
1411 jul. 8-án diplomát írt alá, melylyel Frigyes nürnbergi vár
grófot Brandenburg kapitányává nevezte, s neki 1415-ben 400,000 
aranyért eladta. S ez által a Hohenzollern-házat, a mai porosz 
dynastiát megalapította.

A kis Constancz, ott a bodeni tó partján, Európa fejedelmeit, 
főúrait, főpapjait látta falai közt, csak az egyháziak s kísérete 
száma 18,000. A zsinaton Magyarország is megjelent: Cara nádor 
300, Ozorai Pipo 120, Stibor vajda 110, Széchy Mihály 80 lóval 
jelent meg. Mintegy 30,000 ember gyűlt fel a kis városba, köztök 
több választó fejedelem, egyházi és világi főúr. Tőlünk részt vettek 
még a budai egyetem, Buda, Pozsony, Nagy-Szombat, Kassa, 
Kolozsvár, Gyulafehérvár és Brassó városok képviselői.

A pápák s különösen Benedek, az arragon Luna gróf nem 
akar lemondani. A zsinat négy évig tart. Zsigmond ragyogtatja 
diplomatiai s szónoki képességét, azzal a fölényi érzettel, melyet
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az adoma is fentartott, hogy midőn fogyatékos latinsággal azt 
találta kiejteni: tempi passati, azzal vágott vissza, major sum 
quam omnes grammatici. A négy év alatt Zsigmond Londont, 
Párist és Perpignant járja. Párisban 1416 márcz. 10-én, hogy a 
növilágot is bevonja, száz úrhölgyet vendégelt meg s ebéd után 
mindeniknek egy brilliant gyűrűvel kedveskedett: hallotta, hogy 
a magyar szent Erzsébet rózsái, míg várából a nép közé ért, 
kenyérré változtak. S mire a conciliumnak vége, a végeredmény 
el volt érve: Zsigmond a hosszas egyházi szakadást lecsendesítette, 
a három pápa helyett a negyedikben, Márton pápában kiegyez
tette. A kilátásba helyezett egyházi reformok jobb időkre halasz- 
tattak. Mi felett XXIII. Jánossal siker nélkül tárgyalt, a II. Szilveszter 
által engedélyezett királyi kegyúri joghoz, a magyar korona jogát 
a concilium elismerte, a főpapság kinevezési jogát a koronának 
visszabocsátotta; csak a püspöki functióra való felhatalmazás jogát 
tartotta fenn a római curiának. Bulla keletkezett, mit az új pápa, 
V. Márton megerősített. A gyűlés 1418 ápr. 22-én véget ért. Zsig
mond máj. 20-án Constanczot elhagyta.

Erre Zsigmond előtt 1419-ben megnyílt Csehország trónja. 
Mint még német király Pozsonyban 1428-ban birodalmi gyűlést 
tart, 1430 végén a német birodalomba ment, hol másfél évet töl
tött. 1431-ben Olaszországban van, hol nov. 25-én magát Mila
nóban a lombárd vaskoronával lombárd királynak koronáztatta. 
Tartja 1433-ban a baseli zsinatot, hová tőlünk ismét díszkiséretül 
szolgál mindenki, ki nevével, vagyonával, rangjával kiváló helyet 
foglalt el a hazában. Onnan ápr. 23-án négyszáz főnyi kísérettel 
Rómának indúl, hogy magát megkoronáztassa. Úti költségei fede- 
zésésére rangokat, czímeket oszt. Beccadellit költővé koszoruzza. 
1433 máj. 21-én nagy pompával bevonúlt, s mint ki lett fejezve 
a pápa infuIával császárrá avatta. Rómából aug. 12-én távozott. 
Feltünőleg olasz és délnémet nép között Baselben, kilencz, Ulm- 
ban, Regensburgban két hónapot töltött s csak négy év után, 
miután nádora, Gara 1434 okt. 20-án meghalt, tért 37-ben vissza 
Magyarországba.
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VII. A német-római császárság a magyar trónon. 
Tenger-partunk Velencze, Balkán-tartományaink a 
töröktől, hazánk a husszitáktól megtámad tatása.

A vázlat után, melylyel a magyar trónra jutott német-római 
császárságot Zsigmondban láttuk, ki minket közelebbről érdekel, 
Zsigmond a király alatti történetünk következnék.

Királyunkat a német választó fejedelmek 1410-ben a nélkül 
választják német királylyá, hogy a nemzetet megkérdezték volna, 
talán mert Magyarország nem számított a német-római biroda
lomhoz, Zsigmond sem hozta tudomására az országnak. A nemzet 
kétes érzelmekkel fogadja. A nemzetben fel kellett újúlni az emlé
kezetnek, hogy alig halt meg Árpád, jöttek püspökök vezetésével 
a németek, s Bánhidánál velek szembe csatát kellett állnunk; alig 
vettük fel a kereszténységet, lovagok kíséretében a püspökök búcsú- 
járással kopogtattak hazánk kapuján. Szent István kapunkat nem 
nyitotta meg, s megjelent a császárság, Szent Istvánnak kardra 
kellett vennie, s jött a negyven éves háború. Alig pusztították ki 
a szent királyokat, az első Stauf már jegyzi el s viszi Vak Béla 
leányát, a második Stauf, Barbarossa Frigyes a mint fellép, az 
Árpádleányt oltár helyett, kolostorba juttatja; összegyűjti a német 
rendeket, indúljunk Magyarország ellen, de a német rendek nem 
vállalkoztak: s jöttek hazánkra a mongolok, s mire Sajónál velük 
szemben királyunk csatát veszt, s menekülne a Lajta felé, a kaput 
bezárva találja, miért az utolsó Babenberget el kellett ejtenünk. 
Most a törökben megjelent a második mongoltatárjárás, a Dunáig 
hatolt, s csak át kell lépnie, hogy hazánk földére tegye lábát. 
Zsigmond Frankfurt helyett, már Budára gyűjti 1412-ben a német 
rendeket. Választó fejedelmek, püspökök, herczegek, grófok, lovagok 
Budára gyűlnek. Zsigmond a Luxemburgok nagy szónoki tehet
ségével fogadja s miként atyja, asztalánál a választó fejedelmeket 
szolgáltatja. S mire a gyűlésnek vége, a nemzetben az a gyanú 
kellett hogy ébredjen, mintha a török elleni készület helyett a 
hellének Trója, s a rómaiak Chartagó elleni vágya, egy második 
Barbarossa Frigyes alatt Magyarország megszállásáról akart volna 
szó lenni, csakhogy a német rendek most sem vállalkoztak.
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A Luxemburgok a Staufok politikáját folytatják azzal a különb
séggel, bogy a Staufok Italián le akartak a Közép-tengerre jutni, 
a Luxemburgok a Dunamentét választották. A Vatikán által fel
húzott katholizált szláv zónát Csehországon áttörték, Budára 
jutottak s az Adriára akarják vetni magokat. A Vatikán az Anjouk 
nápolyi ágát veszi elé, a dalmát partokra szállítja. Délmagyarország 
nagyjai elébe mentek, Zsigmond három ízben vérpadot állít. Velen- 
cze fellép, támadja az Adriát. Zsigmond Nikápolynál csatát veszt, 
a Balkán török kézbe jut, a német választó fejedelmek Zsigmondot 
német királynak választották, s lefolyt Budán beigtatása.

Míg ezek folynak, Vclencze, a keresztes hadak szállítója, 
melyből felgazdagodott, az Anjouk alatt már császárpárti, már 
támadja az Adriát, a Kálmán király Dalmátiáját, mit Nagy Lajos 
a kezekből visszavett volt. Folytak a csaták, végre 1420-ban Trau, 
Spalato, Cattaro is biztosabbnak vélte magát Velencze oltalmában, 
átpártolt, Dalmátia városai, szigetei nekünk elvesztek. Csak Veglia, 
Frangepánok sasfészke maradt meg, de ez sem sokáig. Kik meg
tarthatták volna, a három ízben felállított vérpad a délvidék jobb
jait eltemette.

A török a Balkánon folytatja hódításait, nyomul felfelé a 
Dunának. Mit az Árpádok megszereztek, s az Anjouk megtartottak, 
Zsidmond alatt Galicziát, Lodomeriát a lengyel, a keleti és déli 
melléktartományokat, Moldvát, Öláhországot, Szerbiát, Bulgáriát, 
Boszniát s a hazánkhoz csatolt két bánságot a török, a magyar 
tengerpartot, Dalmátiát Velencze részére elvesztettük. A tartomá
nyok, melyek hazánk testét védték, elestek, Zsigmond a mint 
német király lett, hazánk gondjai második sorába került. Király
ságát átadja Gara Miklós nádorának. Az olasz és franczia Johan- 
nitákat kiteszi a hazából, helyükbe a német lovagrendet lépteti. 
Maga kimegy négy évre a constanczi zsinat tartására. S mire vissza
kerül, 1419-ben felveszi ősei cseh királyi czímét.

Ez alatt a török támadja a hozzánk tartozó Oláhországot, 
a lengyel Moldovát, s mit eddig nem érintett, hazánk testébe vágja 
lova patkóját, 1420-ban Erdély földére lép s kezdi harczát hazánk 
ellen. Zsigmondnak, mint német királynak nagyobb gondja a hussi- 
ták mint a török leverése; hogy Csehországba mehessen, sógorát, 
Czillei Frigyest hívja erdélyi vajdaságra; s mert nem jön, 1427 ápr.
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10-éről a német lovagrend nagymesterével kezd tárgyalást, hogy 
a lovagrendet visszatelepítse Erdélybe: a Bánságba, Erdélybe egyes 
lovagok érkeztek, egynek Erdélyben a pénz és sókamarák ispán- 
ságát adja kezébe.

Idegen kezekre akarja bízni, az időben, melyben D’Arc Johanna, 
az orleansi szűz 1429 febr. 24-én férfi ruhát ölt, zászlót ragad, 
a francziák követik, Orleanst az ostrom alól felszabadítják, III. Károlyt 
Rheimsban királylyá koronázzák, V. Henrik angol királyt Párisból, 
az angolokat Francziaországból kiverik.

A nemességet bandériumokba sorozta volt. Fővezérévé az 
idegen Ozorai Pipót teszi. S hogy a népet felfegyverezze, 1435-ben 
országgyűlést tart, kelt a II. decretum, melynek első czikkelye 
fentartja a bandériumokat, a megyéket a főispánok vezetése alatt 
a királyi hadak mellé rendeli; második czikkelye általános fel
kelés esetére minden 33 jobbágy után 3 tegzes lovas kiállítását 
rendeli, legalább íjjal, tegezzel, karddal és fokossal; a harmadik 
a jobbágytalan nemesre a személyes felkelést mondja ki ; a hatodik 
a jobbágyok összeírásáról intézkedik; a hetedik a meg nem jele
nőkre jószágvesztést mond ki.

Zsigmond Konstanczba menetele előtt a magyar korona kere
sője, nápolyi László, a konstanczi zsinatból hazajövetele után, kit 
ki akart vetni, Venczel cseh király meghalt. Konstanczban kivette 
a pápaságot a franczia, a spanyol kezéből: a mint 1419-ben bátyja 
után cseh király lett, kitört a hussiták felkelése, egy előbb vallási, 
majd politikai forradalom, mely hazánkat támadja. Nem elég délről 
a török, északról is támadtatunk. Zsidmond hozatja Dominici Jánost 
inkább inquisitornak, mint térítőnek, a kedélyeket nálunk is felkorbá
csolják. Maga két királysága közt tartja utazgatását, hozzánk is be-be- 
néz, a két támadó ellenség elé Ozorai Pipót, a hussiták brandisi 
Giskra Jánost állítják s 1422-ben fegyverre kerül. Ozorai Pipó Cseh
országon kezdi, az 1423-ik évet a török ellen Oláhországban tölti.

A hussziták 1432-ben már átlépték határainkat, Nyitramegyét 
pusztítják. Zsigmondot az egyházi ügyek Baselbe szólítják, hová 
1432-re zsinatot hívtak össze, hol a husszitáknak megadják az 
engedélyt, hogy egyházukban a latin helyett nemzeti nyelvet, s az 
áldozásnál bort használhassanak, miről kelyheseknek neveztettek. 
Maga 1434-ban Romába megy, császárrá koronáztatja magát.
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1436-ban Dominici helyett, Marchia Jakab minoritát, inqui- 
sitornak küldték Rómából, Dominici még beérte a száműzetés bün
tetésével, kik Moldovába vonúlnak, Marchia már vérét kívánta a 
gyanúsítottnak. Erre Erdélyben 1437-ben egy néplázadás tört ki, 
mely a lengyel határ felől kezdődött, de hónapok múlva oly 
mérveket öltött, hogy Erdély nemzetei, magyar, székely és szász 
látva elhagyatottságukat, szept. 24-én összegyűltek, véd- és dacz- 
szövetségre, unióra léptek, s a fellázított néppel szembe szálltak.

A husszita háború mind tovább terjedt. Zsigmond Prágába 
indúl, 1437 decz. 9-én, születése napján, 70 éves korában meghalt.

Albert király
Alsó-Ausztria herczege, később cseh és német király.

(1438 jan. 1 - 1439 okt. 28.)

1. A Luxemburgok helyébe a Habsburgok lépnek.

A Luxemburg-házat a trónunkon a Habsburgok váltják fel. 
Mind a két ház a Rajnamentéröl indúl, egyik sem képvisel vala
mely német törzset, mint képviseltek az Ottók, Henrikek, Frigyesek. 
Mind a két ház a Staufok korszakában lép előtérbe < Habsburg 
Rudolf mikor Olaszország leverésére indúl, Barbassa Frigyest csak 
bekísérte, s visszatért, Nassau Adolf, melynek törzséből a Luxem
burgok felemelkedtek, a Staufok alatt fővezérségig vitte. A Hab
sburgok a Rajnán fel tartottak Magyarországnak, a Luxemburgok 
Németországon át érték el Magyarországot, s jutottak trónjára, mit 
az utolsó átadja az első Habsburgnak, ki trónunkon megjelenik. 
A két ház a Staufok bukása óta, a német királyi, császári méltó
ságban egymást váltogatja, míg az egyik kihaltával a másik a német 
királyság trónját is átveszi. S ezzel a vezetés az északnémetekről 
a délnémetekre száll, kik mint a latin sfera szomszédai klerika- 
lisabbakká lettek.

Az Árpádok aféle neutralitasban éltek, mint most Svájcz, 
Belgium. Szövetségben a keleti császársággal, Rómával. A har
madik hatalom, a német császárság folyvást meg akar hódítani,

20
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hazánkra népfoltokat telepít, abba jár, hogy letörje szövetsége
seinket délről, északról. A Habsburgok érkeztek előbb határunkra. 
Habsburg Rudolf nekünk engedi a dicsőséget, hogy Alsó-Ausztria 
herczegét, Csehország királyát elejtsük. S akkor Magyarországot 
császári feudumnak nyilvánítja. Hogy el ne foglalja, Róma hozza 
az Anjoukat, kisodornak neutralitasunkból.

Az Anjouk porlasztják a földet lábunk alól, püspökségeink 
uradalmait, nagyjaink várait idegenek kezébe juttatják, a jobbágy
ságot a földes urakkal szembe állítják. Szövetségesünkre, a keleti 
császárságra jön a török, a pápai széken két-három pápa jelenik 
meg. Északon volt Venczel királyukat meggyilkolják, a cseh trónra 
jöttek a Luxemburgok, közülök Zsigmond már trónunkra hatol, 
a hazánkat védő tartományainkat, lengyel, török, Velencze kezébe 
ejti, mit még az Anjouk le nem törtek, a délvidéki nagyokat vér
padra juttatja, Erdélyre visszaindítja, mit az Árpádok kivertek volt, 
a német lovagrendet. S trónunk a Luxemburgok kihaltával a Habs
burg Rudolf utódai kezére jut. De még nem a ház kezébe, hanem 
az alsó-ausztriai ágra, mert a ház a bécsi mellett, stíriai és tiroli 
ágra oszlik, s a bécsi ág látja magát a magyar után, a török által 
első sorban fenyegetve.

Az Anjouk megkezdték, Zsigmond folytatta a nemzet harcz- 
képessége letörését, Zsigmond folytatta s bevégezte tartományaink 
elvesztése által az ország leszerelését. A magyar királyság választó 
királyság volna, de a középkort éljük, hol a korona nászhozo
mány számba megy, ily kettős úton jut Albert trónunkra.

II. Albert királysága.

Rövid, de reánk nézve egyik legnevezetesebb uralkodás, alatta 
kezdünk érintkezni Ausztriával. Az utolsó Anjou, Nagy Lajos egyik 
leányát, Máriát eljegyzé IV. Károly kisebb fiának, Zsigmond kirá
lyunknak. Zsigmond leányát, Erzsébetet eljegyzi Albert Alsó-Ausztria 
herczegének. Zsigmond király Ciliéi Borbárától született leányának, 
Erzsébetnek 1412 ápr. 29-etől jegyese s ez idő szerint férje. Mint 
nejének uralkodó társa koronáztatott meg 1438. jan. 1-én azon 
kikötéssel, hogy az országban lakjék.
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Első Habsburg a magyar trónon. Második királyunk, ki egy
szersmind német király, miután még azon évben 1438 márcz. 18-án 
német királylyá választatott, mit az ország beleegyezésével ápr. 
29-én elfogadott, Habsburg Rudolf fia után itt száll negyven év 
múlva, a Luxemburgokról a német korona a Habsburg-házra, mely
nek aztán birtokában marad. Mint Zsigmond veje a cseh korona 
birtokához is hozzá jutott. A csehek katholikus része 1438 jun. 
29-én meg is koronázta. Azonban Kázmér lengyel király, a cseh 
kelyhesektől támogatva, nem akarja elismerni. Albert e szerint az 
alsó-ausztriai herczegséggel, a cseh királysággal, a német császár
sággal kapcsolatba hozza koronánkat, de a nélkül hogy az ural
kodó személyiségének azonosságán kívül más kapcsot ismernénk.

Ily összeköttetésekkel lépett az alkotmányosabb érzelmű Albert 
ipja örökébe, melyet a legnagyobb ziláltságban kapott. Albertnek 
volna feladata jóvá tenni. Huss Jánost megégetik, kinek tanait 
pár év múlva Baselben elismerik. De azért a hussiták mozgalma 
Albertre maradt.

Albert Zsigmondtól Erdélyben néplázadást örökölt. Az erdélyi 
püspök a terménytized fizetését két évről pénzben kívánta. Zsig
mond a pénzt 1432-ben deválvátio alá vetette, pénzhiány ural
kodott. A beküldött Marchia minorita páter a hussitákat, a keleti 
vallásuakat akasztatja. A jobbágyok Moldovába menekülnek. A papi 
tized által nyomott kis nemesség átvette a lázadók vezérletét; az 
erdélyi vajda dandárát reájuk vezette, a nép megverte. A lázadás 
oly mérveket öltött, hogy városokat foglaltak el s csak is Albert 
uralkodása első havában bírták leverni. Albert még sincs a hazában.

Erdély feldúlt helyzete épen előkészítés volt egy új török becsa
pásra. A nádor, Hédervári Lőrincz folytatja a kormányt. II. Amurát 
1438 júniusán a Száva felöl a fedezetlen Magyarországba tört. 
Mezit béget Vlád oláhhoni vajdával Káránsebestől Erdélybe indí
totta, a már várakkal ellátott szász városok egy részét bevette, 
negyvenöt nap múlva, mint mi szinte hihetetlen, 70.000 embert 
hurczolt el magával.

Az ország ezen elhagyatottságában a nemzet egyre sürgette 
a király bejövetelét, ki mind külföldről kormányoz. II. Amurát 
1439-ben újra támad, Szendrőt, Magyarország kulcsát ostromolja. 
Albert 1439 májusában országgyűlést taitat. A rendek elfogadták

2Q*
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gyermekei következését; de a dolgok menete feletti elégedetlen
ségüknek az által adtak kifejezést, hogy a koronát a királyi csa
ládtól átvették, őrizetére koronaőröket rendeltek, mit eddig a király 
nevezett; a nádori méltóság betöltését az országgyűlés választása 
hatáskörébe vonták ; s mivel Zsigmond német és lengyel szerencse- 
vadász lovagokkal öntötte él a hazát, kimondatott, hogy a király 
idegeneknek jószágokat nem adományozhat, tisztségekkel fel nem 
ruházhat: intézkedéseik által a császár-királyokkal szemben az ország 
önállóságának, függetlenségének biztosítékot kívántak állítani. Az 
1439-ki törvény szerződés alakban állíttatott ki, melyet az ország 
és király egymásnak aláírásokkal ellátva, ünnepélyesen kiadtak. De 
király és országnagyok kölcsönösen egyetértettek abban, hogy a 
köznemesség jogait biztosító aranybulla s III. Endre törvényei meg
erősítésétől elálljanak. Bár az országgyűlés végzése nem egyéb, 
mint bizodalmatlansági szavazat az idegen uralom iránt, Albert 
máj. 29-éről megerősítette, benne még azt is, hogy Budán fog 
lakni. A koronát a dinastia kezéből a nemzet kezébe vette, s egyik 
őréül Gara nádor fiát, Miklóst választotta.

Albert király ősz felé ismét az országba jött. Intézkedik az 
egyre támadó török ellen. Többek közt felvet történetünbe egy 
nevet, 1439 szept. 27-éröl a két Hunyadi Jánost, a folyvást támadás 
alatt álló Szörényi bánság bánjaivá nevezi, kik 6000 írtért 200 
lovas tartására s az aldunai várak megvédésére vállalkoztak.

A midőn már jobb időknek néznénk elébe, Albert király 
Budáról Bécsbe indúl. S visszaszárnyal a meglepő hír, hogy útjá
ban Neszmélyen 1430 okt. 28-án, egy ebéd után gyanús halál 
áldozata lett. Dinnye általi mérgezésről beszéltek.

111. A két császár-király korából hátrahagyott 
Magyarország.

Mintha már kezdene valósulni, mit történetünk második kor
szaka kezdetében felhoztunk, hogy miként a világ, az emberi
ség egyetemességében is a hegyek porlanak, a völgyek simúlnak, 
hogy Európa Ázsiától nem szakadt ki, hogy az öröktörvény, hogy 
a fa égig ne nöjjön. Mikor Róma a hellén világ utolsó pontját
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Siracusát is, Nápolyi letörte, a Vezúv kitört, elseperte Herculanu- 
mot és Pompejit. Róma cesarai világhódítására kitört a népván
dorlás, a római világnak vége lett. S hozzá adhatjuk, hogy az izlam 
keletkezése össze esik a pápaság kialakulása, a mongolok Európára 
támadása, az utolsó Stauf vérpadra juttatásával, a törökök Euró
pába lett megjelenése a római császárságnak IV. Károly által 
németté változtatásával. S most, mire a középkori szellem túlten- 
gésbe jutott, megjelenik a papír, föltalálják a nyomtatást, a puska
port, felfedezik Amerikát, keletkezik a reformatio. Mire a császár
ság már trónunkra jutott, mintha velünk is valami metamorfosis 
akart volna történni.

A Duna mentére lett letelepedésünk, feltartóztatta a german 
és szláv elem középtengerre áradatát; európaiakká lettünk; fel
vettük a római vallást, de nem mentünk a római birodalom kap
csába ; minden földje feudum, fegyverre vettük; fellépett a hierar
chia, nem mentünk belé nemzetközi kötelékébe. S végűi a csá
szárság most trónunkra érkezett.

A civilisatio bontakozik a középkorból, s nálunk a történt, 
hogy az Anjouk elseje pusztítja a honfoglaló nagy nemzetiségek 
utódait a Tiszamentén, Csák Máté hazáját, mely Aba Sámuelt az 
idegen Péter király ellen trónra ültette; Zsigmond a Dunán túl a 
délvidék nagyjait, kik az Anjoukat trónra hívták, vérpadra juttatta.

Az Anjouk a bandérum s a földes urnák fizetendő kilenczed 
behozatalával aristokratiát, jobbágyságot indítottak be, Zsigmond 
a czímeres levelek behozatalával tovább bontja a nemesség és tár
sadalom kötelékét.

S jött a török, támadja a hazát, a nemzet osztályokra sza
kadt, vesztjük a csatákat, s vesztjük mivel az Árpádok a hazát 
körülbástyázták, a tartományokat, bánságokat. A török már'Erdélyt, 
a haza déli szélét támadja. Nem elég, északról is támadtak, 
Felső-Magyarországot Giskra megszállta, Kassára beült.

Mielőtt a végveszedelem ránk szakadna, a nemzet a másfél 
százados idegen szellem ránk áradását megelégelte.



NEGYEDIK ALKORSZAK.

A Hunyadiak kora.
(1440-1490.)

ELSŐ FEJEZET.

Hunyadi János királyai, I. Ulászló, V. László, 
Hunyadi főkormányzósága.

I. A Hunyadiak fellépése.

Az Anjouk, Luxenburgok másfélszázada után, történetünk egy 
félszázados korszaka következett, egy félszázad a dicső Árpádkor 
folytatása. Mit az idegenből jött dynasztiák nem értettek, felhasz
nálni nem tudtak, a nemzet temperamentuma, energiája, haza- és 
szabadságszeretete, a török vész láttára visszatér, tetszhalott álla
potából feltámad. Kiket a gondviselés ezen válságos kor élére 
állított, a Hunyadiak voltak.

Mind a két ház azzal kezdte, hogy temperamentumunk letör
jék, pusztította a honfoglaló genusok, ősnemzetségnek nagyjait. 
A középkor mint eredendő átkot terjesztette a Kain és Abel legen
dáját. De másfélszázad sem pusztíthatott annyit a nemzet lelké
ben, hogy nyugat örök támadása mellett, mikor a török is támadni 
indult, hogy két tűz közé ne szoruljon, energiája, bátorsága fel 
ne ébredjen, s ne kövesse a legbátrabbakat, a Hunyadiakat.

Mátyás király udvari történetírói, Bonfinius és Ranzano Róma 
nagy nemzetiségei közt keresnek nekik ősöket, a Valeria nemzet
ség Corvina ágazatából kívánják leszármaztatni. A következő szá
zadban Heltai és Pethő krónikások már népmondák hőseivé avat
ják s a család tüneményes emelkedését nem képzelhetik máskép, 
minthogy abban a korban, melyben valamennyi olasz fejedelem 
csaknem mindenik törvénytelen, azok a Hunyadiak is királyi vér
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lehettek. Zsigmond király szerelem gyermekévé avatják. 1392-ki 
hadjáratából Morzsina Erzsébettől Demsus földes ura leányától.

Honnan eredtek, máig is kutatják történetbuváraink. Az 1409 
évi oklevél alapján azon eredményre jutunk, hogy a Hunyadiak 
elődei a vlakkok elnevézése alatt egybefoglalt albán, rumén és 
bolgár eredetű népektől eredtek, melyek az Adriai tenger és a 
Balkán vidékéről, a mai Oláhországba, Magyarország és Erdély 
déli vidékére szakadtak ki s királyi uradalmakban mint kenézek, 
törzsfők telepedtek le. Az már nemcsak a gyűrűt szájában tartó 
hollóról szóló rege, a történelem előtt is ismeretes, hogy már 
Sigmond király idejében királyi adományul nyerték a hunyadvári 
uradalmat. De bárhonnan jöttek, a nemzet assimiláló képessége 
magyarokká tette, már ez időben a magyar faj jellemvonásait 
vérükbe oltotta.

A történeti nyomozások szerint Nagy Lajos uralkodása alatt, 
mindjárt megkezdődik a délszlávok hazánkba menekülése a török 
elől s miként gyanítják, Koszta is bejő, a haza déli szélén Hunyad- 
megye erdőségeiben telepet állít, annak kenéze lesz. Fia vagy 
unokája Sorb 1360 jun. 2.-án kelt oklevélben történetünk lapjaira 
kerül. Ennek fia Vajk már Zsigmond király udvari katonája, test
őre, egy kiemelkedett család feje, kit testvérével s unokatestvérei
vel s János fiával 1409 okt. 18.-áról kelt adománylevele Hunyad- 
vára birtokában mint olyanban erősít meg, mely már birtokukban 
volt. S Vajk, két János fia mint Hunyadiak jelennek meg, 1437-ben 
udvari csapatvezérek, Albert király alatt 1438-ban már zászlós 
urak, Szörényi bánok. Az egyik, kit Székely Jánosnak neveznek 
letűnik, a nagyobbik, mint Hunyadi János megkezdi történetünkben 
páratlanúl fényes pályafutását.

Hunyadi János, mert születése évét nem tudjuk, legjobb 
férfikorában van. Nemcsak nős, még pedig a délvidék nagynevű 
horogszegi Szilágyi család leányával Erzsébettel s kitől László 
fia 1433-ban, Mátyás fia 1440-ben született. Középkori lovag, ki 
harczolt és imádkozott. A keresztes lovagkor legnemesebb fajtájá
ból, ki midőn hazáját védte, egyszersmind a kereszténység zász
lóját lobogtatta. Korának egyik legnagyobb hőse, hadvezére, 
államférfia lett.

Egy nagy jellem, kit négy király tüntet ki bizalmával, mél
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tósággal, javadalmak adományozásával. Zsigmond alatt csapatve
zér, Albert alatt ‘Szörényi bán, I. Ulászló alatt erdélyi vajda és 
belgrádi kapitány, V. László alatt Magyarország kormányzója.

Már nagy neve és nemcsak családi de nemzeti örökség, 
középkorunk legdicsőbb családi neve, melyet a népköltészet, tör
téneti traditiók nimbusza fog körül s a költészet és történészet 
örök ideála s a honfiúi lelkesedés lobogója marad. Névjegy, 
melyre fiának megnyílik a királyi szék.

S ezzel bevezettük a félszázados epikus korszakot, melynek 
első húsz évét Hunyadi János királyai, 1. Ulászló és V. László, 
korszakunk utolsó éveit, fia Mátyás uralkodása tölti be. S igazolja 
Homer azon sorait: a nemzet is úgy van, mint a fa: lehull a 
levele, játszik a szél vele, s új rügyek fakadnak.

II. Kivel Hunyadi győztesen szembe száll, a török.

Különös történet, s ez csak a középkorban történhetett. Jöttünk 
az emberiség bölcsőjéből Ázsiából, utánunk nyomulnak bessenyők, 
kunok, befogadjuk, magyarokká lesznek. Kikhez mi is tartozunk, 
jönnek a turániak, a finn Európa északján telepedik le, a török 
délről nyomul fel, temperamentumunk egy, nyelvünk egymással 
szavakat is cserélt, mert erősebb, balkáni tartományainkat már elhó
dította, minket is meg akar hódítani.

Császári trónra jutott két királyunk alatt a török már átlépte 
a Dunát, megkezdte beütéseit hazánk földére. A magyar, mint a 
Balkán vidék népei nem gondolnak meghajlásra. Ha Árpád három 
hatalom területéből kivágta a hazát, ha Szent István után a római 
császárságot negyven év alatt verte, a mongol-tatárjárás előtt 
meg nem hajolt, a magyar elhatározta önerején is a vallásáért, 
hazájáért s a szabadságért helyt állani.

A török Kr. e. a VI. században lép a történeti időkbe. Az 
Osmán törzs ragadja magához a hatalmat. Európa ott találkozik 
velük, midőn a negyedik keresztény hadjárat a szent sirt, már nem 
az arabok, hanem a törökök kezében találja.

Az inconiumi császárság 1294-ben tiz kisebb szultánságra
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szakad, Ozmán népe kiválik s mint török nemzet megkezdi sze
replését s a 2000 sátoralja katonából világhatalom támad.

A mint éppen abban az időben az ötödik és utolsó keresz
tes hadjárat is lefolyt, figyelmük Európára fordul, a kelet-római 
császárságra, mint a mely keleti vallásáért kiátkozottnak tekin
tetett, a keresztes vitézek fel kezdtek volt maguk között osz
tani. Velenczei hajókkal Ozmán fia Orcham (1326—60) már átlépi 
a középtengert s a keleti császárság európai területéből Gallipolit 
elfoglalja ; Murad (1360 - 89) meghódítja a Balkán félsziget déli 
felét s szultáni székét (1363—5-ben) a keleti császárság szivébe 
Drinápolyba ütötte fel. Fia Bajazid (1391) már Oláhországot és 
Moldvát, Murad (1421—51) Szerbiát és Bulgáriát szálfa meg. Míg 
most 11. Mohamed Konstantinápoly elfoglalása gondjainak él.

Uj hatalom foglal állást Európában. Egy népfaj, melynek 
fiai bátrak, vitézek, de a mely itt az európai civilisatió közepette, 
birodalmat nemzet nélkül, fővárost polgárság nélkül, állami életet 
társadalom nélkül képzel fentarthatni. A szultán leányaitól való 
férfiak csak bégségre, de basaságra nem vihetik, ne vágyakod- 
hassanak császárságra. Az emelkedés forrása nem a születés, érdem, 
gazdagság, hanem az uralkodók kegye lévén, kifejlik a byzanti- 
nismus, hanyatlásuk alapja.

Az izlam fanatismusával jön, de a hol hódit, nyelvét, vallá
sát, szokásait nem erőszakolja, a népet, papságot kíméli: hűség 
ígérettel és adóval beéri. Bibliája a korán. Hitelvei szerint egy az 
Isten, s Mohamed a prófétája. Hisz a lélek halhatatlanságában, de 
nem a feltámadásban. A földi élet előkészítője a túlvilági életnek, 
de a földi élet sem a siralomvölgye, hanem a paradicsomi élet 
már a földön kezdődik, melynek kínálkozó örömeit megengedi. 
De megtiltja a disznóhús evést s a szeszes italok élvezését; az 
isteni tiszteletnél tiltja a képeket és harangozást. Naponta ötször 
imádkozik.

Nem volna sok különbség, ha családi, társadalmi és állami 
intézményeit az Európaitól egészen más alapra nem fektette volna. 
A családi életre nézt megengedi a többnejüséget; a nőnem jogát 
nem ismeri. Társadalmát egyenlőségre alapította földaristocratia 
nélkül, de az csak a férfiak társadalma. Állami politikája alapjául 
a fegyvert tette, a harczi dicsőség neki a paradicsom kulcsa. Val
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lása tisztaságot, józanságot, becsületességet parancsol, prédikálja 
a felebaráti szeretetet: de nemcsak megengedi, sőt parancsolja a 
más népek leigázását. Mi a különbséget legláthatóbban kifejezésre 
juttatja : a zsidók szombatját, a kereszténység vasárnapját pénteken 
tartja. S naptári időszámlálását nem mint a kereszténység Krisztus 
születésétől, hanem prófétája Mekkából Medinába futásától 622-től 
számítja.

I. Ulászló király.

(1440. jan. 13. — 1444. nov. 10.)

1. Megválasztatása, megkoronáztatása.

Míg a török az ország déli részét támadja, nyugaton már 
Albert király alatt, Giskra hussita vezér, Kassára beült, Felső- 
Magyarország ura lett. Albert után a stíriai ágból III. Frigyes lett 
a német király, ki e percztől a trónunkon megjelent két német király 
következőjének tekinti magát. De a nemzetnek éppen elég volt e 
császár-királyokból. Felmondottak a reménykedéssel, hogy Gis- 
krát visszahívják és mint német királyok, német római császárok 
megsegítenek a török ellen.

Albert király-császár halálával a nemzet szakasztva a korona 
örökletessége elméletével, visszatért a királyválasztás ősi rendsze
rére. A lengyel királyi házat hozta trónra, a nemzetét, mely szin
tén ellentállt a német birodalomba kebleztetésnek. A várakkal, 
kolostorokkal megrakadt Dunántúl felett a sikmezőnek maradt 
Tiszamente győzött, s töltötte be a trónt. Ha a Dunántúl bele
nyugodott volna is, háta megett volt Stiria, III. Frigyes kezé
ben. Stiriát pedig már a mongol-tatár elvonulása után az Árpá
dok megszálltak volt, hogy kolostoraikat ellenünk fel ne hasz
nálhassák.

A nemzet ezen megtámadtatásában egyelőre azon nemzethez 
fordul, mely nem tagja a német birodalomnak, a nemzethez, mely 
a Szent István alatt száműzetésbe ment Árpád fiakat, mire a csá
szárság hazánkat már támadta, a lengyelek felé, mely az Árpád
fiukat visszahozta s az Árpádok trónja folytatását lehetővé tette. 
A Jugelokhoz, kik Nagy Lajos leánya Hedvig utódai.



— 289 —

Albert özvegyet hagyott hátra, ki várandós. Azonban Magyar- 
ország nem feudális királyság, az örökletesség intézményét nem 
fogadta el. Folytatni akarja királyválasztási jogát.

Két hónapja már, hogy üres a trón, királyválasztó gyűlést 
hirdetnek. A választás Ulászlóra a lengyel trónörökösre esett, ki 
bár ifjú, 16 éves, nagy reményekre jogosít, 1440. jan. 18.-án hat 
tagból álló küldöttséget indítottak Krakóba, mely azon feltétel 
alatt, hogy a Jagelló ház a szepességi városokat visszabocsátja, 
Ulászló az özvegy királynét nőül veszi, a trónt felajánlta. Ulászló 
a feltételeket aláírta, az özvegy királyné azzal a kikötéssel fogadta 
el, hogy ha születendő gyermeke nem lenne fiú. De az anyai 
örömet be sem várva, a királyné nagybátyja Czillei Ulrik taná
csára a koronával, mit egyik udvari hölgye, valami Kattaner 
Helén, egyik koronaőr Gara nádor fia Miklós útján kézre kerített, 
a Duna jegén fel, Bécsbe menekült. Ott fiúnak adott életet s többé 
nem volt hajlandó Ulászló kezét elfogadni. A koronát máj. 8.-án má
sik nagybátyának, a császárnak nézett III. Frigyesnek elzálogosította.

A mint Ulászló május 12.-én Budára ért a királyné pártja, 
negyed napra a csecsemő királyt a kéznél levő koronával künn 
máj. 16.-án V. László névén királylyá koronázta. A nemzet Szent 
István sírjából kivette a koronáját, azzal jul. 17.-én Ulászlót Szé
kesfehérvárt szintén koronás királyának kenette fel.

A kiskorú László a Dunamente, a fiatal Ulászló a Tisza- 
mente királya, a kérdést a pártok fegyverének kellett eldönteni. 
Német László pártja élén a nádor, Gara László. A lengyel László 
pártja élén Hunyadi János áll. A mérkőzés kikerülhetetlen. Fri
gyes, a mint 1441-ben a tavasz megnyílt, osztrák és cseh fegy
veresek élén Erzsébet királynét behozta, Pozsony kapuit megnyit
tatták, a királynét beültették s a dunántúli részeken lefelé nyomulva 
pártot, tábort kívántak szervezni. Ulászló s a nemzeti párt fegy
vert fog, ápril 17.-én Szombathelyre gyülekeznek. Nem akarnak 
testvérharczot. Várak ostroma foly. Az év végével Pozsony, Győr, 
Esztergom Erzsébet, Buda, Fejérvár és környéke Ulászló kezében 
marad. A következő 1442 februárius 22.-én Ulászló serge már 
Pozsony előtt áll, ostrom alá veszi. Végre is Szegszárdnál csatára 
került, mi a Hunyadiak győzelmével végződött. A pápa is közbe
lépett. Augustusban megkezdődött a békealkudozás. III. Frigyes
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biztosai Budára jöttek, fegyverszünetet kötöttek, mit a győri béke
kötés követett. Melynek csak eredményeit ismerjük. Azt, hogy a 
trón Ulászló, a korona 111. Frigyes keiében maradott. Hunyadi 
Erdély vajdájává neveztetett s kezdi fényes pályafutását.

Mezeth bég 1442-ben 80000 törököt vezet Erdély ellen. 
Hunyadi véres kardot hordoztatott. Hunyadi a csatát megnyerte, 
fényes győzelmét 200 török zászló hazahozatala hirdette.

Mezeth bég Erdélyben más évben is megjelent. Hunyadi a 
Maros jobb partján Fejérvár közelében fogadta. S vívja 1443. 
márcz. 18.-án a szentimrei csatát, melyben kifejlett az az epicus 
jelenet, hogy értésére jött Hunyadinak, mikép az egész tábornak 
egyedül az ö személyének elejtése a czélja. S Kemény Simon a 
csatatér feletti várkastély ura átveszi Hunyadi jelmezét, maga 
elesett, Hunyadi pedig győzött. Mezeth bég s vele mint a króni
kások a győzelem nagyságát kifejezik, 20,000 török maradt a csa
tatéren. Mely győzelem emlékére a csatát látott két községben 
templomot építtetett, a fejérvári székesegyházat restauráltatta.

11. Ulászló várnai ütközete, második nikápolyi 
csatánk.

Nem volt elég a nikápolyi csata, másodszor is vágóhídi 
jelenet elé megyünk. Ismét előtérbe léptetik a pápai követet, a 
Duna Feketetengerbe ömlése felé terelnek, hol ismét megjelennek 
a pápai hajók, melyen Zsigmond a vesztett csata után híveivel 
elmenekült.

A Balkánon bosnyákok, bolgárok, szerbek le vannak verve, 
még csak az Albánok, ez az ilyr nép tartja magát. Tartományaink 
oda vannak, Dunánk jobb partján a macsói bánság, balpartján a 
Szörényi bánság van kezünkben. S velünk együtt Európa is egy 
területét veszti török kézbe, hol Nagy Sándor macedón király 
birodalma állt, mely mikor kelet felöl az első invázió Európára 
jött, ki vezette, Darius persa király fövarasát össze törte.

Jöttek keletről a bolgárok, a Balkánnak nemcsak vallását, 
nyelvét is felvette. Most jön a második invasio a Balkán, macedo-
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nők, bolgárok, szerbek, bosnyákok élére nincs Nagy Sándor, a 
Balkánon áthatolt.

De még sem, ott van a magyar. Hunyadi János már veri a 
törököt. Mire felbuzdúlva, barlangjában kell felkeresni az orosz
lánt, repkedett a levegőben IV. Jenő pápa hangzatos gondolata. 
Cesarini Julian bibornok keresztes hadjáratot hirdet, a királyt 
támadó hadjáratra biztatja. Hunyadi támadólag lép föl, a törököt 
novejnberben Szófiánál ismét megverte. A következő 1444. évben 
maga I. Ulászló is pánczélt öltött, Szerbián át Bolgárországba 
nyomultak, több várat megvívtak, a szultán sógorát foglyul ejtet
ték. Erre a hatalmas II. Murad szultán fegyvernyugvást kér, 
mi 1444. jul. 15.-én 10 évre a szegedi békére vezetett, melyben 
II. Murad Szerbiát, Moldvát és Oláhországot a magyar korona alá 
visszabocsátotta.

De alig köték meg a szerződést, Cesarini Julián bibornok, 
kit Rómába küldtek volt, hogy a pápa olasz hajókkal zárassa el 
a Darnellákat, a pápa azon nézetével lép elő, hogy a pogánynak 
adott eskü nem kötelez, Ulászlót az adott eskü alól feloldozta: a 
háború tovább folytatását egy Budán tartott gyűlésen keresztül 
erőszakolta. A húsz éves király, bár a lengyel nemzet, mert három 
év óta nem látta, Krakóba sürgette, Hunyadi minden ellenzése 
daczára, a nemzetet felülteti s hadjáratra indúl.

Ulászló a középkor azzal a hitével, hogy a keresztesek, mint 
üdvözülteket a csatatérek hiénái sem bántják, Váradon Szent László 
sírjánál imádkozott, s azzal szept. 9.-én Orsovára érkezett. Szept. 
21-én a Vaskapunál átkelt a Dunán, öt nap alatt Viddinnél volt, 
hol rendezte sergét, melyben csak lovas 15,000, minden dandár
ban két-két ezer ember. Az első dandárt, melynek zászlóján Szent- 
György lovagképe, Báthori István, a másodikat, a királyét Losonczi 
Bánfi László vezette; a harmadikat Cesarini Julián pápai legatus 
keresztes vitézei, a negyediket Dominis János váradi, az ötödiket 
Rozgonyi Simon pécsi püspök bandériuma, s a hatodikat az oláh
országi vajda, a hetediket Rafael lengyel herczeg, a nyolczadikat az 
erdélyi vajda, a kilenczediket a székelyek, a tizediket a Hunyadi 
János, a tizenegyediket Orosz György, ki a ruthéneket látszik vezetni, 
a tizenkettődiket Szilágyi Mihály bandériuma képezte. így tódul
nak a Feketetenger felé, hogy Nikápolynál a pápai hajókkal
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találkozzanak, Nikápolyon át nov. 9.-én Várnához érkeztek. Hol 
meglepte a hír, hogy Murad szultán már átkelt a Középtengeren, 
holott azzal volt biztatva, hogy a velenczei s genuai hajók felfog
ják tartóztatni. De fejenként egy aranyért magok szállították.

Már azon estve feltűnt a hegyeken a tábori tüzek hosszú 
sora, Hunyadi oly közel lovagolt kémszemlére, hogy a dobper
gést hallhatta. A török sereg három hadoszlopban jött, a közép
sőben maga szultán ; a magyarok szintén három hadtestben várták, 
az elsőt Hunyadi, a másodikat a király és Julián bíboros, a har
madikat lengyel főurak vezették. Kezdődött 1444. nov. 10.-én a 
végzetes várnai ütközet.

A mint a török a hegyi utón a várnai síkságra tartott, Hu
nyadi fogadta, véres harcz fejlődött. Már két órát folyt a csata, a 
mikor elfogott török foglyok a harcz szerencséjéről hirt vittek a 
királynak. Maga is részt kívánván venni a dicsőségben, a derék 
sereggel neki indúlt, háta megett kereszttel kezében, a keresztesek 
élén Julián bibornok. A király ifjú hevében ezüst sisakosán, miről 
felismerték, a szultánt fedező jancsároknak vezette lengyel lovag
jait, s csak arra ébredt, hogy lova inát elmetszették, maga földre 
zuhan, fejét a jancsárok a perczben lecsapták, póznára tűzték.

Azonban a sereg alkonyaiig harczolt. Hunyadi sergének 
romjával a Dunán szerencsésen átkelhetett. De ott maradt vagy 
rabságra esett egy sereg püspök, föur és nemes. Julián bibornokot 
mint elámítottat és ámitót a Dunába fojtották. A magyar korona 
Bulgáriát e naptól elvesztette, a lengyelekkel való szövetkezésnek 
vége lett.

Romulidae Cannas, ego Várnám strage notavi.
Discite mortales non temerare fidem.

Janus Pannonius e sírirata lett a tanúság. Róma Várnájánál 
véka számra maradt csatatéren az elpuhult rómaiak gyűrűje, írja 
a történetírás, nekünk maradott örökölt hiszékenységünk fájó érzete.
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Hunyadi János
főkapitánysága, fökormányzósága.

(1444—1453.)
«

A várnai ütközetben Ulászló király elesett. Szedik el balkáni 
társországainkat, törik le szövetségeseinket. A Balkán után, leg
régibb szövetségesünk, ki Európába lett megjelenésünket barátsá
gosan fogadta, a keleti császárság, melynek trónjára a mint mace
dónok jöttek, a mint Szent István koronáját külföldre csempészték, 
az első macedón császár más koronát küldött, a törökök már ostro
molják. Mert a várnai csatába bocsátkozást, a török általi meg- 
lepettetést a pápai követ eljárásának tulajdonították, a nemzet visz- 
szaemlékezett, hogy a legelső pápai követet, ki az Árpádok alatt 
lábát hazánk földjére tette, Imre király elfogatta.

Oláhország, Moldva, Bulgária, Szerbia már elesett, még csak 
Albánia tartja magát. Várna elestével 1444-ben Kastriota György, 
Skanderbeg az albánok élére veti magát, a törököt hazájából kiveri, 
csatára csata keletkezik, míg Skanderbeg 1467-ben meg nem halt, 
a török Albániát nem bírta leigázni. Hunyadiban nekünk a hős 
Kastriota György méltó párja támadott.

A nemzet látja, hogy míg az Anjouk alatt a török Driná- 
polyba beül, Zsigmond elvesztette a nikápolyi, Ulászló a várnai 
csatát, a kívülről jött dynastiák s azok segítsége iránt minden bizal
mát elvesztette, önmagára kezd támaszkodni.

Hosszasan tartja magát a hír, hogy miként Zsigmond a 
nikápolyi csatából, Ulászló is elmenekült. Mintha most is hitegetni 
akarnák a nemzetet, Francesco bibornok burgundi gályákkal a 
feketetengerparti erődökben fogságra esettek közt hosszasan keresi 
Ulászlót.

Ki atyja után nem következhetett, a gyermek német László 
lobogóját a nyugati politika újra kitűzte: a múltkor győztes vér
beli párt fölháborodással fogadta. A nemzeti pártban az egyik nem 
akar német királyt, a másrész, mint Svájcz inkább köztársaságot 
akar. Az idegen befolyás alatt állók, Németország és Ausztria min
tájára apró államtestekre akarják darabolni az országot.
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Albert király özvegye gyermek-fiával, a kicsempészett koro
nával III. Frigyes kezében, Alsó-Ausztriában van. Ulászló életben 
létének híre még mind tartja magát. A nemzet 1445 febr. 6.-án 
Fejérvárra gyűlt, az országot, mint a honfoglalás idejében, hét 
kapitányságra osztják. Hunyadinak Erdélyt adják a Tiszáig.

Végre valónak fogadták a trón megürülését. A dynasztikus 
érzet többségre emelkedett. A gyermek király trónraléptetésére 
május elején a Rákos mezőre gyűltek. Lászlót királylyá válasz
tották, de azon feltétellel, ha III. Frigyes király őt s a koronát 
kiadja: kifejezték, hogy ellenkező esetben semmi tekintetben sem 
akarnak lekötve lenni. Követség indúlt Bécsbe, mely a királyt 
lekisérje.

III. Frigyes a kis László kiadása helyett tárgyalásokba 
bocsátkozott. Ezalatt a konstantinápolyi vizeken álló gályák főnöke, 
Francesco bibornok mint Julian második várnát akar; küldöttsé
get menesztett Budára, európai segély biztosítása mellett, felhívta 
a magyarokat, hogy a törökkel folytassák a harczot. Ősz felé 
Hunyadi serget ültet fel, a pápai gályák ott várták a Dunán, Kis- 
Níkápoly ostromára indulnak. Tizenöt nap vívják, mire belátták, 
hogy ismét felültették, hazajönnek. Ezalatt Ciliéi Ulrik a gyermek 
király anyai nagybátyja Stiria felöl beütött. A nemzet 1346. elején 
összejött, meghallgatta a Frigyessel alkudozó küldöttséget, a hét 
kapitányságot megszüntették.

Hunyadi Jánost, László király kiskorúsága idejére, az ország 
főkormányzójának választották. Tanácsul egy főpapot, egy föurat, 
két nemest állítottak melléje. A nagy férfi dicső pályájának leg
magasabb fokára lépett. Megtette készületeit, hogy ha Frigyes 
a király és a korona kiadását most is megtagadná, fegyverrel 
adjon súlyt a nemzet jogos kívánalmának. S mert Frigyes vona
kodott, novemberben átlépte a Lajtát, Bécs környékét pusztította: 
a császáriak fegyverszünetet kértek, megadta s deczemberben visz- 
szavonúlt. A fegyverszünetet alkudozás követte, mely 1447. jun. 
1.-én két évi fegyverszünet megkötésére vezetett.

A Vatikán kereszteseket igér, mintha még volna, kiaharczi 
dicsőség és üdvözülés reményében életét koczkáztatja, harczra 
tüzeli a magyarokat. Hunyadi 1448. szept. 24.-én 24,000 emberrel 
a Dunán átkél, Dán oláh vajda sergével csatlakozik, de keresztes
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kevés mutatkozik. A hűtelenné vált Brankovics országát pusztítja, 
mire vette a hirt, hogy Amurát szultán 150,000 emberrel feléje 
indúlt. Hunyadi az erdőktől környezett, vizhasított téren, a Rigó
mezején fogadta el a csatát, okt. 18.-án. A két nagy hadvezér 
összecsapott. Az első nap döntetlen hagyta a csatát, a második 
napon Dán, oláhországi vajda, kit csak most helyezett vissza szé
kébe, a törökhöz szökött, Hunyadi sergének csekély voltát elárulta : 
s harmadnapon 9000 magyar, 6000 oláh, 2000 zsoldos maradt a 
csatatéren. Szlavónia bánja, az erdélyi vajda s mások elestek. 
Megtörtént a második szerencsétlen rigómezei csatánk is. Serge 
romjait haza indította, maga kerülő utakon menekülni akar. De 
a mitől tartott, bekövetkezett, Brankovics György szerb fejedelem 
kezébe került. Most már sem király, sem hadvezér. Az ország 
nagyjai összefutottak, közbeléptek érette, s két hónapi fogság után 
decz. 24.-én Szegedre visszaérkezett. Mégis volt annyi eredménye 
a csatának, hogy a török egy időre pihenőt hagyott.

Ezt az időt V. Miklós pápa arra használja, hogy tolja be 
a nagy papi javadalmainkra az idegeneket. Hol a Szent István 
alatt kibújdosott s trónra jött Árpádok szives fogadásra találtak, 
a dömösi prepostság megürült. A gazdagon dotált prepostságra 
Hunyadi Esztergomból István mestert akarta kinevezni, de Miklós 
pápa beleegyezni nem akart, hanem saját poenitencziáriusát, a 
szent remeték rendjéhez tartozó Valentinust sietett kinevezni. 
Hunyadi János a pesti országgyűlésből 1450. évi junius 12-ről a 
pápának egy erélyes levelet írt, melyben többek közt szóról-szóra 
ezt mondá: „úgy vagyok elhatározva s mindeneknek akarata az, 
hogy amaz eklézsiába, t. i. a dömösi prepostságba inkább ellen
ség jusson, mint ilyen vendég, mert ha vége lesz ez ország sza
badságának, legyen vége magának az országnak. Ha tehát szent
séged Magyarországot hűnek és engedelmesnek óhajtja: tűrnie 
kell, hogy szabad legyen “.

A pápasággal könnyen végeztünk, de ott van Felső-Magyar- 
országon Giskra, kit állítólag az anya királyné indított volt be 
fia igénye érvényesítése érdekében. Bars-, Szepes-, Abaujmegyébe 
beült. Ott van Frigyes a nyugati széleken, ki a Dunántúlt akarja 
Stiriához szakasztani. S délről megrohanással fenyeget a török. A 
gyermek király s a magyar korona pedig még mind Frigyes kezében.

21
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Hunyadi dönteni akar, 1452-ben felkészül, hogy Frigyessel az 
ország ügyét fegyverre vegye. Másodszor is átkelt a Lajthán. Fri
gyest aug. 24-én Bécsújhelybe szorította, ostrom alá fogta. Az osztrák 
rendek fellázadtak. Frigyes végre is meghajolt, alkudozni kezdett, 
mely eredményre vezetett: szept. 4.-én V. Lászlót nagybátyja Ciliéi 
LJlrik kezébe adta, ki Bécsbe kisérte. Mire Hunyadi fényes küldött
séget indított Bécsbe, üdvözöltette, mint a nemzet királyát. Maga 
is nov. 11-én Bécsbe ment, mit hét évig viselt, a kormányzósá
got, a kormánybotot királya lábaihoz tette. A király országgyűlést 
hirdetett, 1453. jan. Pozsonyba jött s fogadta az ország hódolatát, 
letette királyi esküjét, megerősítette az ország alkotmányát, meg 
az arany bullát, záradékával együtt. A főkapitányságot Hunyadi 
kezében hagyta, fiát Lászlót Horvát és Dalmátország bánjává nevezte.

E mellett, Hunyadi főkormányzói érdemei elismeréséül, a 
Hunyadiak hollós czímerét oroszlánnal bővítette, mely koronát 
nyújt, s Hunyadit Besztercze-vidék grófjává nevezte.

V. László király.
(1453—1458.)

I. V. László föllépése, Hunyadi utolsó győzelme, 
halála.

V. László 1440 febr. 22.-én született, most tizenhárom éves. 
Az örökletesség reánk hatolt rendszere gyermek királyt juttat tró
nunkra, éppen ez időben, a melyben a középkor legnagyobb 
eseményei folynak, s minket is sodornak.

Európa megelégelte a középkor gyűlölködését: a nemzetek 
kezdtek egymással kibékülni. Az olaszok, francziák, spanyolok, 
pápaság feletti harczának 1449-ben vége lett. Az angolok és fran
cziák száz éves harcza befejeztetést nyert, VII. Károly most éppen 
ez évben vonul be egész diadallal Párisba. Angol, franczia sza
kasztott a nemzeteket bontó osztályuralommal, a feudális czimezést 
elvetik. A dynasztikus harezok helyett, a francziák a művelődés, 
az angolok a tenger kiaknázása előharezosai szerepet veszik fel. 
Csak a vallások, a keleti és nyugati vallás gyűlölködése nem akar 
enyhülni, gyümölcse ez évre megért, a török ölébe hull: egy
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hónap óta ágyuzza Konstantinápolyi, már csak ötezer a harczos, 
II. Mahomed 1453 máj. 29.-én bevonul, s véget vet az ezer év 
óta fenálló kelet-romai császárságnak. Az európai egyensúly fel
bomlott, s Európára szakad a máig tartó keleti kérdés. Nekünk a 
keleti császárság esett el, mely minket jövetelünknél barátságosan 
fogadott; mikor koronánkat külföldre csempészték, más koronát kül
dött s kivel az Árpádok királynékat kaptak, érte császárnékat adtak.

A megrendítő hír hallatára a nemzet tekintete ismét Hunya
dira esett, 1454 jan. 15.-én mint fővezérnek, a haza sorsát kezébe 
tette le. De Európa is felébredt, belátták, hogy Európa földab
rosza, politikai súlyegyene megváltozott. A Vatikán tekinthetett 
legmélyebb gondolatokba merülve politikája felett, a midőn látta, 
hogy a keleti császárság megbukásával a keleti egyház súlypontja 
a czárok birodalmára esett át; s hogy a pápák ezer éves törek
vésének, a keleti és nyugati egyház isménti egyesülésének örökre 
vége lett.

Konstantinápolyi visszafoglalni, napjainkig vezéreszméje lett 
a keresztény Európának. A Vatikán bullát bocsátott ki, mely Európa 
fejedelmeit az izlam ellen fegyverfogásra szólította. De már késő. 
A keresztes hadjáratok kora elmúlt. Kiknek akkor minden vagyonuk 
egy kard volt, azóta grófok, herczegek, fejedelmek lettek, birtok
hoz jutottak. A papság a népre kívánna támaszkodni. Kihirdeti a 
kereszthadat, az izlám kiverését. Nekünk Palisna János, zágrábi 
püspök, ki Nagy Lajos leányát Mária királynét s anyját fogságra 
segített vetni, alapította volt a kalandosok társaságát, mely nevét a 
calendae szótól vette, mi a rómaiaknál a hónap első napját jelen
tette. Szabályai szerint Szent Jeromos napján a püspök tartja 
a misét elődei lelke üdvösségéért, a magáéból oszt alamizsnát, 
következő két nap a papsága, s a congregatio pénztárából foly az 
alamizsnaosztás. A püspök egy, a kanonok fél, a tiszteletbeli 
kanonokok */< arany írttal, a papok 20 dénárral járulnak évenként 
a társulat pénztárához, a püspök 20, a kanonokok 10 és 5 veder 
bort hoznak össze. S a társulat tagja temetéséhez minden tag egy 
gyertyát ad, s érette egy misét mondat. És a mi főszabály, a 
dékánnak mindenki engedelmességgel tartozik. A társaság most 
kétszeres erővel felujúl, de nem a török ellen.

A király Hunyadit, mikor a kormányzóságot kezébe letette, 
21
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Besztercze vidék örökös grófjává nevezte és új, bővített czimerrel 
ajándékozta meg. „Mi, mondja V. László oklevele, új dísze és 
magasabb méltósága jeléül, főpap uraink és báróink tanácsából, 
régi czimeréhez (a gyűrűs hollóhoz) vörös szinü oroszlánt ado
mányozunk, a mely fehér mezőben, lábait szétvetve, harczra kész, 
ordító és dühös, nyitott szájjal ágaskodik s egyik első lábában, 
mintegy kézben, arany koronát tart s mintegy fölajánl... Az 
ország nagyjai, hogy a gyermek királyt kezéből kivegyék, össze
gyűltek, Ciliéit 1453 szept. megbuktatták. S kire bízhatták volna 
jobbra, mint arra, kinek nevét annyi fényes hadvezér-sikerek 
koszorúi borítják. Hunyadira, Hunyadvár urára, melyet tovább 
épen építtet: a tettek mezejére szólítottak, mint főkapitánynak 
a kormányt kezébe tették le. A királyhoz és országtanácshoz az 
volt kérése, megbízatását adja az ország színe: 1454 jan. 15.-ére 
országgyűlés jön össze, a fővezérséggel Hunyadit országosan is 
megbízták.

Szükség is volt a nagy név varázsára, mert Mahomed szultán 
felénk indúlt. A megbántott Ciliéi Horvátországba ütött. Hunyadi 
a lázadót megfékezte, úgy állt a szultán elé Szerbiába, mire az 
visszavonúlt. Az alatt Ciliéi kivitte a királynál, hogy ismét kegyébe 
fogadta s 1455 elején megtarthatta bevonulását Bécsbe. Ciliéi 
boszúérzete féket szakasztott, a gyermek király kedélyének urává 
lett. Hunyadit Bécsbe szólították. 2000 lovassal indúlva, Salvus 
conductus mellett felindul: s mire a biztositó levelet útjában sem 
találja, Bécs kapujától visszafordúlt. Ciliéi a király gyámja, Gara 
nádor, Újlaki Miklós erdélyi vajda Hunyadi e lépését pártütésnek 
tüntetik fel.

Azonban közbe lépett a pápa követe Capistrán János, a 
stíriai judenburgi minoriták gvardiánja, a pártokat kiegyeztette: 
Hunyadi nagyobb fiának Lászlónak eljegyezte Gara nádor leányát, 
kisebb fiának Mátyásnak a Ciliéi leányát, Mátyást a király mellé 
kezesül ajánlotta, s fél Magyarország felett a főkapitányságról 
lemondott. Hunyadi a férfi, tőrbe ejtése nem sikerült. Hunyadi 
az apa szívéhez férkőztek, hogy legalább fiai életét megmenthesse.

Capistrán lépett közbe, a pápai követ, a vészmadár. A mind
járt hetven éves Hunyadinak meghozta a nikápolyi, a várnai 
csata utós2élét, azokat is pápai követek jövetele előzte meg. Mint
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a tengerésznek a láthatáron feltűnt fekete pont: mint fővezér kezdte 
az előkészületet.

Mintha a hazáját, szabadságát féltő magyarnak szüksége lett 
volna, járta az országot, fanatizálta Hunyadit, a papságot, népet, 
nehogy mint Ulászló alatt a törökkel, mint pogánynyal béke iránt 
szóba álljanak, holott nem soká a francziák szóba állnak. A 
középkornak beszélt, melyben nemcsak a török hitte, hogy a harcz- 
ban eleső egyenesen a paradicsomba jut: a hitrege szerint a 
keresztes harczokban elesetteket vadak, ebek, disznók sem merik 
érinteni.

A már serdülő király Ausztria és Csehországban, Bécsben, Prá
gában élt, Hunyadi tanácsára, ki sejtette a közelgő vészt, a király 
Ciliéi és Gara nádor kíséretében 1456 jan. 18.-án lejött.

Futakon országgyűlést tartott, az ország felülését a török 
ellen elhatároztatta, s ki felültette az országot, Hunyadit jun. 12.-én 
a Szegedre gyűlt tábor élén látjuk.

Mitől hazafi lelke tart, bekövetkezett. Mohamed szultán 
Magyarország kulcsa, Belgrád ostromára indúlt. A király és Ciliéi 
Budáról nem restelték vadászat színe alatt Bécsbe húzódni. A 
Dunán fel pedig 200 török hajó úszik, s mi ily számban eddig 
szokatlan,_300 ágyúval, melyből 26 nagy faltörő ágyú. S kísére
tében ott van a sorkatonaságilag szervezett hadsereg. A várat 
Szilágyi Mihály, Hunyadi sógora tartja. S már megkezdődött a 
pokoli ostrom, mire a hajókkal elzárt Dunán Hunyadi titáni alakja 
megjelent, 40 hajóval a török hajóhad lánczát áttörte, Belgrádot 
élelmi szerekkel s pihent sergekkel megrakta. A szultán jul. 21.-én 
egész táborát ostromra vezérelte, már tűzik ki a félholdat a meg
rongált vár falára, midőn Dugovics Titus elkövette a hallhatatlan 
hőstettet, hogy a törököt zászlóstól magával alárántotta. Másnap 
Hunyadi döntő csatára vezette sergeit. Maga a szultán vezet, de 
sebet kapott. A basák hullanak s alkonyaikor a török sereg futás
nak eredt. A 300 ágyú, melylyel Konstantinápolyi bevették, 
Hunyadi kezében maradt, s a mellett 4000 fogoly s 40,000 
halottról beszélt a hír.

Fényes, de egyszersmind utolsó diadala volt a nagy hősnek 
és hadvezérnek. Mint a krónikások hiszik, a csatatéren kifejlett 
ragályt maga is elkapta; magát a szembefekvö Zimonyba vitette,
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hol nehány nap múlva aug. 11.-én a haza és kereszténység méltó 
fájdalmára nemes lelkét kiadta.

A nándorfehérvári győzelmének hire délben érkezett Rómába, 
Szentpéter templomának harangjai megkondúlnak. III. Calixtus 
pápa egész keresztény világban elrendelte déli harangozást, jeladá
sul a török ellen való imádkozásra. S ez által Hunyadi hazájáért 
mártír halált szenvedett érdemét, az egyház ragadta magához.

A nagy halott porhüvelye visszatért oda, a honnan kiemel
kedett, Erdély bérczei közé: Fejérvár székesegyháza fogadta be; 
s bár porait szélnek eresztette a török, sarkófágja a hazafias kegye
letnek ma is látogatott tárgya. De nemcsak nemzeti dicsőségét, 
nagy neve lelkesítő varázsát hagyta hátra, reánk hagyta nagy 
szellemének haza és szabadság szeretetének örököseit, két fiát: 
nagyobb fia László még ifjú, de már hős és hazafi, hazánk leg
fenyegetettebb pontja, Belgrád főkapitánya, a kisebb Mátyás, a 
dicső Mátyás királyunk lesz.

II. Hunyadi László vérpadra juttatása. V. László 
gyanús halála.

Hunyadi János tizenkét évi főkapitánysága, főkormányzósága, 
fővezérsége s hős halála után, a már tizenhét éves király alatt a 
nemzeti pártra oly zord pár év következik, melyet azzal kell 
bevezetnünk, hogy Ausztria még kialakúlva nem volt. Bár Habs
burg Rudolf általi alapíttatásának már másfél százada, a Habsbur
gok kezében még csak Alsó-Ausztria, Stiria, Tirol mi biztos. Dél 
még mint az aquilejai pátriárka, Salzburg, mint a salzburgi 
érsekség, Felső-Ausztria, mint a passaui püspökség pápai fundusa 
még nincs a család nevén. A nevezett három tartományt a Habs
burgok háromra szakadt ága birja. Zsigmondról a német királyság, 
illetőleg a császárság az alsó-ausztriai, a bécsi ágra szállt; Albert 
király halálával, az utószülött fia V. László mellőzésével, III Fri
gyesben a stíriai ágra ment, mint a ki akkor férfi kora delén állt.

Az osztrák szellem sincs kialakúlva. A bécsi ág tartománya 
egykori bajor birtok, mely a katholizált szláv zóna kapcsában élt 
s délnémet szellemet vett fel, míg Stiria a Luxemburgok észak
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német szellemének adta át magát. Bécsben már csaknem szakados 
az egyetem, Stiriában még klastromok vezetnek. Bécs dunaparti 
fekvése már megnyílt a polgári életnek, Stiria hegyvölgyes vidéke 
igen alkalmas volt az angoloktól időnkben megszállt Tibet a lámák 
elszigetelt szelleme fentartására, hol most él a dalai láma, ki tizen- 
nyolcz éves korát túl élhette. III. Frigyes Stiria szellemét tanulta 
ismerni, a Luxenburgok fényes sikerei csábították. A Cilleiek, kik 
Zsigmond iskolájában nevekedtek, kitől a felkonczolt Laczkfyak 
Csáktornyát kapták, szintén Stiriából nyomúltak elő. S lettek a 
bécsi ágból V. László gyámjai. S mint ilyenek, a Hunyadiak 
ellenségei.

Hunyadiban 1456 aug. 11.-én a nemzeti párt feje is sírba 
szállt. Az idegen uralom szellemének zászlóvivője, Ciliéi Ulrik 
gróf, az ifjú király nagybátyja ragadta kezébe a dolgok vezetését. 
Hunyadi elhunytával mindenekelőtt a Hunyadi fiák állását kívánja 
meggyengíteni, váraikat kezeikből kivenni.

A király és Ciliéi Bécsből lejönnek, Hunyadi halálától három 
hónap múlva, nov. 8.-án Belgrád kapui előtt állanak, követelik a 
vár átadását. Hunyadi László meghajol a királyi hatalom előtt, a 
várkulcsokat lábai elé teszi, a királyt bebocsátja, de a királyt kisérő 
német fegyveresek előtt a kaput felvonatá. A törvények szerint 
cselekedett, mely idegen sergeknek a magyar várakba bevonúlását 
tiltotta. Ciliéi ipjának, Brankovics szerb fejedelemnek Írja azt a 
levelet, melyben két oly labdát igér, milyennel fejedelem még 
nem játszott: a levél Hunyadi László kezébe jut. S következett 
Belgrád várában az az összecsapás, melyben Hunyadi a levelet 
felmutatja, Ciliéi a vita hevében kardot ránt, a jelen volt főurak 
Ciliéit lesújtották. Benne az utolsó Ciliéi, a család, mely három 
nemzedéken át oly végzetes befolyást gyakorolt Stiriából hazánkra, 
kipusztúlt.

Végzetes jelenet. A király visszajövet útjába ejti Temesvárt, 
hol Hunyadi János özvegyét, a máig is úgynevezett Hunyadi
várban, mit Hunyadi 20,000 aranyban zálogba birt, meglátogatta 
s nov. 23.-án királyi eskü alatt ígéretet tett, hogy Ciliéi halálát 
megboszúlni nem fogja. Azonban a Hunyadi ház ellenségei, a 
Gara párt, a nyugatról többet váró főurak a királyt hatalmukba 
kerítették. Négy hónap múlva Hunyadi Lászlót a királyi eskü
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daczára, Budán elfogatták s harmadnapra, 1457 márcz. 16.-án a 
24 éves nemes fej, a budavári Szentgyörgy terén, négy vágással, 
hóhérbárd alatt vérzett el.

De hát hol volt a nemzet, kérdi a történelem. De, még ez 
sem volt elég, a szent-györgy-téri vérpad után ötödnapra, márcz. 
21.-én összeült a tanács, egy írat híre röpült világgá, mely Hu
nyadi Jánost felségsértőnek, hazaárulónak bélyegezte.

Árpád után nemzeti legnagyobb hősünk, a belgrádi győztes, 
a török tíz csata győztese, ki a magyar névnek világtörténelmi 
dicsőséget szerzett, kinek hazafiúi s kormányzói erényeit új czímer 
magasztalta, diplomán csak most, négy év előtt ismerte el királya, — 
holta után áruló. Erre a néma megszólalt, a tetszhalott fölébredt. 
A pohár megtelt.

Elég legyen másfélszázad a középkor utószakából, az ököl
jog korának nevezett korszakból, melyben a hatalom oda fajúit, 
kinek mennyi a hatalma, annyi a joga. Talpra, magyar.

A Tiszamente fölháborodása a Dunamente s a Dunántúl fekvő 
Buda ellen kezdett irányulni, mely már nem látta a Gellért-hegyet, 
melyről ki a nemzet jelöltjét nem akarta megkoronázni, onnan a 
Dunába vetették, mely Árpádnak még sírját is elfeledte. S arra 
előlépett Szilágyi Erzsébet, a hős asszony és anya hármas gyá
szában : hol van lefejezett fiam teste, hova lett másik fiam, adjátok 
vissza Mátyás fiamat, mentsétek meg a férjem becsületét. Erre a 
nemzet fegyverkezett. Az anya oda dobja vagyonát, Hunyadi tábora 
ismét együtt van, testvére Szilágyi Mihály élére áll. Az udvar 
menekül. Viszik a királyt s vele Hunyadi Mátyást, előbb Bécsbe, 
onnan Prágába.

S itt bekövetkezik, mi apjával, Albert királylyal történt. A 
dalai láma már 18 éves. A még alig 18 éves V. László, a króni
kások szerint, hirtelen rosszúl lett, váratlanúl 1457 nov. 23.-án 
meghalt. Benne a Habsburgok bécsi ága kihalt. A ratibori kró
nika szerint Frigyes császár pártja felbérelésére Turzika fojtotta 
volna meg.

S a fölébredt ősi energia megnyitja Mátyás király pálya
futását.



MÁSODIK FEJEZET.

A nemzeti királyság visszaállítása.

Mátyás király.
(1458 jan. 23. - 1490 ápril 6.)

I. Másfélszázad után a nemzeti királyság vissza
állítása. Hunyadi Mátyás királylyá választatása.

Az Árpád-kor után lefolyt másfélszázad pusztítja a honfoglaló 
ősök utódait, az Anjouk a Tiszamentén, a Luxemburg-ház az Anjou- 
pártiakat a Dunamentén, a török déli tartományainkat foglalva, 
szereli le Magyarországot. Foly a középkori trónörökletesség, az 
Anjouk átadtak a Luxemburgoknak, a Luxemburgok a Habsburgok 
bécsi ágának, de mindig királyválasztási jogunk gyakorlása hozzá
járulásával. A Luxemburgok, kik trónunkra hozták a császárságot, 
a nemzet beleegyezésével a császárság átszállt Albert királyunkra, 
fiában az ág kihalt. Németországot egyik császár sem bírta kimoz
dítani a török ellen, a császárság III. Frigyesben a stíriai ágra 
szállt, a nemzet ki akar térni a harmadik császár-királyság, az 
örökletesség folytatása elől. Mi ellen a francziák most végezték be 
százéves harezukat.

S ha volt a francziáknak orleansi szüze, ki éppen e korban, 
1427-ben zászlót ragadott s megmívelte azt a csodát, hogy a 
franczia-angol százéves harcznak véget vetett s húsz év múlva a 
Irancziák királya mint győztes vonulhatott be Párisba. II. Endre 
leányát Thiiringiába vitték oltárhoz, Árpád Erzsébet hallja, hogy 
népe kenyere elfogyott, szedte kertje rózsáit s mire várától népé
hez érkezett, a legenda szerint, kötényében a rózsák kenyérré vál
toztak. Másik nagy Erzsébetünk, Hunyadiné egyik fiát vérpadra, 
másikat fogságra viszik, a vesztes anya fájdalmának kitörésére, 
hogy úgy szóljunk, mirmidonok támadnak elő fegyverzetben s 
fiát visszahozzák.
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Nyugatnak elég volt az orleansi szűz föllépése, hogy sza
kasszon a középkorral, hogy a francziák a latin faj, az angolok 
a germán faj politikájával szakasszanak: nekünk itt Kelet-Európá- 
ban a törökök megjelenése, Konstantinápoly török kézbe jutása 
s Hunyadi János véres kard hordoztatása kellett, hogy Európa 
figyelme a Balkán, a Dunamente s a magyar nemzet európai 
missiójára terelődjék. S Capistránnak kellett bejönni s Hunyadival 
Belgrád védelmére sietni, hogy ellentállóképességünket fölismerve, 
szárnyra bocsássa azt a jóslatot: Hungarorum stella micabit, föl 
jön még csillagunk. Pedig aligha voltunk egyszer nagyobb 
veszélyben.

Csillagjóslás volt, mondaná a XV. század, melyben a csillag- 
jóslás babonája fénykorát élte, melytől jöhetett a török, megszáll- 

* háttá a Balkánt, bevehette Konstantinápolyt, melyből a bátorság, 
energia kipusztult: csak a magyar a régi energikus, resolutus 
nemzet, mely az ágyuk föllépése korában is megtartotta ősi takti
káját, mielőtt az ellenség támadna, már rohamra, kardra vette. 
Nem gondol a menekülésre, nem rendeli oda az olasz hajókat a 
partra, hogy menekülhessen, sík mezőre keríti ellenségét. Külön
ben is nagy idők nagy embereket szoktak szülni.

A nemzet Svájczra gondolt volt. Mintha új honfoglalás előtt 
állnánk, mint a honfoglalás hősei, hét kapitányt választanak, hét 
honvédelmi kerületet alkotnak. De nehogy fölbontsák a haza egy
ségét, visszaemlékeznek a vérszerződésre. Árpád fővezérségére : a 
kiskorú király idejére egy hadi és polgári főkormányzóságra tértek 
Hunyadi János személyében.

S előlépett a nemzet kebeléből Magyarország főkormányzója, 
Hunyadi János, az előbb Szörényi bán, majd erdélyi vajda; szembe
szállt a világhatalommal, tizenkét nagy csatából tízet megnyert s 
önkéntelen fölmerült a nemzet lelkében Szent István az a mondása 
fiához : tiszteld nemzeted tradiczióit, mert melyik latin tudna görö
göt latin s melyik görög tudna latint görög szokásokkal kormá
nyozni. Utánvethetjük, győzelemre vezetni. S megszületett a nemzeti 
királyság visszaállításának gondolata.

A gondolat merész. A nemzet most negyedszer veszi föl a 
kipusztíttatás elleni harezot. Szent Istvánt végnapjaiban orgyilkos 
támadja meg, egyetlen fiát állítólag vadkan pusztítja el. Az utolsó
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Árpádokat gyilok, méreg pusztítja ki. Az utolsó Anjout élete javá
ban a titokzatos bélpoklesság emészti meg. Az utolsó dinasztiában 
az apa méreg, fia megfojtatás áldozatai. A magyar korona gyémánt
tövis, de nem a nemzet részéről.

A trónbetöltés küzdelmeiben a honfoglaló nagy családok 
kipusztúltak, újak emelkedtek föl. A legmagasabbra az Újlakiak, 
Garák, Szilágyiak s kik most ki vannak pusztítva a hazából, a 
Hunyadiak. A letört családból már csak egy nő, az anya van a 
hazában, kinek férje járta a csatákat. A várnai csata után a kik 
fönmaradtak, jönnek haza; férjéről semmi hír: hetek múlva hallja, 
hogy az oláhországi vajda foglyul ejtette. Egész kincs a férjének 
az ára. Siet kiváltani. Majd a rigómezei csata után ismét csak az 
ő férje nem tér vissza. Nagy későre jött a hír, hogy Brankovics 
György szerb fejedelem foglyává lett. Másodszor is kiváltja. Ki 
minden más csatájában győzött, belgrádi csatája sebében két év 
előtt meghalt. Egy év múlva fiaival együtt árulónak lett bélye
gezve : nagyobb fia vérpadra, kisebb fia, •mert feje még nem volt 
oda érve, idegenbe fogságra jutott. Ez a szenvedő nő Szilágyi 
Erzsébet, Hunyadi János özvegye, ki fiai tragikuma után mint 
mulier heroica lépett föl, csatakiáltása végig hangzott a hazán, a 
közrészvét a lovagiasság kérdésévé válik s testvére, Szilágyi Mihály 
már sereg élén állt, a mikor az ifjú király üressé teszi a trónt.

A ki helyébe választani kellett, V. László, mint Ausztria, 
Csehország, Morva, Szilézia ura halt el s benne a Habsburg-ház 
bécsi ága megszakadt. Mint 18 éves, csakis jegyest hagyott hátra, 
franczia királyleányt. De volt két leánytestvére, kik közül az idő
sebb, Anna, a Vilmos szász herczeg neje, Magyarország és Cseh
ország királynéja, Ausztria herczegasszonya czímét azonnal fölvette. 
De szembe találja magát Frigyes császárral, mint a kinek koro
nánk a kezében s Kázmér lengyel királylyal, mint a meghalt király 
kisebb leánytestvére, Erzsébet férjével. Sőt VII. Károly franczia 
király sem késett egyik fiát fölajánlani s ha a választás másra 
esnék, jegyben maradt leánya kezét annak fölajánlani.

A kedélyekben azonban már meg volt érve a nemzeti király
ság visszaállításának gondolata. Már V. Lászlót azon föltétellel 
választották volt meg, ha Frigyes a koronát visszaadja. Kik jelöltek 
lehetnének: Gara László nádor, kinek atyja és nagyatyja nádor,
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anyja Cillei-leány után a meghalt király nagybátyja, neje után 
herczegek sógora; ott van Újlaki Miklós erdélyi vajda, hatvan vár 
ura, leánya után Podjebrád cseh helytartó apatársa: azonban mint 
Hunyadi László vérpadra juttatásának részesei, jelöltségüket elját
szották. Gara, hogy pozitióját biztosítsa, 1458 jan. 12.-én Hunyadi- 
néval s Szilágyi Mihálylyal Szegeden összejött, a múltakra fátyolt 
vetve szövetségre léptek, s hogy a frigy megpecsételve legyen, Gara 
Anna leányát Mátyás részére eljegyezte.

A mint a király halála hírét Budán vették, az országos tanács 
király-választó gyűlés iránt rendelkezett. S nyolczadnapra a nádor 
Gara, Szécsi Dénes prímás, Újlaki Miklós és Rozgonyi János erdélyi 
vajdák, Perényi János tárnokmester, Ország Mihály főudvarmester, 
püspökök, főurak aláírásával szárnyra kelt a meghívó, mely az 
országgyűlést Pestre 1458 januárius 15.-érc tűzte fejenkénti meg
jelenéssel.

A kitűzött idő rövidsége miatt a rendek lassan gyülekeztek. 
A kemény téli idő mellett is a Rákosmezö mégis nemsoká egy 
lovas tábor. Szilágyi Mihály is megérkezett Erdély felől dandá
réval. Az országgyűlés januárius 18.-án megnyílt. Az önjelöltek 
közűi csak Kázmér lengyel király követe mutatta magát. Kicsinyek, 
nagyok békejobbot nyújtanak egymásnak. Januárius 22.-én mint
egy a lelkek békéje ünnepéül fényes templomozást tartanak. Más
nap, januárius 23.-án a királyi tanács Budán a választás módozata 
fölött tanácskozik. A Rákosmezőn táborozó rendek türelmet vesztve 
paripára vetik magukat. A jelölt úgyis csak egy. Budának indúl
nak. S a Duna jegén negyvenezer ajkon elhangzik: „Éljen Mátyás 
király!" A főrendek viszonozzák. Az árulóknak bélyegzett Hunya
diak neve ismét nemzeti lobogó.

Hogy ez a nagy jelenet nem volt a római patríciusok és 
plebejusok harcza, mutatja, hogy a választó országgyűlés folytatta 
tanácskozását. Mátyás egy idegen hatalom kezében s pár hónap 
nagykorúságából hiányzik: kormányzót választottak s a választás 
anyja testvérére, a választógyűlés vezérszereplöjére esett. Hogy 
Szent István koronájával koronázhassák meg, mert idegenben van, 
a koronázás idejét nem tűzték ki. Törvényczikkeket alkottak: föl
újítják az országgyűlés évenkénti megtartását, a nemesség fejen
ként való megjelenése jogát.; fölújítják a király abbeli kötelezett-
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séget, hogy a hazát első sorban a királyi bandériumokkal köteles 
oltalmazni s csak ha elégtelennek bizonyúlt, következnek a főpap
ság, a zászlós urak bandériumai s végső szükségben a nemesség 
fejenkénti fölülése; végzésbe hozták, hogy a király egyházi mél
tóságokat, világi tisztségeket, jószágokat idegeneknek nem ado
mányozhat s hogy az idegeneknek adományozott várakat, jószá
gokat tartozik visszavenni; törvénybe igtatták, hogy az ország 
minden lakójával szemben legyen egyforma jog, törvény és igazság.

II. Hunyadi Mátyás egyénisége, hazaszabadulása, 
trónfoglalása.

Hogy hangot adjunk az érzelmeknek, Mátyás elmondhatta, 
meghajlok e nemzet nagysága előtt, mely engem tizenöt hónapi 
idegen rabságomból kiszabadít s két hónap alatt trónra ültet. S a 
hálaérzet azzal a melegével kezdhette uralkodását, melyet Osszián 
skót bard úgy fejezett ki: népem, te valál a kószál, melyről én 
sas, fölrepültem, s most a nemzet is elmondhatta, hogy ifjú királya 
vén fő fiatal vállakon; mert hosszas fogságában politikailag meg- 
vénült.

Hunyadi Mátyás, kit a nemzet királyának választott, atyja 
halálakor tizenhat, testvére lefejeztetése s fogságra jutásakor tizen
hét s egy hónap múlva lesz tizennyolez éves. Mint ilyen ifjúnak, 
atyjának hadvezéri s kormányzói dicsősége s testvére s az ö 
tragikus sorsa s a család magyar temperamentuma volt minden 
biztosítéka.

Részéről csak annyi, hogy azon nagy idők viharában nevel
kedett. Már születésekor kitörtek volt a török háborúk, a haza 
szélei már fenyegetve voltak. Mint bátorságosabb helyen, Kolozs
várt születik s Holtaiként kinek háza születésházával szemben volt, 
itt kezdett járni iskolába. Mint gyermek, Hunyadvárában látja apjá
ban az erdélyi vajdát, a hőst, ki ölti pánezélát, robog a csatára; 
mint serdülő, temesvári várkastélyukban látja apjában a kormányzót, 
látja menni a belgrádi csatára, honnan vissza nem tért. Temesvárt 
látta a királyt, ki gyászbaborúlt anyját fia életéről biztosítja s egy 
év múlva látja testvérét Budán, a szentgyörgytéri vérpadon. S öt
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mint foglyot kiviszik a hazából előbb Bécsbe, egy év múlva Prá
gába, hol most Podjebrad György, Csehország kormányzója kezé
ben van.

Azonban emelje bár a kegyelet, Mátyásnak már egyénisége 
s nevelkedése biztosíték. Capistrán, apja fegyvertársa már gyer
mekkorában látja benne a jövendő emberét. Kora legnagyobb 
tudósa, Vitéz János, a későbbi váradi püspök, majd esztergomi 
érsek, Sanoczki Gergely, később lembergi érsek nevelik. A két 
nagy humanista bevezette a klasszikus idők s az olasz renaissance 
szellemi világába. Fölébresztik benne a nagy jellemek, a nagy 
hősök bámulatába tudomány és művészet iránti rajongást. Had- 
vezéri talentuma, mint örökség szállt reá s hogy bizonyos tuda
tával bírt hivatásának, jelzi az adoma, hogy a mikor cseh fogsá
gában királynak gúnyolják, még leszek én nektek is királyotok, 
vágta vissza.

Most, a midőn a történet színpadára lép, Galeotti udvari 
írója szerint, egy huszáros alak, középmagasság, piros arcz, szökés, 
vállra omló hajzat, fekete sasszem, zömök testalkat, széles váll, 
kurta nyak, erős akaratra valló darabos arczvonásokkal; Bonfinius 
megjegyzése szerint, mint az oroszlán, sohasem pislantott. Lóháton 
egy fővel magasabb s ha nem is valami athleta, Holubárral paripán 
harczra száll s a cseh góliátot nyergéből kivetette. Ép testben 
ép lélek.

Nagy szellemi tehetségének már birtokában van. Legkedve
sebb olvasmánya a történet s a nagy hősök életrajza. Teljes fogé
konysággal a szépmüvészet remekei iránt. Mint egy pápai követ 
fönhagyta, nagy szónok, mívelt fő, mindenkivel annak nyelvén, 
hat nyelvet beszél. Mintha uralkodásra lett volna neveltetve, szívé
nek jósága, egyéniségének varázsa mindenkire igézet hatásával 
bir. Már megválasztatásakor ilyennek mutatkozott be.

A mint a választógyűlés bezárult, fényes követség ült föl, 
hogy Prágában mint királyt köszöntse. A kormányzó Szilágyi Mihály, 
vezeti. A nyolcz tagú küldöttségben van mentora, Vitéz János 
váradi püspök a váczi püspökkel, Rozgonyi János erdélyi vajda, 
Ország Mihály a leendő nádor, Barkóczi István s velük megy 
anyja, Hunyadi özvegye.

A választás hírére Podjebrád György, Csehország kormány-
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zója, cseh és morva főurak kíséretében már útra kelt, hozza Mátyást 
a strasniczi várba, hol a magyar küldöttség már várta, hova febr. 
5.-én érkeztek.

Mi tovább történik, azt a poetikus, politikai fontosságú jele
netet nem szabad oda állítanunk, hogy egyik hozza foglyát, az 
anya hozza a 40.000 arany váltságpénzt. Két szomszédos nemzet 
nagyjai találkoznak, kiknek közös királyuk meghalt, másfélszázad 
után mindenik vissza akarja állítani nemzeti királyságát. Egyik 

* már megejtette a választást, a másik most készül a választásra. 
Mátyás már király, Podjebrád még csak királyjelölt. Ismerik vállal
kozásuk súlyát, érzik, hogy egymás támogatására vannak utalva.

Podjebrád nem a fogoly Mátyást hozza, mert a mint V. László 
király meghalt, családja körébe vonta, két hónap óta vendége, sőt 
több, Podjebrádnak növendék leánya van, a két ifjú mint jegyesek 
búcsúztak el.

A találkozás családi jellege után a két nemzet nagyjai négy 
napot töltenek együtt a strasniczi várban, fátyolt vonnak a morva
mezei ütközet emlékére, mit a magyarok mindjárt akkor jóvá 
akartak tenni az által, hogy Venczel cseh királyt királyokká válasz
tották volt. Számítanak arra, hogy a középkori szellem a föltámadó 
két nemzeti királyságot támadni fogja, szövetséget kötöttek. Hogy 
mily hangulatban, jelzi a februárius 9.-ről fölvett okmány követ
kező kezdete: Miután abból a fogságból, melybe V. László király 
halála napjáig sodortattunk, utóbb Csehország kormányzója, Podje
brád György kezébe kerültünk, György kormányzó úr bennünket 
szabadon bocsátott, barátságos és testvéri jóakaratába részesített. 
S az okmány további szövegében Mátyás kötelezte magát, hogy 
Podjebrád leányát trónra emeli.

Mátyás tizenöt hónapi fogság után ismét szabad. Megindúltak 
a haza határa felé, hol nemzete köszönti. Budára, a királyi vár
iakba febr. 14.-én tartotta bevonulását. Trónra lépett, de nagy
bátyja kormányzóságát elismerte.

Hogy magát az országnak bemutassa, királyi esküjét letegye, 
az országgyűlések szokott napjára, Szent György-napra, Szegedre 
országgyűlést hirdetett, mit utóbb július elejére halasztott. A rendek 
fényben vonúltak föl. Mátyás a választógyülés által elébe írt föl
tételeket elfogadta, királyi esküjét a rendek kezébe letette. Esküvel
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fogadta, hogy az ország régi törvényeit, jogszokásait visszaállítja, 
a behozott újításokat megszünteti, s mire ez az országgyűlés is 
súlyt fektetett, fogadta, hogy idegeneknek tisztségeket, méltóságokat, 
jószágokat nem adományoz s az adományozottakat is visszaveszi. 
A nép átadta magát a visszatért magyarvilág örömének, miből csak 
az látszott hiányozni, hogy Mátyást nem koronázhatták meg, mert 
a koronát kivitték a hazából. Májusban Podjebrádot Csehország 
szintén megválasztotta királyának.

A két választás meglepte Európát; mind a kettő mcgszakasz- 
totta trónján a császárságot. A magyar csak ősei hagyományán 
halad, de Csehország, mely a birodalomhoz tartozott, nemcsak a 
birodalomból, a római vallásból is ki akar szakadni, hussitismusra 
térni. A középkor szemében, mely a görög-római világ választási 
rendszerét elvetette s föltalálta a hatalom örökölhetését s a népaka
ratot ismerni nem akarja, forradalmat jelent a középkor ellen, mely 
a választás elvét még a pápaságnál is megkisérlette volt meg
szüntetni. Majd gondjuk lesz, hogy megsemmisítsék.

Nálunk, mert választás és koronázás nélkül a magyar törvé
nyes királyt nem ismer el, a másfélszázad a nemzetet, az országot 
akarta szétrobbantani. Mátyás egy országot vett át, melyet délről 
török hódítás fenyeget, északi széleit pedig lengyel, cseh, osztrák 
szállta meg. A Zsigmond által elzálogosított szepcsségi városok 
lengyel starosták, a Vág völgye brandisi Giskra János hussita vezér 
kezében. A Dunántúl a történt, hogy Zsigmond s utána veje, 
Albert király meghalt, fiatal özvegye, ki a magyar koronát kivitte, 
a Dunántúli végvárakat rokona Frigyes herczeg kezébe juttatta. 
Frigyes s az özvegy királyné Giskrát zsoldjába vette s az Szepes-, 
Sáros-, Abaújmegyéket, Görnör, Borsód északi részét megszállta, 
zsarolta, pusztította, az apátságokat, várakat ostromolta. Másfelől, 
a Dunántúl Erzsébet királyné Kismárton, Szarvkő, Fraknó, Kobold, 
Kőszeg, Rohoncz, Németújvár környékét zsoldosokkal rakta meg.

De még ha csak a terület, a határszélek bontogatása fenye
getné a hazát.

A perifériák nagybirtokosai nem bírnak a nemzeti királyságba 
beletörődni. Különösen a Dunántúl egyházi és világi váruradalmak 
keletkeztek, idegenből bejött, vagy az utolsó másfélszázad alatt a 
homályból a honfoglaló ősök helyébe lépett családok kezében. Az
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a szellem, mely a Güsszingiek, magyar néven a Németújváriak 
személyében az utolsó Árpádokat kipusztítni segített, most a bazini 
és szentgyörgyi grófok, Garák, Újlakiak személyében folytatódik. 
Olygarkák, de nem a Csák Máték, Omodék, Zachok fajtájából. 
Bizonyos Fabius cunctatori bádgyadság lepte meg őket. Egy része 
idegen segélyben reménykedik, más része félti a régi jó időket, 
fejét, jószágát, mert hozzájárúlt Hunyadi László lefejeztetéséhez s 
Mátyás fogságra juttatásához.

A békétlenkcdők élén Gara László nádor áll, egy fölemel
kedett dalmata család utolsó sarja. Részt vett a Hunyadi-ház kipusz
títni akarásában s különösen a ki nem bírta megbocsátani, hogy 
előbbre becsülte Podjebrád szövetségét s leányát, mint az övét. 
Megnyerte Újlakit, az egyik erdélyi vajdát. Befonta Szilágyi Mihályt, 
mint a kinek Mátyás kormányzói hatalmából inkább csak a czímet 
hagyta meg. Gara tolnamegyei várában, Simontornyán júl. 26.-án 
érdekszövetséget kötöttek, legyen bármily magas méltóság a támadó.

Az ifjú király az akkori ars imperandi alapelve, a timore et 
amore, utolsó alapján kivánt eljárni. Szétbontani a ligát volt első 
gondolatja, Újlaki Podjebráddal apatárs, írt neki, hogy Újlakit 
veszély fenyegeti. A vajdaságból elmozdította. Garat megfosztotta 
nádori méltóságától, helyébe háza barátját, főudvarmesterét, Ország 
Mihályt nevezte. Szilágyihoz mentorát, Vitéz János váradi püspököt 
küldte, személyes találkozásra szólította föl, kormányzójának, nagy
bátyjának anyjával együtt fényes kísérettel elébe ment, a Hunyadi
ház uradalmai egy részével kibékítette.

Alig látta lecsendesítve a belvihart, Rozgonyi Sebestyént, 
Hédervári Lászlót, Magyar Balázst Giskra ellen küldi, kik Sáros
pataknál csatát vívtak, megverik. Maga a török ellen készült, ki 
Szerbiát megrohanva, Galambócz várát bevette. Fölültette sergeit, 
maga is aug. 25.-én leindúlt, a törököket visszaüzte s mire a török 
újra betöri, október elején támadó hadjáratra készül, már Temesvárt 
van: midőn veszi a hírt, hogy kormányzója s pártütő társai ismét 
aktióba léptek. Szilágyiban nem tekintette többé a nagybátyját, 
okt. 8.-án elfogatta, Világos várába záratta. De a pártoskodás meg
termetté gyümölcsét, Szerbia elesett, csak Belgrád és környéke, 
a macsói bánság maradt kezünkén. Szegedre decz. 6.-ára ország- 
gyűlést hirdetett. A választó országgyűlés sorrendet állított volt íöl,
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hogy mint véderő első sorban a király bandériumai szállnak ki s 
csak ha elégtelennek bizonyulnak, következnek a főpapok és zászlós 
urak bandériumai s végső szükségben ül föl a nemesség: most 
oly hatalmat kívánt magának adatni, hogy belátása szerint trónja 
és a haza védelmére az ország összes haderejét táborba szólíthassa. 
A vármegyéket négy-négy követtel képviseltette. Kívánalmát a 
rendek határozattá emelték ; sőt tovább mentek, határozatra emelték, 
hogy az ország világi birtokosai, zászlós urak, köznemesek minden 
húsz jobbágytelkük után egy jól fölfegyverzett lovast tartoztak 
kiállítani. Megjelent a huszár.

Hogy tekintélye elismeréséhez a déli tartományok is hozzá- 
járúljanak, még folyt az országgyűlés, midőn Osztója János, Bosznia 
királya pompával megjelent, hódolatát Mátyásnak, mint hűbér- 
urának bemutatta. Mire Mátyás a Brankovics György s fia Lázár 
halálával a visszaszerzendő Szerbiát a bosnyák király fiának ado
mányozta, kinek különben is a neje a Lázár leánya. Királyi hatalma 
teljességéhez már csak a korona hiányzott. Frigyes kezében volt.

III. A birodalmi párt Frigyest királynak választja, 
Mátyás a koronát Frigyes kezéből visszakeríti.

A nemzeti pártot a birodalmi párt zavarni kívánja. Azon 
idők látszanak visszatérni, melyben Szent István föllépésére két 
év múlva föllépett II. Sylveszter s most Mátyással egf évben föl
lépett II. Pius pápa. II. Sylvester idejében a szász törzsbeli Ottó 
császárok beültek volt Rómába, a pápák kinevezését már kezükbe 
vették, a pápa a magyarnak független királyi koronát küldött:
II. Pius a császárságot a magyar trónon találta, a birodalomba 
készülnek kebelezni, a pápaság közbelép, szerezzük vissza önálló
ságunkat. II. Sylveszter a mint koronát küldött, Róma kiverte
III. Ottó császárt: II. Pius közbelép, szerezzük vissza a hazából 
kivitt koronát. Csakhogy II. Sylveszter a magyar koronát apostoli 
követséggel ruházta föl, Gentilis kora óta a pápai legátusok járják, 
kik után gyakran vihart aratunk.

Mátyás király föllépésével azon idők újulnak meg, a midőn 
Szent István után félbe akarják szakasztani az Árpád-ház uralma
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folytatását. A római császárság szabad hazánkat be akarta vonni 
a római birodalomba: I. Endrében a nemzeti királyságot nagy 
csaták árán helyreállítják. Akkor is kivitték volt a koronát a hazából. 
Most is bujdosik a korona. Mátyás már alkudozik, de a vissza
juttatásnak nagy a pénz és politikai ára. A nemzet kicsinye, nagyja 
előtt a korona nemzeti függetlenségünk jelképe. A korona vissza- 
kapása uralja a kedélyeket. A korona Frigyes kezében. A nemzet 
zöme bízik erejében, hogyha máskép nem, fegyverrel visszaszerzi. 
A felsőbb köröket bizantinismus fogta el. Párt alakúit, mely ha 
másképp nem, Frigyes megválasztatásával is visszaszerzi a koronát: 
s egy évre Mátyás király megválasztatása után, 1459 elején a 
párt szándékát meg akarja valósítani.

Mátyás a főrendeket januárius végefelé Budára szólította. Har
minczhat főúr jelent meg, köztük a zászlós urak, valamennyi püspök, 
az erdélyin kívül. Kijelentette, nehogy pártokra szakadjon a nemzet, 
ha Frigyest akarják, kész lemondani. Valamennyien eskü mellett 
fogadalmat tettek, hogy Mátyás minden ellenségével szemben 
készek helyt állani. Mátyás kötelezte magát, hogy minden pártütő 
és vetélytárs támadása ellen kész lesz őket megoltalmazni.

A pártosok lobogójukat nem merik a hazában kibontani, túl 
a Lajtán, Bécs-Újhelyen, mások szerint a Lajtán innen, Német
újvárban gyülekeznek. Élükön Gara, ki még mindig nádornak 
czimezi magát. Újlaki, a volt erdélyi vajda, a pozsonymegyei négy 
bazini és szentgyörgyi gróf, Frangepán Márton zenggi gróf, lindvai 
Bánfi Pál, huszonhaton összejöttek. Frigyest febr. 17.-én királyuk
nak választották. Okmányt írtak alá, mihez az egyetlen főpap, az 
erdélyi püspök, egy olasz ember, utólag szintén hozzájárúlt. Fri
gyest értesítették, ki azonnal fölvette a magyar királyi czímet.

Mátyás király e meglepő jelenetre Frigyest bitorlónak, a haza 
ellenségének proklainálta, hangsúlyozva, hogy a magyar nyelvet, 
nemzeti voltunkat veszély fenyegeti.

Frigyes erre fölvette a császári czímet, császárságát 1460-tól 
számítja. Bécsbe beült, de sem testvéröcscse Albrecht, sem unoka- 
öcscse a tiroli Zsigmond, sem a bécsi ág öröké Alsó-Ausztria s 
Bécs nem akarja elismerni.

Ez a kiáltvány igen alkalmas arra, hogy Németország elleni 
kiáltványnak vétessék. Holott Németország akkor csak császárság,

22*
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német törzsek herczegekkel, de a törzsek egymás nyelvét alig értik, 
politikájuk a dinasztiáik politikája. A kiáltvány éle nem a német 
közérzet ellen, mely nincs, a Habsburgok stíriai ága nagy német 
szelleme ellen irányúi. A bécsi ág szellemét az őslakosság, a 
bajorok vezették be; IV. Rudolf nemcsak a Szent István-templomot, 
de egyetemet is alapított. IV. Rudolf igaz hogy péntekről szom
batra talpon imádkozott, de a stíriai ágnak mindig péntekje volt. 
S míg a bécsi ág rövid uralma jó emléket hagyott, Stiriából kaptuk 
Gertrud királynét, ki a Bánk bán, Ciliéi grófot, ki a Hunyadi 
László tragédiájába szövődött s azt az emléket, hogy az admonti 
kolostor az utolsó Árpád leányát, hogy a nemzet trónra emelje, 
nem adta ki. S a stíriai ág szelleme idézte elő a Teli Vilmos 
tragédiáját, Svájcz köztársasággá alakulását.

S a midőn kiáltványában a nemzeti nyelvet félti, a csehek 
sorsára gondol, hol a Luxenburgok a cseh nyelvet kiszorították s a 
stíriaiak megtámadtatására, hol Frigyes ellen forradalom folyt a 
staier nemesség mellőzéséért, németek javára. S hogy éppen Mátyás 
félti a nemzeti nyelvet, emlékeztet arra, hogy apja testvérét Szé
kelynek hívták.

Mátyás király a kiáltványnyal a szokott időre, ápr. 24.-re Pestre 
az országgyűlést összehívatta. Be sem várva, Nagy Simon macsói 
bánt a Dunántúlra a pártosok ellen indította, kiket Frigyes vezérei 
mellett Újlaki s Zsigmond bazini és szentgyörgyi gróf vezettek. 
Ápr. 7.-én csatára került, mit Nagy Simon elvesztett, de megjöttek 
a királyi dandárok, az ápr. 12.-én tönkreverte. Carvayal pápai követ 
ápr. 23.-án Frigyesnél Bécsújhelyen megjelent s 11. Pius nevében 
lebeszélte a magyar korona elfogadásáról, nehogy Isten őt tegye 
felelőssé, ha Mátyásnak a törökkel békét kellene kötnie, vagy 
Magyarország, a kereszténység paizsa a barbárok prédájává esnék.

Mátyás amnestiát hirdetett. Gara meghalt. A Cilleiek után a 
Garák is kihaltak. A párt fő nélkül maradt. Gara nádor özvegyét, 
Újlaki erdélyi vajdát követték a többiek. A hűségeskü elhangzott, 
a pártot Mátyás nagylelkűsége lefegyverezte.

A nemzet ismét egységes, de nyugat és észak még idegen 
kézben. Északon Giskra, Frigyes kezére még mindig veszélyezteti 
a templomokat, kolostorokat. Perényi Jánost elfogja, huszonnégy
ezer arany volt váltságdíja. Mátyás Rozgonyi Sebestyén erdélyi



315 —

vajdát, Palóczi László országbírót, fölülteti. A gömöri, borsodi 
megszállva tartott várakat ostrom alá veszik. Majd maga is kardot 
köt. A vén hussitát megtörik.

A stratniczi eljegyzésnek már harmadféléve. Frigyes e húzó
dást arra használja, hogy Podjebráddal Mátyás ellen szövetséget 
akar kötni, Brünnbe megy. Hogy Frigyes támogatásától elvonja, 
Mátyás Vitéz János váradi püspököt fényes kísérettel fölülteti, 1461 
elején Prágába indítja. Mátyás fiatal arája májusban Budára érkezett. 
A Kunigunda nevet Katalinnal cserélte. S mint Magyarország király
néja köszöntetett. Meg szeretnék koronázni.

Harmadszor jutott idegenbe a magyar korona. Eltűnéséhez 
s visszajutásához a kegyelet legendái elemet vegyit. Először Szent 
István halála után tűnt el, a szász törzsbőli római császárság kezébe 
került, a hagyomány szerint a Vatikántól került haza. Az Árpádok 
kihalása után a bajor Ottó kezébe került. A hagyomány szerint 
nyeregkápában hordozta, Erdélybe utazott s ott az erdélyi vajda 
elfogta, a koronát tőle elvette. Most harmadszor a hír az özvegy 
királyné kammerjungfere által lopatja el. Frigyes kezébe került.

A Vatikán Mátyás pártján áll. II. Pius ép’ azzal a jóindulattal 
van a magyarok iránt, mint volt a koronát küldő II. Sylveszter 
pápa. Mátyás mikor megválasztatását bejelentette, követségének 
adott válaszában Magyarországot, mint a legnemesebb és legter
jedelmesebb birodalmat köszönti, mely hatvan éven fölül folyto
nosan harczol a katholikus hitért a török ellen, s a kereszténység 
kelet felé fordított paizsának nevezi. Most Frigyes követségének 
adott válaszában figyelmezteti, ne hallgasson a békéden magyar 
főurak szavára, kik önérdekből, nem iránta való szeretetből válasz
tották ; mert ebből az következhetik, hogy Mátyás a törökkel lép 
szövetségbe.

Mert Frigyes fölvette ugyan a római imperatori czímet, de 
családi patrimoniuma, Stiria sziklás hegyei a zsoldosokat nem 
futják. Mit Habsburg Rudolf, mint hűbértartományt, 1282-ben két 
fiának adományozott, 83-ban nagyobb fiára, Albrechtre ruházta. 
Ez ág V. Lászlóban kihalt. Frigyes beült Bécsbe, testvéröcscse 
Albrecht, unokaöcscse a tiroli Zsigmond nem akarnak a császár
ságba olvadni.

Albrecht 1461 április 4.-én Mátyás királylyal Frigyes ellen



szövetséget köt. Junius 30.-án Frigyest Bécsben megtámadja. A 
bajorok ezer lovassal segítik. Mátyás Ország Mihály nádorát sereg 
élén Albrecht mellé adja, ki aug. 26.-án Bécs alá érkezik. Frigyest 
Bécsből kiszorítják.

A következő 1462 elején terjesztik a hírt, hogy a szultán 
fölhasználva Mátyásnak a császárral harczi viszályba keveredését, 
nagyban fegyverkezik. Rémítik Mátyást, hogy 250.000 emberrel 
Erdély felé tart. Mátyás félti Erdélyt. A vajdaságot atyai nagy
bátyjára, dengelegi Pongrácz Jánosra ruházza, maga is lekészűl. 
Egykori mentorát, Vitéz János váradi püspököt Szlavóniába küldi. 
A pápai legátus, Lando Jeromos krétai püspök is ott terem s 
fölveszi a szerepet, mit Carvayal pápai legátus két év előtt Fri
gyessel szemben játszott, ki a fölajánlt korona elfogadásáról lebe
szélte. Majd beszél ő Frigyessel, visszaadatja ő a koronát. Reá
beszéli Vitéz Jánost, menjenek Gráczba, Frigyes most úgy is szőrűit 
helyzetben van. Vitéz utójóváhagyás reményében Grácznak fordúl. 
Frigyes a Vatikán nyomása alatt a korona kiadása fölött egyez
kedésbe bocsátkozik. Pontozatokat vesznek föl, ápr. 3.-án aláírják 
s azzal ketten Mátyáshoz sietnek.

A gráczi pontok szerint, Frigyes császár a magyarokért szen
vedett károk czímén, sajátlag váltságdíját a koronáért kapna 80.000 
aranyat. A koronát kiadja. A megszállva tartott Sopron városát 
visszabocsátja, de Fraknó, Kobold Kis-Márton, Kőszeg és Rohoncz 
a hozzátartozó uradalmakkal Frigyes kezén marad, halála után a 
két első 40.000 aranyon visszaváltható. A magyar királyi czímet 
élte fogytáig megtartja. Mátyást fiáúl fogadja. Egymást a török s 
más megtámadok ellen megsegítik. Hogy a császár annál hajlan
dóbb legyen Magyarország érdekeit támogatni, megállapították, 
hogyha Mátyás fiörökös nélkül hal el, Frigyes vagy fia, vagy 
haláluk után az országtól kijelölendő utóda jusson a trónra ; korona- 
váltság lefizetésére, a korona kiadására, a békeokmányok kicseré
lésére Bécsújhelyet tűzték.

Mátyás a szultán miatt szintén kényszerhelyzetben van. A 
pártosokkal való küzdelem alatt elvesztettük Szerbiát. Most a szul
tán a Szerbiából fönmaradt mácsói s a Duna és Olt között fekvő 
Szörényi bánságot s a fönhatóságunk alatt álló Oláhországot 
támadja, Erdélyt fenyegeti. A pápai legatus is sürgeti. Május 20.-ra
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Budára országgyűlést hív össze, fejenkénti megjelenéssel. Az egybe
gyűltek a föltételeket súlyosaknak találták, de oly erős volt a korona 
visszaszerzésének vágya, hogy május 26.-án jóváhagyták. A váltság
díj előállítására a nemesség vállalkozott, minden porta után egy 
aranyat vetett ki magára. Végrehajtására a kalocsai érsek és a 
váradi püspök, Újlaki Miklós erdélyi vajda, Palóczi László ország
bíró, Zápolya Imre kincstárnok személyében országos bizottságot 
neveztek.

Mátyás az erdélyi hadtesthez sietett, hónapokon át marad, 
míg a szultán a Dobrudsa és Havasalföld megszállása után haza
ment. Frigyes Bécsnek siet, hol nejét, Burgundi Eleonórát s a két 
éves Miksát Albecht s a pártján levő bécsiek fenyegetik. Azon 
reményben, hogy majd a korona váltságdíjából Frigyes fizethetni 
fog, zsoldosai fegyvert fogtak. Frigyes 6000 emberrel aug. 22.-én 
Bécs alatt megjelent. Bécs erre Albrecht 400 lovasát aug. 25.-én 
befogadja. A bécsiek október 21.-én a burgot ágyuzni kezdték. 
November 2.-án Albrecht is bevonult Bécsbe. Megérkezett Podjebrád 
s deczember 2.-án Albrecht és Frigyes közt békét hozott létre. 
Frigyes családjával együtt elhagyta Bécset. Giskra is hussitáival 
még azon évben Mátyásnak Váczon meghódolt.

Frigyes füstbe látva abbeli szándékát, hogy aztán Bécsböl 
Budának tart, véget vetett a tárgyalás húzás-halasztásának. A biz
tosok Sopronban 1463-ban összeülnek, de még ekkor is fölmerí
tették, hogy a pápa beleegyezését is meg kellene nyerni. Május 
7.-éré ez is megtörtént. Mátyást a török nem fenyegeti, Frigyesnek 
Bécs elveszett, egyiknek sem állott érdekében siettetni. Végre több 
mint egy év múlva Frigyes július 24.-én, Mátyás július 26.-án 
mégis aláírták, kicserélték. A huszonöt év óta bujdosó koronát 
kikapták.

A fönnebbi előadás szerint a gráczi béke igen alkalmas arra, 
hogy hirdesse a pápaság akkori hatalmát, a pápai legátusok mindig 
kéznél létét. S miután nagy részét egyik fél sem tartja meg s 
ebből hosszas viszály támad, látnunk kellene a szöveg eredetijét.
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IV. Mátyás király első török hadjárata, 11. Pius pápá
val szövetkezése, közben megkoronáztatása.

Mátyás király hős apja nyomdokába lép. Látva, hogy a csá
szárság nem mozdúl, II. Pius pápával szövetkezik.

Még foly a korona visszaváltására kiküldött bizottság tanács
kozása, Mátyás készül fölvenni a török ellen a harczot. Sajnosán 
látja, hogy a volt kelet-római császárság egész területét már meg
szállta. Konstantinápolylyal Albánia, Rumélia, Maczedonia, Traczia 
kezében van. A magyar korona tartományai: Bulgária a várnai 
csatával 1444-ben, Szerbia délfele 1458-ban elesett; Bosznia fölött 
még foly a harcz s a déli határok előbástyáit, a Szörényi, macsói, 
sói, ozorai bánságainkat nagy veszély fenyegeti. A tengerparton 
Dalmáczia egy század óta a velenczei köztársaságé, de rajta alól 
fönhatóságunk alatt áll a ragusai köztársaság, Veglia szigete. Mon
tenegro 1459—60-ban alakúi, Csernejevics Iván népével húzódott 
föl a török elől.

A török Európa s a kereszténység ellensége: mi európaiak ke
resztényekké lettünk s akarunk maradni. Sajátlag a török sem pogány, 
nem bálványimádó, egy és láthatatlan Istent hisz. De nincs családi, 
társadalmi, politikai közélete. Califatust folytat, egy személyben egy
házi és világi hatalmat: Európában pedig Nagy Károly óta külön
vált. Hozza a despotismust, a mit, mint a keletkezni indúlt abszo
lutizmus iskoláját, a középkor hatalmasai üdvözölnek.

Az utolsó császár bejárta volt Európát, nem bírta meggyőzni, 
hogy Konstantinápoly elestével Európa keletjén egészen új világ
rend veszi kezdetét.

Volt mégis, ha nem több, két férfi, két nagy gondolkodó, 
ki Konstantinápoly elestét oly szempontból fogta föl, hogy látta már 
a keleti kérdés Európára szakadását, II. Pius és Mátyás király, 
kik föl akarják rázni Európát, harczba akarják vinni a török ellen 
azzal a gondolattal, hogy megsemmisítsék európai birodalmát, 
Konstantinápolyi a kereszténységnek s az európai czivilizácziónak 
megmentsék.

Az egyik Aenea Silvio Piccolomini, kinek költői lelke mond
hatni föltalálta a regényírást, ki Konstantinápoly elbukása után két
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évvel, 1455-ben bibornok s Mátyás királylyá választatása évében 
1458 aug. 6.-ától II. Pius pápa.

II. Pius Konstantinápoly elfoglalása után a hatodik évre, 
1459-rc Mantuába kongresszust hirdet. Három óra hosszat tartó 
megnyitó beszédet tart, melyben hazánkat a kereszténység kelet 
felé fordított paizsának, a kereszténység védfalának nevezve, élénk 
színekben mutat reá, hogyha Magyarország megdől, Német-, Cseli- 
és Lengyelország ki lesznek a töröknek szolgáltatva. S mert a 
csatát csakis a magyarok tartják és segély nélkül hosszasan nem 
tarthatják, az európai udvarok segélyét kéri a magyarok részére. 
A kongresszus a háborút megszavazta. II. Pius keresztes hadat 
predikáltat, Mátyásnak szentelt zászlót küld s a keresztes had veze
tésére azzal hívja föl, hogy a töröknek minden ajánlatát útasítsa 
vissza, békéről, fegyverszünetről szót se váltson.

Mátyás a mint Frigyessel, Podjebráddal, Giskrával végzett, 
eljöttnek látta az időt, hogy a török ellen a pápával közösen 
föllépjenek. Be sem várva megkoronáztatását, 1463 Szent György 
napjára Tolnára országgyűlést hirdetett, hol nem mint eddig húsz, 
hanem minden tíz kapuról egy fölszerelt lovas kiállítását szavaz
tatta meg. S gyülekezési helyűi az Alduna mentén Péterváradot 
jelölte.

A magyar sergek az európai keresztes hadjárat reményében 
már gyülekeznek. Mátyás is kiszáll, várja a nyugati hadakat. A 
török neszét veszi; hogy megelőzze István Bosznia királyát, hirtelen 
megrohanta, országát megszállta, a várát, melybe vonta magát, 
bevette. Istvánt lefejeztette. Mátyás októberben a Száván átkelt. 
Táborában van az országos hadak mellett Újlaki Miklós erdélyi 
vajda, Frangepán István horvát bán szép sereggel. A törökre rontott, 
egy sereg várat visszavett, a törököt Bosznia felső részéből kinyomta. 
Még csak a Bosznia fölött fekvő Jajcza tartja magát, benne Haram 
bég. Mátyás itt adta személyes bátorságának első tanújelét s kará
csonyra oda romboltatta a várat, hogy a bég alkudozni kezdett: 
szabad elmehetés s , keresztény foglyai elvihetése mellett akarta 
föladni a várat. Török mehet, de keresztényt nem vihet, volt a 
felelet s e föltétel mellett Mátyás karácsonyt Jajczában ünnepelte.

Haladt a tél, segély nem mutatkozik. A visszahódított terü
leten bérendezte a magyar korona fönhatóságát, Zápolya Imrét
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kormányzónak hagyva, félbeszakasztva hadjáratát, haza indúlt. 
Vette a hírt, hogy az alatt Giskra s a magyar hadak a dunántúli 
végvárakból Frigyes zsoldos hadát kiszorították. De vette egyszer
smind azt a másik hírt, hogy szövetségese Albrecht herczeg, 
harmadiknak egymásután a bécsi trónon, decz. 2.-án hirtelen és 
pedig méreg gyanújával, meghalt. Siet haza. Már útjából koronázó 
országgyűlést hirdet.

A hatvanharmadiki táborozása alatt a nemzet lefizette a koro
náért a váltságdíjat, a 80.000 aranyat, hazahozta. Mátyást nem
csak a koronázás vágya sietteti. Nemcsak mint király, mint olyan 
siet, kit ifjú neje várja, ki a Hunyadi-háznak sarjat, a nemzetnek 
dinasztia folytatót volt adandó.

Februárius 13.-án már látja Budavár tornyait, az elébe jöttek 
arczárói már leolvassa a megdöbbentő hírt, hogy a királyi palota 
kihalt, Katalin királyné s újszülötte ravatalon fekszik.

A krónikások azzal kívánnak megnyugtatni: úgy is gyenge, 
beteges volt. De még ha részvétkönyük nincs, gondolkodóba kell 
esnünk, hol voltak Mátyás király udvarának humanistái, hogy 
annyit sem jegyeztek föl, Katalin királyné mikor halt meg, kora
szülött volt vagy élve született a gyermek, mikor, minő gyász- 
szertartással, hová temették el az anyát és első szülöttét. Úgy 
látszik, hogy az akkori krónikásoknak csak az eretnek Podjebrád 
leánya halt meg. S Mátyás, a vesztes férj, az apa, a király mintha 
nem is volna. A nemzet mintha tudomást se vett volna róla.

Pedig a nemzet történetében most nagy tragikum szövődik. 
Az utolsó vérbeli király neje halt meg. Mátyás özvegy maradt, a 
Hunyadi-ház megszakadt. S a krónikások üresen hagyták a lapot 
e napokról, a történetírásnak kell hogy részvétíratával betöltse. 
S Mátyás golgotaútjának, első keresztállomásának tekintse.

De már a koronázó gyűlés ki van hirdetve. Készül a nemzet 
a nagy nemzeti ünnepélyre. Királyné, kit megkoronázzanak, nincs. 
Mátyás már sem férj, sem apa, csak a magán is uralkodni tudó 
király, ki elnyomva fájdalmát, márczius 15.-én bevonúlt a városba, 
hol az Árpádokat koronázták, hol sírjaikban pihennek. Hol a 
nemzet várta, hogy huszonhat évi bujdosásából visszakerült koro
náját ismét királya fején lássa.

A koronázó gyűlés elővette az ősi koronázási szertartásokat.
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Mátyás megerősítette 11. Endre arany-bulláját, Nagy Lajos kivált
ságait. Végzést hozatott a korona biztosabb őriztetése tárgyában. 
Mátyás biztosította a nemzetet, hogy törvényes eljárás nélkül birto
kában senkit sem háborít. Kötelezte magát, hogy Albert király 
halála óta jogtalanul lefoglalt birtokokat visszaszerzi, a hatalmas- 
kodók által azóta épített várakat lerontatja. A mint ezeket elfo
gadta, királyi esküjét letette, Szécsi Dénes esztergomi érsek márcz. 
29.-én Szent István koronáját Mátyás fejére tette. Mint koronázott 
király, a város falain kívül eső királydombra lovagolt, megtette a 
királyvágást a világ négy tája felé, a fogadalmat, hogy jöjjön a 
vész bármerről, a hazát megoltalmazza.

Ez volna sovány váza történetünk ez egyik legnagyobb jele
netének. Itt kétszeresen üres lap előtt állunk. Hiányzik a hangulat, 
hiszen a krónikásoknak csak magyart koronáznak. Nem halljuk a 
korona kiváltására, a gráczi egyezmény szövegezésére kiküldött 
bizottság jelentését, tárgyalását. Csak annyit jegyeztek föl, hogy 
törvénybe nem iktatták. A nemzet nem adta hozzá sanctióját.

S ezzel, másfélszázad után, a nemzet faj-, haza- és szabadság- 
szeretete, a nemzeti királyság ismét vissza lett állítva. Az Árpádok 
koronája ismét a nemzet kezében.

Mátyás király még csak 24 éves, már is özvegy, se férj, sem 
apa. A helyreállított nemzeti királyság benne meg van koronázva, 
de dinasztia-alkotás reménye nélkül. Mátyás 1464 márcz. 29.-én 
történt megkoronáztatása után egy hónapot szentel ifjú neje s 
együtt temetett gyermeke fölötti fájdalmának, a helyreállított nemzeti 
királyság fölötti örömének. Addig is folytatja hadikészűleteit

Mátyás a szívtelen gyászolás helyett harczi babérokat keres, 
gondolhatjuk. Pedig kettős fájdalom űzi. Mint királynak, elvonúl 
lelkében a fájó emlékezet, hogy az első magyar király koronázására 
már ki akarják pusztítani az Árpádokat, hosszas harcz keletkezett 
a római császársággal s mert visszaverik, jönnek reánk idegen 
népek, bessenyök, kúnok, hogy a fölállított nemzeti királyság meg
erősödését háborgassák. II. Pius Mátyásnak szentelt zászlót, kardot 
küld, imperatori, mi annyit tesz: föhadvezéri méltósággal ruházza 
föl. Mátyás hirtelen végezve koronáztatását, májusban másodszor 
is kiszállt, szép sereg várja.

Ott áll a Balkán nyugati csúcsán. Várja a jelt, hogy dobot
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üttessen. Várja II. Pius pápa futárját, kivel abban egyeztek meg, 
hogy Mátyás szárazon, Pius tengeren egyszerre támadják s nyomják 
vissza a törököt Európából. Három hónapon át hiában vár. S 
egyszer csak veszi a hírt, hogy a pápa Rómából az adriai tenger 
partjára vonúlt, a hajóhad élére akar állani s hogy már látta Anco- 
nából az érkező velenczei hajóhad lobogóját, a midőn egyszerre 
rosszul lett s aug. 15.-én meghalt.

II. Piusban az a pápa halt el, a ki Mátyás megválasztatását 
üdvözölte, mint a kibén látta azt, ki visszaszerzi Konstantinápolyi 
a latin világnak. Micsoda idők ezek, gondolhatta magában, hogy 
a hirtelen halál is a török kezére dolgozik.

Tovább nem vár. Serege 8000 gyalog, 14.000 lovas, várta 
az európai hadakat, de hiába várja. Boszniának indúl, hogy kiverje 
a törököt. Vívja, foglalja vissza a várakat. Okt. 19.-én maga Szre- 
bernik, serege Zvornik várát ostromolja. Az ősz már előhaladt, 
kopár már a határ. Pius pápa mintha nem akarta volna túlélni 
mantuai kongresszusa, kereszthad hirdetése kudarczát. Mátyás 
látva, hogy Európára hiába vár, elgondolkodva két évi hadjárata 
eseményein, szeptemberben hazaindúlt.

II. Piusban Róma egyik legnagyobb pápája halt el, helyébe 
Pietro Barbo, II. Pál pápa lépett. Folytatja előde rokonszenvét 
nemzetünk iránt. Mátyás 1465-ben harmadszor is kiszállt. Ott 
táboroz a Száva partján. De honnan jöjjön segély, a midőn a 
törököt olasz hajók szállították Európa partjaira. Velencze már 
osztozkodik a törökkel a görög szigeteken, a dalmát partokon; 
Olaszország már fölmondott a római császárságnak, Németország 
csak névleg római császárság. Mátyás a harmadik évben is hiába 
várta az európai segélyt. Hazaindúlt s lelke egész elkeseredettsé
gével megírta Rómába, hogy a magyar egymaga nem érzi magát 
elég erősnek a török hatalom megtörésére s ha az izlam elönti 
Európát, ö nem lesz az oka.

Mátyás király megdöbbenve látta, hogy itt két czivilizáczió, 
az izlám s a középkor harcza foly. Hogy a török a Balkánon nem 
annyira fegyverével, mint intézményeivel hódít. A nép látja, hogy 
a török ép’ úgy imádkozik s még többször, mint ő, hogy morálja 
a tízparancsolat, mint nekünk, a különbség a felsőbb körök több- 
nejüsége, mit a próféta megenged, de nem rendeli. Polgári intéz
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ményeiben nincs rendiség, nincs papirend, nincs születési ariszto- 
kráczia. A szlávságnak különösen demokrácziája tetszik s mintegy 
oltalmazóját látja a törökben, mert nyelvét, hitét nem támadja ; 
nem szítja a gyűlölködést. De nem látja, hogy hozza a militáriz- 
must és despotizmust. Mátyás három éven át néz farkasszemet s 
nikápolyi, várnai csata nincs. A török nem támadja Magyarországot, 
Mátyás nem támadja a törököt. Történni kellett valaminek, szálló 
igeként repült szét Európában. II. Pál pápa 1466-ban megismétli 
Mátyás megbízatását a fővezérséggel, most a török mint pogány 
s minden eretnek ellen.

Mátyás azonban érteni kezdi, miért nem vegyültek az Árpádok 
európai politikába, miért nem fogadta el Szent László a neki föl
ajánlt keresztes fővezérséget s Kálmán király miért nem kívánta 
a kereszteseket országunkon még át is bocsátani. Mátyás már 
látta, hogy a mint Konstantinápolyi bevették, a keresztes lovagok 
a Szörényi bánságba s Erdélybe be kezdtek ülni, de az Árpádok 
kiverték, gondolkodóba eshetett. II. Pál pápa 1466-iki fölhívására 
nem volt felelete.

V. Mátyás király három évi hadjárata után 
rendezi országa had- és pénzügyét, egyetemet, könyvtárt 

alapit. Erdélyben forradalom.

Mátyás három év alatt bemutatkozott, mint hős apja fia, meg
jelenik, mint a renaissance embere, mint kormányférfi.

Három éven állt fegyverben a nemzet a török ellen, a pápa 
biztatására várta az európai segélyt, a mely nem jött, látja, hogy 
önmagára van utalva. Mátyás bemutatta magát, mint hadvezért, 
most, mint koronázott király lép elő. Mint nem feudális király, 
együtt sátoroz népével, a nemzettel. Nemzet és királya három évi 
táborozásából csalódva, de azon tanúsággal jött haza, hogy a 
keresztes hadjáratok kora lejárta magát. A nemzet a középkor 
kezét látja abban, hogy Mátyás király megválasztatásával, majd a 
korona visszakapása küzdelmei s most a koronázásra tett előké
születek alatt mindig kéznél volt a török s támadott. Európa szin
tén gyanúsnak találja, hogy a krónikások százezrekben mozgósítják
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ellenünk a törököt s ha volt is csata, de döntő ütközetre nem 
került. Terjedt a gondolat, mi lesz, ha a két némzet, a két turáni 
faj ki talál egyezni. Pedig nem történt a magyar és török közt 
egyéb, minthogy képletesen szólva, Mátyás reá mutatott, hogy a 
míg a keleti vallás-, a keleti császárság területéről volt szó, szava 
nem volt, de Bosznia, Bulgária, Szerbia régóta magyar korona 
tartomány s a Dunán innen Oláhország soha sem is tartozott 
Konstantinápolyhoz, s különösen Moldovát, hol kúnok, magyarok 
maradtak hátra, folyjon vér, de nem hagyja. A török pedig belátta, 
hogy nem a középkor zsoldos hadseregével, a magyarban egy 
harczias nemzettel jutott szembe.

Mátyás visszaállított Magyarországa eddig is szálka volt 
nyugat szemében: most, megkoronáztatása után azzal vonja a 
középkor figyelmét magára, hogy mint a már elnyomott renais
sance embere lép föl s a pusztán talált királyi udvart, a pusztu
lásnak átadott Budát, régi fényébe akarja visszaállítani; országos 
könyvtárt alapít, mit a fölfedezett Corvinák 1464-ig vezetnek vissza ; 
egyetemért folyamodik Rómába, mit 1465-ben megnyitnak s föl
használva az akkor föltalált nyomtatást, nyomdát tervei, hol az 
első nyomda 1473-ban a magyar nemzet régi dicsőségét hirdeti. 
Mindannyi merénylet a középkor szelleme ellen. Az új egyetemet, 
II. Pál pápa 1464 május 19.-iki engedélye alapján, Pozsonyban 
állította föl. A pozsonyi egyetem, vagy Universitas Istropolitana, 
éppen a pécsi egyetem alapításának századik évfordulóján, 1467-ben 
nyílt meg. Négy fakultása volt. Dísze, büszkesége Joannes Regio
montanus volt, a ki Copernicus előtt már fél századdal tanította, 
hogy a föld forog. S nem égették meg.

Mátyás, a magyar géniusz fölkentje már látja, hogy a másfél
százados szolgaságából való fölszabadulás nemcsak a törökkel, a 
középkorral is küzdelembe viszi a nemzetet; látja, hogy a puska
por föltalálása óta a hadviselésben a súlypont a taktikára esett át, 
hogy a mivel a magyar fölényben volt, könnyű lovassága sem 
elégséges a nagy tömegekkel támadó török ellen : mint volt hajdan, 
nemzetét erősebb lábra akarja állítani s fedezetről kíván gon
doskodni.

Az Árpádok szerint minden, a ki birtokos, fegyverköteles, 
birtoka arányában. Fővezér a király, nem a dux, a herczeg, mint
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a feudális államokban. Dandárparancsnok az arra legtermettebb. 
Az Anjouk e helyébe banderialis rendszert hoztak be, született 
dandárvezérekkel, képességgel vagy a nélkül. Zsigmond király 
már kénytelen megszabni, melyik zászlós úr hányadmagával tartozik 
fölülni. Hunyadi János kormányzósága alatt, 1447-ben az ország- 
gyűlés abba a kényelmes helyzetbe tette volt magát, hogy tessék 
a hazát megvédelmezni a királyi bandériumokkal s ha nem vol
nának elégségesek, csak akkor következnek ők, s hogy a királyi 
dandárokat nem tartoznak a haza határán kívül követni, mi egy
értelmű volt azzal, hogy a hazába várjuk a betörni akaró ellen
séget. De már Hunyadi, a mint a törők megjelent, hordoztatja a 
véres kardot, köteles volt minden fegyverfogható zászlóját követni. 
Visszahozta a nemzet harczias szellemét, bátorságát, de csak a 
sokat fenyegetett déli részeken.

A rendes bandériumok a király, az erdélyi vajda, a székelyek 
ispánja, a Szörényi bán, a temesi ispán, a macsói és a horvát bán 
bandériumai voltak. A főpapok, főurak bandériumai csak a határig 
voltak kötelesek követni, a magyar nemesség csak 14 napig volt 
köteles táborozni. Ezzel a szervezettel törököt verni nem lehetett.

Mátyás szakaszt a banderialis rendszerrel, az egész nemzetre 
kíván támaszkodni. A közszellemet megye-, országgyűlések tartá
sával, a harcziasságot lustrák, tornák, lovagjátékok tartásával kívánta 
fokozni, melyeken, mint a Holubár esete föntartotta, maga is 
porondra szállt. Mátyás bízva nemzetében, a mint az 1458-iki 
szegedi országgyűlésen királyi esküjét letette, azon középkori alap
elven haladva, kinek mennyi hatalma, annyi a joga, a hatalom 
forrása pedig a tele kincstár s kellő haderő, magának mintegy 
állandó hadsereget szavaztatott az által, hogy kimondattatta, mikép 
a jobbágytalan nemesek a megyei bandériumba egy, a birtokos 
nemesség minden húsz jobbágy után egy-egy fegyverest köteles 
állítani, kiket a király évenként három hónapra fegyverbe szólíthat 
s az ország határán túl is kivihet; a fejenként köteles rendek 
pedig fegyverben tartoztak állani, míg a király akarja. De tetszé
sükre bízza, hogy akarják-e a haza határán túl követni vagy sem, 
visszatérhetnek, de népük, csapatjaik nélkül. A mint 1462-ben a 
török ellen készült, a birtokos nemességről nem húsz, hanem tíz 
jobbágy után kívánt egy lovast.
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Állandó hadsereg állandó adózás nélkül akkor sem volt kép
zelhető. Mátyás koráig a királyi kincstár jövadelmi forrása a korona
javak, a bányák, a harminczadok, a kamaranyereség s a koronként 
kivettetni szokott kapuszám szerinti segély. Mátyás ezen források 
évenként változó összegeit sem vehette számítási tényezőknek. 
Nem akar a középkor módjára mind rosszabb és rosszabb pénzek 
veréséhez fordúlni. Adó és pedig állandó adó behozatalát vette 
czélba, de mint alkotmányos uralkodó, országgyűlés útján. E végre 
1467 márcziusára országgyűlést hirdetett, hol a kamaranyereség 
és királyi bér czítnű jövedelmi forrásokat eltörölte s helyébe királyi 
kincstári adót hozatott be; még pedig minden öt kapú, vagyis 
húsz telek után egy arany forintot, mit minden jobbágy, egyház
helyi nemes s városi polgár fizessen ; a vámokat s harminczadokat 
szigorúbb ellenőrzés alá vetette.

Mátyás nem csinál egyebet, mint Francziaországot s Angliát 
követi, hol a köztük kitört s csak most végződött száz éves háború 
után a nemzet egységét helyreállították, a kasztokát, kaszt czímcket 
eltörölték s a közteherviselést behozták. Francziaországban 1439-ben 
a parlament végzésbe hozta, hogy a király állandó hadsereg tartá
sára 120.000 frank adót vethessen ki, még pedig összes alatt
valóira, s ennek következtében VII. Károly 1444-ben mint a zsoldosok 
helyett az'első európai állandó nemzeti hadsereg fölállítója jelen
hetett meg. Mátyás egész mívelete, hogy közteherviselés alá vonta, 
még pedig aránylagos mértékben a nemzet minden rétegét, mi 
alól a felsőbb körök kivonták volt magukat.

Mátyás 1467 tavaszán rendezi a had- és pénzügyet. A haza 
szélein, a Dunántúl az osztrák, FelsöMagyarországon a lengyel, 
Erdélyben a török felőli határon mozgalom támad, egyszerre, 
mintha künnről szítanák. Gyanúsítják Mátyást: adót hozott be a 
francziák módjára, állandó had, állandó adó az absolutízmus fegy
vere. Terjesztik, hogy Mátyás vissza akarja helyezni a magyarokkal 
fölcserélt idegen főpapokat, hogy a határszéli várakba a római 
császárság zsoldos népét akarják beültetni. Neszét vették, hogy a 
Vatikán Mátyást 1464- és 66-ban fővezérséggel bízta meg, előbb 
a török, utóbb minden eretnek ellen. S ebben a híresztelésben van 
valami, a mi a forradalmat politikai magaslatra emeli. A levegő 
különben is tele van puskaporral. A nép között a hussitismus
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anarchiát terjeszt, a felsőbb körök félnek a néptől, a török invasio 
megrohanásától, Erdélyben egy irány kezdett lábra kapni, mely a 
törökkel békét kíván.

A nyugati széleken Frigyes, az északi részeken Kázmér trón- 
követelése izgatja a kedélyeket. Erdélyben Moldován át a török 
ajánlja protektorságát, mint a mely vallást s alkotmányt érintetlen 
hagy. S az izgalom táplálékot nyer abban, hogy a kik Mátyás 
nyugatra fordulása ellen fölszólaltak, Pongrácz János erdélyi vajdát, 
Zápolya Imre boszniai kormányzót elmozdította, Szécsi Dénes 
prímást zrednai Vitéz János egykori mentorával cserélte. A két 
Zápolya, Imre és István a Szepességet, Gömört, Elderbach Berthold 
Szlavóniát, a Dunántúli birtokos bazini és szentgyörgyi grófok: 
János és Zsigmond Erdélyt lázítják. Mindannyi friss magyar s a 
mellett a haza periferáiról valók, mi mutatja, hogy külbehatások 
alatt állanak, mi a visszaállított nemzeti királyság ellen irányúi.

A lázítás különösen Erdélyre tett hatást, hol legtöbb az idegen 
elem, hol a nép az adó ellen, a birtokosság egy lehető új lázadás 
ellen fegyverkezik. A békédének élén maga az erdélyi vajda, János 
bazini és szentgyörgyi gróf. S a fegyverkezés színhelye éppen 
úgy, mint 437-ben, Erdély északi része, a Szamos mente. A főko
lompos farnosi Veress Benedek, ki mintegy harmincz falú földes
ura, de ott állanak a Bánfiak, Toroczkaiak. S 1467 aug. 18.-án 
Kolozsvárt összejöttek, okmányt írtak alá, melyben a szentgyörgyi 
grófokat, a Zápolyákat és Elderbachot vezérüknek nyilvánítják s 
egymásnak esküt tesznek le.

Föltűnhetik, hogy a Mátyás elleni forradalom fészke éppen 
szülővárosa. De Kolozsvár még a hét szász városok egyike. Ural
kodása első évében kelt a rendelet, hogy egyik esztendőben szász, 
a másikban magyar legyen a bíró s hogy a kebli tanács fele 
szász, fele magyar legyen. A magyar elem még gyenge. S hozzá 
számít a tövében fekvő benedekrendi apátság kifelé húzása, miért 
Mátyás leromboltatását elrendelte volt.

A kűlről szított tűz Erdély egy pontján, a jasszusok azon 
pontján fogott tüzet, hol egykor bessenyők, kúnok s a tatárok szoktak 
volt berohanni s melyet most a török és nyugat berohanása első 
sorban fenyeget, Moldva felől, melynek vajdája már meghó
dolt a töröknek, Lengyelország felől, hol a német lovagrend, a
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poroszok vezetnek. A nyitva levő határszéli szoros földrajzi kulcsa 
Besztercze kezében van, a völgyet a Szent Benedek-rend kolozs- 
monostora dominálja, mely monostor lerombolását Mátyás már 
elrendelte. Erdély püspöke, egy idegen, hozzájárúlt Frigyes királylyá 
választatásához. Mátyás ellen azelőtt Zsigmond megnyitotta volt 
Erdélyt a német lovagrend egyeseinek. A forrongás inkább csak 
figyelmeztetés akart lenni Mátyáshoz, hogy a Szamosvölgy nagy- 
birtokosai elhagyatva látják magukat, készebbek a Zsigmond alatti 
magyar, székely, szász unióra visszatérni, tartománynyá alakúlni, 
mint a megrohantatásnak magukat kitenni.

Mátyás Budáról 8000 lovas, 4000 gyaloggal indúl. Aug. 
31.-én Debreczenben van. A Szamos nyílását elzáratta, a Kőrös
völgy fölötti hegyormon szállt Erdélybe, mi Királyhágó nevet 
kapott. Nem akarta Kolozsvár új várfalát ostrom alá venni. Bon- 
finus szerint Bánfi-Hunyadon sergétől elvált, álruhában Kolozsvárra 
jutott s az adoma szerint fát hordatott vele a bíró. Sergét Tordá- 
nak indította, hol nem annyira tábort, mint rohamkérvényre gyűlt 
népséget talál. Mátyás a Kolozsvárra visszahúzódott főnököket 
hódolásra szólítja. Azok egy része meghódol. Veress Benedek 
Lengyelországba fut. A többieket vajdája, János szentgyörgyi gróf 
Tordára vezérli, fegyverüket a király lábához leteszik, a király 
megkegyelmez s élükön tartja diadalmas bevonúlását szülőváro
sába. Amnestiát hirdetett, okt. 3.-án Tordán tartományi gyűlést 
tart, hol a hűségre nem tért főnököket nótáztatta. S a kolozs- 
monostori apátsággal a szebenvidéki kerczi apátságot is lerom
boltatta.

A pártosok egy része Moldvába menekült a közvetlen föl- 
bujtó István vajda oltalmába, kinek az is rovásán volt, hogy a 
magyar korona alól a török alá adta magát, kétszeres ok a Mold
vára rontásra. Átlépte a határt. Béketárgyalás kezdődött. A vajda 
decz. 15.-én Moldvabányánál éjjel sergét megrohanta. Mátyás vál
lába nyílvessző fúródott. De azért a vajdát hódolatra kényszerí
tette, lobogójával tért meg. Visszaindúlt. A hűségre nem térteket 
lefejeztette, mint nótázottak birtokait eladományozta. A mint Buda 
felé haladt, Zápolya Imre elébe jött, kegyelmet kapott.

S a forradalomnak véget vetett.
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Mátyásnak fájt a nyílvessző sebe, de tán fájóbb emlék kíséri 
Szebenből, hogy a kik az amnesztiát igénybe nem vették s buj
dostak, elfogatta, kivégeztette. S miután a katasztrófa súlya Erdélyre 
szakadt s részt vesznek a Zápolyák, az erdélyi fejedelemség elő- 
harczosainak nézhetjük.

VI. Mátyás király a török ellen nemzetközi coalitiót 
kezd szervezni. A csehek királyukká választják, a német 

fejedelmek Pozsonyba jönnek, csatlakoznak.

Mátyás király a mint Erdélyből a forradalom leverése után 
1468 elején hazafelé tart, Nagyváradon a török császár követét 
találja, fegyverszünetet ajánl, mi annyi, mint ideiglenes béke.

Mikor februárius elején Budára ér, a római szent birodalom 
egyházi és világi képviselője, a Vatikán és császárság követei várják, 
külsegély Ígérete mellett imperatorsággal akarják fölruházni a 
törökök mint pogányok, a csehek mint eretnekek ellen. II. Pál 
pápa követe előadja, hogy a Vatikán a hussitákat s velük együtt 
Podjebrádot, mint hussita cseh királyt egyházi átok alá vetette. 
Végrehajtásával a császárt, a magyar és lengyel királyt bízta meg: 
fölhívja, hogy részéről fogadja el. III. Frigyes császár követe elő
adja, hogy Podjebrád kiátkoztatását neki tulajdonítja, haddal tört 
országára, fölkéri, szabadítsa föl. S fölhívásukat azon ajánlattal 
kísérik, hogyha hadjárata folytán a csehek királyukká választják, 
cseh királyságát el fogják ismerni. Frigyes ezen fölül ígéri, hogy 
a kezén maradt Dunántúli várakról lemond, a magyar királyi czímet 
leteszi s azon lesz, hogy mint cseh királyt a választó fejedelmekkel 
római királylyá választassa.

Ezen előadás nyomán haladva, Mátyást a pápai hatalom 
éppen azon fénykorában hívja föl, melyben a Vili. Bonifácz által 
kettőssé tett pápai koronát hármassá tette, mint mondják, hirdetni 
akarva, hogy a lelkek világa fölött mennyen, földön, pokolban 
a pápa az úr. Most harmadszor hívja föl ez a csodás hatalom 
Mátyást, mi annyi volna, mint követelés, minek megtagadása az 
egyházi átok maga után vonása.

Ezen a nyomon haladva, azon következtetéshez kell jutnunk, 
23*
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hogy az első nagy Árpádok nem akarták elfogadni a papi nőt
lenség, a szerzetes papi ruha, a pápai adó behozatalát, Szent 
László nem fogadta el a kezdődő keresztes hadjáratok fővezérségét, 
11. Endre végül keresztes hadra indúlt, de Jeruzsálem kapujától 
visszatért: s egyszerre csak arra ébredtünk, hogy jönnek vissza 
Ázsiából a szerzetesek, jelentik, hogy jönnek reánk a mongolok. 
Most ha Mátyás s a magyar nemzet a pápai executiót nem fogadná 
el, kéznél volna a török.

Azonban, hogy úgy szóljunk, ne vegyük éppen oly tragiku
san a dolgot. A jelenet leírása nem egyéb, mint a középkori pápai 
hatalom festése. Nem a csehek, nem is a hussiták ellen, Podjeb- 
rádhoz, egykori ipjához küldik Mátyást. Miután a pápai legátusnak 
nem sikerült, királyhoz királyt küldnek, kit fegyveres kíséret nélkül 
képzelni sem lehet. Máskülönben II. Pál pápa, a magyar barát 
úgy tűnnék föl, mint a ki Mátyás fegyverét nyugatnak fordítja, 
hagyja fedezetlen hazáját a törökkel szemben. III. Frigyesre az a 
homály borúina, hogy 80.000 aranyban s egy bizonytalan lejáratú 
ígérvényben kiegyezett s most a kegyetlen képmutatáshoz hozzá- 
járúl. Mátyás pozitív nagy egyéniségére az elámíttatás, hiszékeny
ség, a hiúság s nemzete nélkül fantom után kapkodás bélyegét 
sütné.

Kibontakozva a legendák ködéből, a midőn a papság a Pod- 
jebráddal való ügy elintézését Mátyásra bizza, történeti úton, a 
koronát küldő II. Sylveszter politikáján s mikor Mátyás elfogadja, 
őseink nyomdokán halad, kik a római egyháznak már annyi szol
gálatot tettek. Honfoglalásunk megakadályozta a keleti vallás terje
dését ; jöttek a pogány bessenyők, kúnok, a nemzetbe, egyházba 
olvasztottuk; a XIII. század elején a Balkánon fölüti fejét a pata- 
rénusok, máskép bogomilek sektája, mi csillapítjuk le; az egyház- 
szakadás idején a magyar király az ország magyar bandériumaival 
a constanczi zsinaton megjelent, a szakadás megszüntetését elő
mozdítottuk. Megjelent a török s a mikor Európa tanácstalanúl 
áll, a magyar, az európai hírre szert tett fehér lovaggal élén, a 
kereszténység nevében elébe állt. S most a pápa a fehér lovag 
fiát hívja föl.

Megbízza azzal, hogy menjen Csehországba fegyveres kísé
rettel. S miután a középkorban katholikus fejedelem hatholikus
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fejedelem országa határát csak pápai vagy császári beleegyezés 
mellett léphette át, fölhatalmazást kap, hogy átléphesse.

Podjebrádot a Vatikán átokkal sújtotta, mint olyat, ki meg- 
koronáztatásánál szakasztott a hussita vallással s most visszatért s 
a pápai követ föllépésére nem hajol, Mátyást bízta meg, hogy 
mint király királylyal tárgyaljon s ha nem hajol, foganatosítsa a 
kiátkozást. Csak Podjebrád királyról van szó, mert a hussitákat 
a baseli compaccaták fedezték.

A pápa Frigyes császárt és Mátyást hívta föl. De a császárság 
csak fényes czím, birodalom sereg pélkül. Országa szélső várai 
pedig a hussitáktól megtámadva. Mit kilátásba tesz is, a római 
királyság, szintén csak egy vándor czím, mire Podjebrád igényt 
tart, mint olyanra, mit már a franczia és angol királynak is föl- 
ajánltak.

Mátyás pedig a midőn elfogadja, már a Váradon reá vára
kozó török követtel fegyverszünetet kötött. Giskra hussitái pedig 
már hat éve, hogy Mátyásnak meghajoltak s zsoldjában vannak. 
Nemcsak hogy nem a gyanú fordítja fegyverét nyugatra, nehogy 
a törökkel kibéküljön : ha volt visszatartott gondolatja, nem lehetett 
más, minthogy Csehországra tegye kezét, hol a németté lett római 
császárság IV. Károly alatt kifejlett, fia Magyarország trónjára hatolt, 
a császárságot hazánkra hozta, hogy végül a birodalomba kapcsol- 
tassék. Mit Mátyás királylyá választatása meg kívánt szakasztani.

Mátyás király egy országra indúl, hol a Premislidák, miként 
nálunk az Árpádok, kihaltak. Jöttek a Luxenburgok, utánok a 
Habsburgok s most a Habsburgok bécsi ága kihaltával, miként a 
magyarok, Podjebradban nemzeti királyt választottak, ki nem akar 
szakasztani a hussita vallással.

Csehország egyik része, Morvaország a Duna, másik része, 
Csehország az Elbe mentére hajlik; keleti oldalán Szilézia vonúl 
el, mit Lengyelországtól a Luxenburgok szakasztottak hozzá s 
északi csúcsán ott van Lausitz : nagyrésze jó katholikus. Az ország 
nyugati oldalán Ausztria s Németország a szomszéd, másfélszázad 
alatt németség lepte el. S még nem is a hussitizmus ellen megy, 
miért Huss János prágai egyetemi tanár, ki tagadta a purgatoriu- 
mot, fölöslegesnek tartotta a halottakért való misézést, a búcsú
járást, Constanczban máglyahalált talált: mert utóbb a baseli zsinat,
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miként egykor a Cyrill és Method idejében, a két színben áldozás 
fölött kiegyezett. Azonban most, hogy hussita királyt választottak, 
az utraquisták, .taboriták, adamiták, pikárdok fölütötték a fejüket. 
A vallási kérdés politikai, sőt szláv kérdéssé kezdett válni, mely 
Lengyelországon át Oroszországba is bejutott annyira, hogy a mint 
föl van jegyezve, 1420-ban már az orosz nemesség hussitának 
vallotta magát. Nem akarják, hogy koronás fő álljon a mozgalom 
élén. A Vatikán sajnálja az egyház egységét s még inkább sajnálja 
azokat az időket, a midőn csak Prágában 18 férfi, ugyanannyi 
apácza-kolostor, a prágai székesegyház mellett 300 pap, a székes- 
egyházon kívül 44 plébánia, csak az egyik plébánia mellett 22 
misés, nagyrészt idegen pap volt.

De nem azért ette Mátyás a rabság kenyerét s volt mint 
királyjelölt vendége Podjebrádnak, hogy be ne lássa, mikép a 
hussitizmus nem annyira vallási, mint politikai és szláv kérdés, 
forradalmi állapot az utolsó másfélszázad alatt lefolyt német ural
kodás szelleme, a németség inváziója ellen, Zsigmond testvére 
brutalitása, Zsigmond apja a IV. Károly szelleme ellen, ki Prágá
ban a germanizálás czéljára egyetemet alapított.

Podjebrád már akkor, a midőn Mátyás fogságában volt, 
éreztette, hogy a két nemzet ugyanegy örvény fölött evez. S Mátyás 
figyelmét nem kerülte el, hogy a fajarisztokráczia: a Kolowratok-, 
Lobkoviczokat nem annyiban a kehely, mint a nemzeti traditiók 
vezérlik Podjebrád lobogója alá. S hogy Podjebrád ellen a Stern, 
Rosen, Swam, Rons-bergek s a Hasén, Riesen, Eulen-burgok foglal
nak állást.

Mátyást 1458 jan. 24.-én, Podjebrádot márcz. 2.-án kiáltották 
ki királynak. Podjebrád május 6.-án fölmondott a hussita vallás
nak, a katholikus egyház hűségére fogadalmat tett, másnap magyar 
püspökök megkoronázták. 11. Pál pápa szerint koronázási esküjét 
megszegte: 1464 jun. 15.-áról egyházi átok alá vetette, a cseheket 
hűsége alól föloldotta. Két év múlva, 1466 decz. 23.-áról mint 
hitszegő és templomrabló ellen szólt a kiátkozás. Mátyás márczius 
31.-érői, mint a római császár szövetségese, a katholikus hit védője, 
kiáltványt bocsát. Előcsapata átlépi a Lajtát s mi bajor, lengyel 
zsoldosoknak nem sikerült, Ausztriából a hussitákat kinyomták. 
Mátyás is kiindul. Fényes kíséretében ott van Zápolya Imre, a



— 333

későbbi nádor, Báthori István, Kinizsi Pál, a későbbi kenyérmezei 
hősök, Magyar Balázs s más nagy nevüek. Pozsonyban a hű 
katholikus morva főurak meghívó küldöttsége várja. Átlépi a morva 
határt. Nem adja a hódítót. Útja nem hadjárat, diadalmenet. Júl. 
4-dikén ünnepélyes bevonúlást tart Olmützbe, a morva rendekkel 
gyűlést tart. Időt vesz a tárgyalásra. Az ősz is közéig, szeptember 
elején visszatér. Pozsonyba szept. 8.-ára országgyűlést hirdetett. 
Mint alkotmányos uralkodó, nemzete elé terjesztette küldetését. 
A rendek magukévá tették, folytatására segélyt szavaztak. A telet 
tárgyalásra fordították.

Mátyás, hogy véget vessen az alkudozásnak, be sem várta, 
1469 elején visszatér Morvába. Hatalmasabb sereggel megy. Febr. 
13.-án a sajátlagi cseh földre lép. A nemzeti királyságra tért két 
nemzet fejedelme tíz év előtt mint ip és vő látták utoljára egy
mást, most Mátyás mint pápai küldött jött Csehország királyához. 
Podjebrád tisztelettel fogadja. Mátyás hangsúlyozza, hogy vagy 
koronája, vagy hite tarthatatlan. Podjebrád időt kér s fölkéri Mátyást, 
járjon közbe, hogy legalább a hussitákat Intőkben ne háborgassák 
s hogy időt nyerjenek, ápril 3.-áig fegyverszünetet kötöttek.

Már a fegyverszünet híre elég volt, hogy a pápai legatus, 
Roverella ferrarai püspök Regensburgból Csehországba teremjen. 
A Vatikán hajthatatlan. Podjebrád elé nem kevesebb követeléssel 
lépett, minthogy térjen vissza a katholikus hitre, bizonyítékúl Roky- 
czana hussita érseket szolgáltassa kezébe; Mátyást fogadja fiának 
s mint trónörökösének, a rendek tegyék le az esküt. Podjebrád a 
nehéz föltételekből csakis a trónkövetkezési jogot volt hajlandó 
biztosítani.

Hogy azt a kifejezést használjuk, a legatus a pálczát Pod
jebrád feje fölött eltörte. Mátyást 1469 május 3.-án Csehország 
királyának választatta s Mátyásban megjelenik a Hungarorum et 
Bohemorum Rex.

Mátyást Olmützben, nem a hussiták földén választották. A 
morva és cseh rendeknek letette a királyi esküt. A sajátlagi cseh 
földre lépett s a mint Mátyás a fegyveres népet Podjebrád olda
láról elvonta s nyugton hagyta Prágában, maga kardcsapás nélkül 
végigvonult Csehországon, föl Sziléziáig, melynek fővárosába, 
Boroszlóba bevonult. E ponton a nagy németek szomszédságába
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jutott. Keresi a jó szomszédságot a fejedelmekkel, a jó viszonyt 
a csehföldi birtokosokkal. Legközelebbi szomszédja a branden
burgi választó-fejedelemség, az akkor keletkezett Poroszország. 
Hohenzollern Frigyes fejedelmet találkozásra szólította, mint jó 
szomszédok köszöntik egymást. Lejátszódik a jelenet, hogy Mátyás 
megkérte Frigyes leánya kezét. Frigyes gondolkozási időt kért. 
Mátyás jó szomszédság fejében évi díjt, 2000 aranyat ajánlott föl, 
mit szomszédja nem útasított vissza.

A bajor és szász herczegek egyszersmind csehországi birto
kosok. A két herczeg követei megérkeztek, mint cseh birtokosok 
Mátyásnak, mint királyuknak leteszik a hűbéri fogadalmat s Mátyás 
birtokaikban megerősítette. A bajort később helytartónak nevezi s 
egy találkozást készített elő, ha haza megy.

Mátyás, mint a ki jól végzett, hazajött. Őszre járt már. A 
német leghatalmasabb fejedelmek útban vannak. Mátyás elejükbe 
megy. Pozsonyban fogadja. Jön a bajor, a szász s a Rajnamen- 
téről a pfalzi választófejedelem. Jönnek fölajánlani Mátyásnak a 
római királyi czímet. S mint írják, véd- és daczszövetséget kötöttek, 
mi, mint kifejezés, nem felel meg a középkornak, a választófeje
delmek még nem suverének. De megfelel a nagyszerű jelenet tartal
mának, a fegyverbarátság bevezetésének.

A mint a választó-fejedelmekkel egy török elleni coalitio útján 
látta már magát, veszi a hírt, hogy Podjebrád fia, Viktória, lengyel 
földön át hazánkra akar törni. Serget ültet föl, elejébe küldi, elfo
gatja. Hozzák a herczeget. Sógorát, egykori vendéglátója, ipja 
fiát: Mátyás a fogoly herczeget mint vendégét fogadja. Később 
Szlavóniában herczegi birtok urává teszi. Podjebrád le volt fegy
verezve. Szomszédjaiból még hátra volt a lengyel, a Jagellók trón
követelése. A lengyel akkor a törökkel nem akart harczolni, egyez
kedik. Mátyás, hogy a további megrohanás elől kitérjen, Kázmér 
lengyel király kisebb fiának, Ulászlónak Csehországban trónkövet- 
kezési igény támaszthatását tette kilátásba. S a mikor szomszédjai 
egész vonalával cseh királysága iránt tisztában látta magát, Frigyes 
római császárra gondolt.

II. Pál pápa Mátyást már elismerte cseh királynak. De hátra 
volt, hogy Frigyes mint római császár fogadja, tőle, mint meg
választott cseh királytól a hüségesküt bevegye. Követségek útján
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abban állapodtak volt meg, hogy a szertartás Bécsben folyjon le. 
Mátyás jelentkezett, Frigyes kitért. Mátyás Vitéz János esztergomi 
érseket országos küldöttség élén Frigyes tartózkodási helyére, 
Gráczba indítja s veszik a hírt, hogy Bécsújhelyen fogja őket 
fogadni, hová október 25.-én csakugyan megérkezett. A küldöttség 
előadta, hogy váltaná be a mindjárt két év előtt, a fölhíváskor tett 
azon ígéretét, hogy lemond a magyar korona iránt fölvetett s a 
határszéli várterületekhez formált igényéről s miután Mátyás bevál
totta szavát, Ausztriát a hussitáktól megtisztította, költsége fejében 
adná vissza a koronáért kapott 80.000 aranyat. Frigyes kitérő vála
szokhoz folyamodott. A küldöttséget azzal bocsátotta el, hogy 
Mátyást elvárja Bécsbe.

Mátyás nagy reménykkel készül. Frigyes Mátyást kezdetben 
fiának fogadta volt, mint fogadott apjával most találkozik először, 
különben is először az életben. De mint cseh király megy a biro
dalom császárához, fényes s egyszersmint díszfegyveres kísérettel 
indúlt. Kíséretében vannak. Vitéz János prímás mellett, az egri és 
pécsi püspök, Czupor Miklós erdélyi vajda, Zápolya Imre szepesi 
ispán, Rozgonyi Rajnáid s több főúr. A bevonulás 1470 februárius 
10.-én történt. Mielőtt Frigyessel, mint császárral állanának szem
ben, előbb tárgyalnak mint trónkövetelővel, mint osztrák herczeggel, 
kinek országát a hussitáktól megtisztította, a fogadott fia apjával, 
kinek Ludmilla leánya van, vagy ha nem adná, módjában van 
közbelépni, hogy a magyar trónra királyné jöjjön; Frigyes min
dent kilátásba tesz, de írásba tenni vonakodik. Már egy hónapja 
tárgyalnak. A mikor egyszer csak baráti kezekből figyelmeztetik, 
szakasszon mindent félbe. Frigyes a Börgiamérek hazájában járt, 
kísérettel jött haza. Mátyás márcz. 11.-én ünnepélyes búcsúvétel 
nélkül hagyta oda Bécset.

Mátyás félbeszakasztva a tárgyalást, mint cseh király 1471-ben 
a birodalmi gyűléshez fordúl, mint a melynek tagjai, különösen a 
választó-fejedelmek politikájának barátai, vagy éppen szövetségesei, 
követei: Regensburgban megjelentek, ott van a pápai legatus, a 
német fejedelmek már hajlandóknak látszanak a török ellen a 
Mátyástól kért 400.000 arany segélyt megszavazni, a midőn beüt 
Podjebrád márcz. 22.-én történt halála.
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VII. III. Frigyes Rómában jár. A lengyel Ulászlót 
Mátyás ellenében cseh királynak választják. A lengyelek 
forradalmát lefegyverzi, S tartja Beatrixal második házas

ságát.

A mint Mátyás király 1468-ban Csehországban sikereket kez
dett aratni, III. Frigyes ősszel Rómába indúlt. Mint zarándok kel 
útra, klastromok helyett fejedelmi udvarokba száll. Heteken, hóna
pokon át halad, keresi császársága elismertetését. Egyik krónikás 
szerint infulával avatják föl, mások szerint a lonbárd vaskoronához 
jutott. Hat hónap múlva érkezett haza.

Telt az idő, kinek követe Mátyást választotta királynak, Pál 
pápa meghalt. Podjebrád 1471 márcz. 22.-én szintén. Frigyes 
pártja egyszerre fölütötte fejét, királyválasztó gyűlést hirdetnek. 
Podjebrád fia: Viktorin, a Mátyás kezében. A faji arisztokráczia 
ha nem folytathatja nemzeti királyságát, legalább szláv kérdést 
csinál. Mátyás Bekenslaer János egri püspököt s Czupor Miklós 
erdélyi vajdát oda indítja. Egész váratlanúl Kázmér lengyel király 
15 éves második fiát: Ulászlót május 27.-én királynak választották.

Az új pápa: IV. Sixtus, a franciscanus szerzetes, nem tarto
zott a Colonnák, Sforzák, Medicik, Borgiák családjához, kik ha 
nem is mint pápák, mini bíborosok, már kezükre kerítették a hatal
mat, mint neposok befolyást gyakorolnak a Vatikánra, a keresztény 
világot adófizetőjüknek tekintik s a legátusok útján, kik a régi 
római proconsulok szerepét viszik a provincziákon, kezükbeu tartják 
a népek békéjét s a még jövedelmesebb háborgatását. Kezd uralomra 
vergődni a párt, mely hajókkal szolgált a despotismust hozó török
nek. Egy párt kezdi támadni IV. Sixtust, mely a pápa világi hatalma 
érdekében a szentszék örökletessé tételéről gondolkodik. De IV. 
Sixtus Mátyás mellett áll.

Mátyás király Ulászló megválasztása hírére Csehországba siet, 
ott fekvő hadát fölülteti, Prágának tart, hogy a lengyelek elől 
megszállja. A mikor veszi a hirt, hogy otthon kiáltványok röpköd
nek, melyek Mátyást bitorlónak kiáltják s hogy a klérusban lengyel 
párt alakúit.

A Jagellók akarják kivetni trónjából Mátyást. Az Anjou ked
vig utódai, kik még mind nem hisznek a magyar nemzet király
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választási szabadságában. Ezek a litvánokból lett lengyelek, kik 
a Lengyelország keleti részén elhúzódó Litvánia és Lengyelország 
északi részét annak a német lovagrendnek engedték át, melyet mi 
kivertünk, s kik ez által a Keleti tenger partjától elvágódtak; kik 
Sziléziát a, cseheknek engedték, s a Podolia, Volhinia, Galiczia, 
Lodomeria, Podleszia, Maszovia, Cujavia, Kis- és Nagy-Lengyel- 
országra darabolt országok szabadságát is ma-holnap eljátszodják.

Mátyás a forrongás hírére kevés kísérettel hazarobog. De már 
a hazafi-párt részéről nem késett szintén írásban a válasz, hogy a 
magyar korona nem öröklés, hanem választás útján száll valaki 
fejére.

A válságos helyzet mindenkit megrendített volna. Mátyásban 
ismét előlép a nagy államférfi. Harag, bosszú helyett egy epikus 
gondolata támadt, próbára tenni nemzetét. Sergét Morvaországban 
hagyja, testörségétöl kísértetve augusztusban Budán terem. Hol 
más nem várta, csakis hű nádora : Ország Mihály s Gábor kalocsai 
érsek. Az urak váraikba vonultak.

Egy más, az idegenből jött király vérpadot állít, Mátyás 
mintha semmit sem tudna, beül királyi palotájába s várja, kik 
mutatkoznak. A jelentkezőket kegyelmesen fogadja. S a nehány 
nap előtt elhagyatottnak látszó király maga körül látta országa 
nagyjait. S a mire Kázmér nagyobb fia: Kázmér okt. 2.-án 12.000 
fegyveressel a határt átlépte s okt. 29.-én Sárosvára alá ért, meg
lepetésére ott csakis egy pár felvidéki urat talált. Gondolva, hogy 
bennebb találja híveit, neki indúlt. De se barát, se ellenség, csak 
a hírrel találkozik, hogy a Rákoson nem korona* hanem Mátyás 
király várja. A mint meggyőződött, Hatvantól megfordúlt. Mátyás 
most mozgósította táborát. Kázmért Nyitrába szorítja. Maga nem 
Kázmért üldözi, a tervezett forradalom fészkét, Esztergomot zárolja 
körül. A mi éppen elég volt, hogy Kázmér egy éj leple alatt 
lengyel határt érjen.

Mátyás kiéheztetési taktikája Esztergommal szemben is sike
rült. Az is végül megadta magát s kit váradi püspökségre, eszter
gomi érsekségre emelt, foglyává lett. Mátyás megdöbbenve látta, 
hogy még egykori mentora is inkább a római inperium, mint 
nemzete érzelmén halad. Eljöttnek látta az időt, hogy minden 
degen hatást megtörjön. Bármennyire fájt, nem bírt megkegyel
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mezni. Ki itt letűnik, zrednai idősb Vitéz Jánost Visegrádra záratta, 
hol fényes pályafutását a másik évben bevégezte. Öcscsét: Janus 
Pannoniust, a költőt, kit pécsi püspökségre emelt, engedte kifutni 
a hazából. Csak sejtette, hogy a IV. Sixtus elleni párt dolgozott.

Mátyás király a lengyelek s a klerikális forradalom leverése 
után a török elleni coalitiót szélesebb európai alapra kívánta fek
tetni. E végre alapítja 1472-ben a Krisztus kínszenvedésének rendjét 
egy okmánynyal, melyben tudtál adja a keresztény világnak, hogy 
Krisztus kínszenvedésének emlékére nemesi társaságot alapít, mely
nek tagjai a törökök ellen az egyházat, egymást s a hazát védel
mezik. A társaság tagjai lehetnek királyok, fejedelmek, a fő- és 
köznemesség tagjai, egyháziak és világiak, sőt nők is, asszonyok 
és leányok. A rend jelvénye arany vagy ezüst koszorú, mintha 
három töviságból fonták volna, abban oszlop, rajta keresztben egy 
lándzsa és egy nádszál, alatta lánczocskán vörös kereszt függ, benne 
1. N. R. 1. betűkből álló fölírattal; a lovagok részére aranyból vagy 
megaranyozva, kisebbek részére ezüstből.

A midőn látja, hogy a reakczió rendalapítása ellen dolgozik, 
Európától Ázsiának fordúl, Uzum Hassan persa uralkodóhoz egy 
követség útján 1473-ban, hogy segítsen nemzetén az által, hogy 
a törököt kelet felől ő is támadja. A persa feleletét 1475-ben szin
tén fényes követség hozta meg Budára.

A betörésért a lengyelek ellen fordúlna, de miként pár év 
előtt a hussitáknak, időt enged. Fegyver helyett diplomácziai had
járatot indít: követei 1472-ben Sziléziában, 73-ban Troppauban, 
74-ben a lengyel-magyar határszélen, Ófaluban folytatják a tárgya
lást. Hogy a tárgyalást siettesse, 1474-ben maga is Sziléziába 
ment. Nem bízik János sagani herczegben, Troppau és Ratibor 
herczegében. Glogauban ostrom alá veszi, érődéit lefoglalja, hatal
mát megtöri s beül a sziléz fővárosba, Boroszlóba.

Mint írják, Mátyás arra ébred, hogy jön Kázmér lengyel 
király Kázmér fiával, ki megfutott kisebb fiával, Ulászlóval, a 
választott ellenkirálylyal, nagy hadsereggel s Boroszlóban Mátyást 
ostrom alá fogják. Mátyással mindössze 6000 ember. Az ostrom 
foly, a három Jagelló lesi a fehér lobogó kitűzését, a midőn ágyu- 
durrogás helyett okt. 30.-án este muzsikaszó hangzik ki a várból 
s az ostromlókat fényes világítás lepi meg. Követsége érkezett
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meg, jelenti, hogy Beatrixot, a nápolyi király leányát Mátyásnak 
eljegyezték. Ünnepét ülték annak, hogy a császár szerint a magyar 
nemesség, a magyar királyság nem egyenrangú a feudális nemes
séggel, királysággal s most a pápa közeléből feudális királyleányt 
kapott. S hogy szintén epikusán szabadítsuk föl az ostrom alól, 
Mátyás, mint egykor egy Árpád tévedt öcscse táborába vesszővel 
kezében egyedül ment: mint írva van, lement a várból a lengyelek 
táborába, a Jagellók sátrába, miként egykor Podjebráddal, négy- 
szemközt találkozni. S mert nem volt ki jegyezze, így szólhatott: 
Fedezet, fegyver nélkül léptem be, kezetekben vagyok. A magyar 
király jött a lengyelek királyához, kik, miként a magyar, sohasem 
akartak a német birodalom kapcsába jutni, Nagy Lajos utóda, 
Hedvig leánya utódai, a Jagellókhoz jöttem, hogy Várnánál több 
Jagelló ne essék el, coalitiót szervezek. Hívnálak, de nézzetek ország
tok térképére, tizenkét tartományotokból kettő már elesett, tenger
partotok a német lovagrend, Szilézia a német birodalom kezében. 
Magatok alatt vágjátok a fát. A Jagellók meggondolkoztak. Más
kép hogy fejtsük meg azt, hogy a találkozás után a három Jagelló 
dobot veretett, hazament.

Az eljegyzés híre nagy port vert föl. Nem akarják magját 
venni az oroszlánnak. Mint első házassága előtt, mindenfelől támad
ják. A glogaui herczeg nyugtalankodik Sziléziában, 1475-ben 
kimegy, Lobenstein várába záratja; gyanúja van a szász herczegre, 
ismételteti hűségfogadalmát. A török is fenyegeti. A Száva partján 
várat építtetett, Belgrádot félti tőle. 1475 okt. közepén lemegy, 
Szabácsot ostrom alá veté, a vár 1476 febr. 15.-én megadja magát. 
Őrséget hagy, Budára visszatér. A nyár folytán a szultán sergei 
Bazarad oláhországi vajdával Mátyás moldvai vajdáját megrohanják, 
júl. 26.-án elejtik. Mátyás serget ültet föl, Bazaradot elűzeti. Drakul 
vajdát teszi helyébe.

Mátyás midőn két éven át így hárítja el a házassága elé 
gördített akadályokat, veszi a hírt, hogy, kit a tévedt Vitéz helyébe 
az esztergomi érseki székbe ültetett, Beckenslaer János a házasság 
megáldása elől kincseivel együtt a császárhoz szökött. De már 
útban van a követség Nápoly felé. Beatrix királyi herczegnő okt. 
2.-án hajóra szállt. Útazása elé tizenhárom viharos napot támaszt 
az egyik, a másik figyelmezteti, tanúljon az alatt magyarúl, mert
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a magyar büszke nyelvére. Ferrarában nőtestvérénél kiszállt. Szá
razon folytatja útját a hon nyugati határa felé. Hol anyósa, a 
nagyasszony, Hunyadi özvegye fogadja oly fényes kíséret élén, 
hogy Újlaki ruháján 35 font gyémánt csillogott s fia, Lorencz 
kardkötőjét 60,000 aranyra becsülték. Deczember 10.-én a 36 éves 
Mátyás 23 éves aráját Székesfejérvárt fogadja, ragyogó sátorban, 
az ország nagyjai éljenzése mellett. Következeit a koronázás s 
utána decz. 10.-én a fényes bevonulás Budavárába.

Vili. Mátyás király első, 1477-iki hadjárata Frigyes 
ellen, cseh királyságának elismertetése.

Nyolcz éve már, hogy Mátyást a török elleni coalitio létre
hozásában folyvást zavarják. A csehek, lengyelek dramatikus jele- 
netekbeni harczi kedvét lefegyverezte. Csehországból kiszorította 
a Luxenburgoktól hátrahagyott németeket, a lengyeleket vissza
nyerte a nemzetek lánczolatának, mely elejétől néni akart az imperi- 
umhoz tartozni.

Az olasz világ humanistái már látják Mátyás diadalait. Látják 
Mátyást Konstantinápolyba bevonulni, hogy a mi a normán lova
goknak nem sikerűit, visszaszakasztja a keleti császárságot a latin 
világba. Köszöntik, mint kelet imperátorát versben, prózában. Mint 
meczenásuk fejét, a miniatorok a Corvinákban, festők képekben 
szőke hajfürtéit koszorúval fonják körül, babérkoszorúval, mint 
egykor a római imperatorokét.

Egy százada már, hogy a török Európába lett berohanása 
Kelet-Európa államrendjét fölforgatta, három pápa, II. Pius, II. Pál, 
IV. Sixtus várja Mátyástól a Dunamente békéje helyreállítását, 
a coalitio létesítését. Az évben, melyben második házasságára 
készült, IV. Sixtustól, ki csak most küldött 50,000 aranyat s kül
detett Velenczével 43,000-et török czélokra, értesítvényt kap, hogy 
Frigyes császár s a franczia király kongresszust készülnek egybe
hívni, hogy trónjától megfosszák. Mátyás- nemzete érzelmét tolmá
csolta, midőn visszaírt, fölajánlta közbenjárását azzal a nyoma
tékkai, hogy ha a szükség úgy kívánja, kész egész seregével a 
szentszék s a mint folytatólag kifejezte, a mindenható Isten ellen-
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ségei megsemmisítésére síkra szállni. De magának is van sérelme, 
III. Frigyes részéről, nemcsak az, hogy cseh királyságát vonakodik 
elismerni, égetőbb az, hogy esztergomi érseke, hogy áldását frigyére 
ne adja, kincstárával együtt Frigyeshez szökött.

Frigyes 1473-ban Trierbe ment neje, Burgundi Eleonora hazá
jába, Merész Károly, a leghatalmasabb német fejedelemhez, ki nem 
tartozott a császárság kötelékébe s Mátyás szövetségese volt, de 
nyolcz hét múlva, nov. 25.-én búcsuzatlan váltak el. Merész Károlyt 
Mátyás ellen sem nyerte meg; leánya kezét sem serdülő fia, Miksa 
részére. Négy év óta azonban Burgundban nagy változás állt elő. 
Merész Károly folytatta hódító harczait a Rajnamente vonalán, 
most 1477-ben, XI. Lajos franczia királylyal szemben Nancynál 
elesett. Az árván hagyott Burgundi Mária örökét támadják; mint 
írják, kérve-kérte Miksát, fogadja el kezét. De még a búcsút is 
pénzzel járják. Azonban ott van Beckenslaer, a múlt évben hozzá 
szökött esztergomi érsek, ki Miksa nászútjára 100,000 aranyat köl
csönzött, melyből Frigyes Kázmér lengyel királynak 32,000 aranyat 
küldött. S Mátyás veszi a hírt, hogy Frigyes jun. 10.-én az ellene 
fölállított Kázmér fiát, Ulászlót akarja elismerni cseh királynak.

Mátyás királyt hütelen érseke eljárása is izgatja. Ulászló elis
mertetésének híre is kapóra jött. Frigyesnek junius 12.-én hadat 
izent. Előcsapatait julius elején átléptette a Lajtán. Frigyes ellent- 
állana, de akkor nincs katonaság, adó sincs, Frigyes népével, 
nemességével hadi lábon áll, zsoldosokra ha telnék is, sajnálja. 
Alkura vette a dolgot. Mátyás a hussiták Ausztriából kiszorítása, 
bécsi látogatása -s mostani költségei fejében 754 ezer aranyat köve
telt. Mintha szándékos lehetetlenséget akarna követelni. Frigyes 
jul. végén Bécsből Kremsbe vonúlt. Nem akar Mátyással találkozni.

Az osztrák urak és Frigyes közt a viszály 1477-ben kardra 
került volt. Ulászló Frigyesnek segítséget küldött, majd 8000 em
berrel maga is megjelent. Jun. 10.-én Frigyes neki ígérte a cseh 
királyságot. Mátyás elöcsapata megjelenésére Ulászló jul. 21.-én 
seregével hazament.

Mátyás augusztus elején maga is kiszállt. Hogy mennyire 
nem nézi hadjáratnak, még anyját és feleségét is vitte. A Frigyessel 
szemben békéden főurak, a Liechtcnsteinokkal élén Mátyáshoz 
csatlakoztak. A Bécs körül fekvő várak, melyeket Frigyes zsoldosai
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védtek, majd Kloster- és Kornneuburg, Tűin, St.-Pölten, kezébe 
estek. Aug. 14.-én Bécset vették ostrom alá. Kremst, hova Frigyes 
vonta magát, Kinizsi Pál fogta körül. Frigyes Felső-Ausztriában, 
Linzbe sem bízva, az ischli hegyek felé, Gmundetbe húzódott. 
Nem akar találkozni, Mátyás nem feudális nemes, nem született 
király.

Már őszre járt az idő. Hogy a hadjáratnak mégis valami 
eredménye legyen, a Vatikán legátusa közbelép. Nov. 10.-én köztük 
fegyverszünetet hoz létre. Tovább folyt a tárgyalás. Frigyes császár 
az Ulászlónak már kiállított okmányt megsemmisítette; Mátyást 
ismerte el Csehország királyának, ki Alsó- és Felsö-Ausztriát 100,000 
arany hadisarcz fizetésére kötelezte. A békét Frigyes Gmundenben 
decz. 1.-én, Mátyás Kornneuburgban 18.-án aláírták. S erre Mátyás 
mint cseh király és német választó-fejedelem az esküt a császár 
kezébe letette, de azzal a záradékkal, hogy mivel Magyarország 
a német birodalomnak alárendelve soha sem volt, Magyarország- 
és királyának szabadsága ezután is épségben marad.

De Mátyásnak ezt Magyarország és a Dunamente békéje 
érdekében még a keleti szomszéddal s a Csehországra igényt kapott 
Jagelló-házzal is el kellett ismertetnie. E végre a lengyelekkel 
három év előtt félbeszakadt alkudozása fonalát újra fölvette. Kard- 
csörtetés- s diplomácziai fegyverekkel az ügyet odavitte, hogy a 
következő 1478 decz. 7.-én létrejött egy egyezség, mely szerint 
mind Mátyás, mind Ulászló megtartja a cseh király czímét, Mátyás 
megtartja a Csehországból a most tényleg birtokolt részt; halála 
esetére Csehországot, Morvát, Sziléziát hadjáratai költsége fejében 
Ulászló 400.000 aranyért magához válthatja. A lengyelekkel is 
rendbejött.

IX. Mátyás király második török háborúja s béke
kötése.

Mátyás király három királyt, két császárt győzött le, hirdetik 
a krónikások. S keressük a csatákat s úgy találjuk, hogy van győ
zelem s döntő csata nincs. A három király Podjebrád, Kázmér 
lengyel király s két fia, Kázmér és Ulászló, kiket Mátyás nem
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annyiban fegyverrel, mint diplomata zsenialitásával lefegyverzett, 
az egyik császár 111. Frigyes, kivel cseh királyságát elismertette 
s most kardra száll a törökkel, hogy vele is békét köthessen. Első 
török háborúja a hazán kívül folyt. Most az Adrián, az utolsó 
dalmát sziget, Veglia is Velencze kezébe esett. Frangepán a török 
ellen Velencze oltalmába adta magát. Mátyás félbehagyja III. Fri
gyessel folytatott hadviselését, a törökkel kíván végezni.

Mátyás lelki világának is nagy idő kellett, hogy atyja poli
tikájával szakaszszon, két érsekké emelkedett pap nevelte, kik elő
készítették lelkében a talajt, hogy meghajoljon a fogalom előtt, 
hogy keresztény, pogány csak mint ellenségek érintkezhetnek. A 
kor felelős érte, mely a török megjelenésére azon félelemnek adta 
volt át magát, mint a mikor a honfoglalás idejében a magyarokkal, 
normánokkal egy időben Spanyolország földjére tette lábát az arab. 
Hozza Abderrahman az izlamot, ck akarja seperni a keresztény
séget és járta be Európát. S végül a lett, hogy hozta a körzőt, a 
zollstokot, az építészetet, hozta az arab regék bölcsészeiét.

Most is a törökkel új faj, új vallás, pánczélba öltöztetett poli
tika jelenik meg, demokráczia a rangfokozatos feudális világgal 
szemben. Fegyverre, hangzott föl. Az európai fajok temperamen
tumuk szerint fogadják. A szlávok deinokrácziájának meghajolnak. 
A német elem gondolkodik, úgyis csak egy öregségi elgyöngülésre 
jutott birodalmat akar megszállni. Mátyásban ha nem is lépett elő, 
hogy az emberiség egy atya gyermeke, előlépett a reneszánsz 
embere, a gondolkodó.

A törökkel szemben még mindig kétes a kérdés, hol vég
ződött a keleti vallás, a keleti császárság határa s hol kezdődött 
a római vallás területe. Oláhország és Moldva sohasem tartozott 
a görög császársághoz, azóta még mindig foly fölöttük a fegyveres 
vita. Boszniával szemben, a horvát terület védelmére, horvát határ
szélen alapította a jajczai bánságot. Jajcza várát hét várral vette 
körűi; a völgyet, mely a Szávától Jajczához vezetett, nyolcz erőd 
födözte s ott Zengg, Biács, Szabács, Belgrád fenyegetve voltak. 
Mert II. Mohamed már az Adria olasz partjaira, Velenczére támadt, 
mit a pápa és a császár védelmezett, hogy Mátyás is készüljön, 
IV. Sixtus előbbi küldeményét megkétszerezte, 1478-ban Mátyásnak 
100,000 arany segélyt küldött.
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Erre Mátyás maga Boszniának megy, Magyar Balázst Apulia, 
Kinizsit Oláhország fedezésére küldi, a török Velenczével fegyver- 
szünetet köt, 1479-ben Magyarországnak fordul. Megtámadta Oláh
országot. Magyarország megtámadására a kevésbé erődített Alduna- 
mentét választja. Átkelve a Dunán, a szendröi bánságnak veszi 
útját. Szendröt bevette s mi Mátyás alatt váratlan, magyar földre 
vetette át a háborút. A határhegyeken át, nagy hirtelen, Erdélyre 
tört. Tíz basa, 60,000 ember jön. Báthory István erdélyi vajda meg 
volt lepetve, nem bírt ellenállani. Tudósítja Kinizsi Pál temesi 
ispánt. A török feles zsákmányával, elhurczoltatásra szánt foglyaival 
már ki akar húzódni: Báthory azonban a Maros balpartján, Szász
városnál, Erdély második nagyobb térségén elejébe áll. A jobb
szárnyon székelység, balszárnyon a szászság, mindkettő saját ispánja 
alatt, a középben a megyék s a vajda dandárai. S okt. 12.-én 
megtörtént a kenyérmezői ütközet, melyben az erdélyiek a csata
vesztettek, maga Báthory hat sebbel már harczképtelen, a midőn 
porfelleg emelkedett, Kinizsi Pál, korának Herkulese, vitézeivel 
bevágott. S mint a krónikák szeretik hinni, estvére 30,000 török 
vére áztatta a csatatért. S következett az epicus estebéd, hol 
Báthory és Kinizsi török hullákból asztalt rakatott, maga Kinizsi 
is szomorú jókedvében két kezében két török, fogában a harma
dikkal szintén tánczra kerekedett.

Végre valahára megvolt az ütközet, mint a békekötés meg
szokott előzménye; a kardbojt becsületének elég volt téve. Az 
egyik krónikás harminczezer rabszíjra fűzött magyarral indítja vissza 
a törököt, a másik krónikás pár óra alatt harminczezer törököt 
aprittat össze. S mert a haza földjére merte tenni a lábát, Kinizsi, 
a magyar Herkules, ki a malomkövet karjába öltve, köszöntötte 
Magyar Balázst, a nagy szavakkal dobálózó krónikusok szerint 
még holtan is megtánczoltatta a törököt. S keressük sírjaikat, csont
jaikat, nem találjuk. Helyét emlékoszlop jelöli.

S méltán, mivel Mátyásnak első és utolsó csatája magyar 
földön s egyszersmind az utolsó. Mert Mátyás európai sereg remé
nyében szavát adta volt II. Pius pápának, hogy szóba nem áll a 
törökkel, miután európai sereg nem jön, a magyar fegyverdicső
ségnek elég van téve, adott szava alól fölmentve látja magát. 
Szóba áll a törökkel. E közben II. Mohamed 1481 május 3.-án



— 345 —

meghalt. S így trónviszály ütött ki, melyben egyik trónkövetelőnek, 
üzemnek, menekülni kellett. Mátyással 1483-ban béke jött létre.

S talán ezt sem jegyezték volna föl, ha egy főpap balvégzete 
nem fűződött volna hozzá. A békéről okmány kelt, mit Váradi 
Péter kalocsai érsek szövegezett s a pontnál, mely a két Oláh
országról szólt s a várakat fölszáinlálta, Kiliát s Veszter-Fejérvárt 
kifelejtette. A török észrevette, nagyhirtelen a két várba beült. 
Miért Mátyás az érseket 84-ben Árva várába záratta, miről a szálló 
ige szól: Arva fuiste Petre, Arva eris, in Arva morieris. Kegyetlen 
büntetése egy végzetes tévedésnek, de Mátyás lelke fölháborodását 
festi. Nemcsak hogy hazáját nem akarja kitenni hódítók lova pat
kójának, hol a mongol-tatárjárás előtt a milkói püspökség állt, 
magyarok, kunok maradtak hátra, most török kézbe jut. Ez időtől 
Mátyás nem bízik pennás embereiben, az okmányokat maga szö- 
vegezi és írja.

X. Mátyás 1480—1485-iki hadjárata 
Frigyes császár ellen. Frigyes Ausztriából kivonul, Mátyás 

Bécset megszállja.

Ezen hangzatos czím kedvéért föl kell említenünk, hogy 
Mátyás 77-ben Frigyessel, 78-ban a lengyelekkel békét kötött s 
most készíti elő a törökkel a 83-ban kötendő békéjét, hogy a 
krónikások szerint Frigyest 150,000 emberrel támadhassa: Mátyást 
beállítják hódítónak, Frigyest hadvezérnek, pedig pánczélban még 
nem láttuk, közeledik, hogy lábát amputálják. Mátyás nem Ausztria, 
még nem is az osztrák császárság ellen készül indúlni. A latin és 
germán világ, az egyházi és világi hatalom, a régi határok fön- 
tartása fölött foly a harcz, mit a IV. Károly által formulázott német
római császárság aspiratiói megzavartak.

Az új, a német-római birodalom a Dunamentén azon kezdte,, 
hogy áttörte azt a katholizált szláv zónát, mit századok előtt a 
Vatikán a német világ határáúl fölállított, Csehországon át a magyar 
trónra jött. Mátyás Csehországot visszahódította a latin, vagyis 
mint szánva volt, neutrális zónának. Most Mátyás Ausztriának 
indúl, hogy visszaállítsa Ausztriát, kivel szövetségben éltünk, IV.
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Rudolf politikája alapjára, ki nem akart az imperiumhoz tartozni, 
a császársággal szemben fölvette a főherczegi czímet s nem akart 
a választó-fejedelmek közé sorakozni, miután mit a Luxenburgok, 
IV. Károly alkottak, a szálló ige szerint már sem nem szent, sem 
nem római, sem nem birodalom.

Keresik a hadizenet okát. A klerikális krónikások szerint azért 
a 100 ezer aranyért történt, mit Frigyes a 77-iki békekötésnél 
liadisarcz gyanánt ígért: holott nagy része már le lett fizetve. A 
Frigyeshez szökött Beckenslaerért foly, mondják, kit Mátyás azzal 
bántott meg, hogy az olasz Rangoni Gábor pápai követet egri 
püspökké s cancellárjává nevezte ki. Ezért Mátyás mozgósít egy 
tábort, melyből 84,000 gyalog, 62,000 lovasság; a gyalogságból 
4000 pajzsos, 4000 puskás, a többi részint íjjas vagy dárdás; a 
lovasságból 16,000 nehéz, 46,000 könnyű lovas s kellő tüzérség. 
Frigyes folytatni akarja a Luxenburgok császárságát a Dunamentén, 
sőt a császárságot örökletessé akarja, választás nélkül, családjában. 
Ezért mozgósít.

Mátyás már 1479 okt. 8.-áról figyelmezteti Frigyest, hogy a 
püspökök s különösen Bernát salzburgi érsek várainak hagyjon 
békét. Frigyes már 1446-ban a Vatikán beleegyezésével a trienti, 
brixeni, chudi, gurki, triesti, pedenai püspökök kinevezését a káp
talanoktól kezére vette. Most Beckenslaer kölcsöneit a salzburgi 
érsekséggel akarja kiegyenlíteni. Az érsek Mátyás oltalmához folya
modott, úgy a seckaui s később a pettaui püspök. Mátyás már 
79 őszén a cseh Zelinit fölülteti s Pettaut, Laibachot az érsek 
javára megszállatja, valamint a seckaui püspök négy várát.

Mátyás az 1481-iki birodalmi gyűlésre Regensburgba köve
teket küld, hogy a pápai nuncziussal a törökök ellen segélyt esz
közöljenek. Frigyes a követeket nem fogadja s keletkezik Mátyás 
az a válasza, mely így kezdődik: íratik nekünk, hogy Frigyes 
császár a mi urunk s mi alárendeltjei volnánk. Holott a római 
szent birodalomban mindenki tudja, hogy mi csupán Csehország 
részéről vagyunk neki alárendelve. De mi Magyarországot illeti, 
mely mindig szabad volt és soha a szent birodalomhoz nem tar
tozott : habár méltóságra följebbvalónak tekintjük, de uralomra 
nézve magunkat vele egyenlőknek tekintjük. Mi azonban csak 
középkori nyájaskodás ahoz, mit Szép Fülöp franczia király Vili.
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Bonifáczczal szemben elkövetett, a midőn a pápát eszelősnek 
nevezte iratában.

Mátyás 1482-ben kezébe veszi a hadjáratot. A Dunamente 
kulcsa, Haimburg ostromához fogatott. Zopolya Istvánt Stiriának 
indítja, maga Ausztriának megy. Stiriának, mert Kőszeg, Német- 
újhely ott a dunántúli határszélen még mind Stiriához számít. 
Mátyás hadi taktikája most is a régi, a kiéheztetés. Könnyű lovasai 
az egész Dnnamentét végigszáguldották. János, Hohenberg ura, 
várába magyar őrséget fogadott; a passaui püspök, kit Frigyes ki 
akart székéből mozdítani, St.-Pölten és Mautern városokat Mátyás
nak zálogba adta, magyar őrséget fogadott. A karántan-rendek 
önhatalmilag Mátyással békét kötöttek. Okt. 5.-én Haimburg meg
adta magát. Most Mátyás Bécset zárolta körül.

Közbeléptek, 1483-ban alkura vették. Mátyás az elfoglalt 
helyeket csak a pápa kezébe volt hajlandó kiadni. Bécsnek indúlt. 
Frigyes segélyt vár, hogy be ne zárják, április elején Gráczba vette 
magát. Klosterneuburg polgárai a várost föladták. Kőszegből Frigyes 
népét kiverték.

De már csaknem Lajta-Bruck tartja magát, mit februárius 
25.-én s Korneuburg, melyet deczember 1.-én bevettek. Közben 
Frigyes látva, hogy segély nem érkezik, október havában Gráczból 
Linzbe vonult.

Bécs már két éve, hogy körül van zárva. Beállt a tél, a Duna 
befagyott. A magyarok a Prátert megszállták. Következett az 1485-ik 
év s Mátyás xerxesi seregével még mind ostromoltatják. Pedig a 
tanácsban Mátyásnak már régóta több hive van; s hogy milyen a 
Mátyás ostroma, Szabács ostrománál közembernek öltözve csol- 
nakba ült, úgy kémlelte ki a vár fekvését, a törökök a várból reá 
lőttek, ő sértetlen maradt, míg társa elbukott; Chrudim ostrománál 
cseh szolgának öltözve kémlelte ki a várfalakat, elfogták, de a 
cseh nyelvet jól bírván, nem ismerték föl; Bécs ostrománál német 
parasztruhában egyszer tojást, vajat árúivá, máskor javított kereket 
hajtva maga előtt, lopódzott be az ostromolt városba. Végre is a 
szójáték szerint Bécs hajlandóvá lett bebocsátani a Hungárt, hogy 
kimenjen a Hunger. Végre is ott lengett Bécs várormain a föladás 
jele, a fehér lobogó, várkapui megnyíltak, Mátyás 1485 jun. 1.-én 
8000 főnyi hada élén megtartotta bevonulását. Frigyes a mint
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Bécs kapuit megnyitotta, az osztrák földet elhagyta. Németországba 
vonúlt, kolostorba szállt.

Mátyás király Bécsbe bevonúlt. Frigyes császár elhagyta a 
Dunamentét. Mátyás bevette Bécset, terjeszti a történészet. Nyögte 
Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára, visszhangozza a költészet 
s kapjuk a hangulatot, hogy Trója, Chartagó elesett s már várjuk 
a Zalán futása folytatását. Mátyás xerxesi seregével öt évi hadjárat, 
két és fél évi ostrom után bevette Bécset. Azt a Bécset, melynek 
akkor csak 50 ezer a lakosa, mely súlyt fektet a szölőmívelésre 
s úgy látszik a magyar táboron át kijár gazdálkodni, szüretelni; 
az erődöt, melyet Salzgriz és Graben neve határol s melyen a 
Burg kívül esett; melybe Mátyás- is bejár s hogy a magyarság 
benne nem idegen, ott van a Macsakerhof, mit a hagyomány 
Csák Máté palotájának tart. Mint a házak névtára máig mutatja, 
a város nagyrésze papi birtok, a polgársággal tartanak.

Mátyás, a szűkszavú krónikások szerint, fogadta a városi 
hatóság hódolatát, a tanácsét, kik közt sok a barátja. Alsó-Ausztria 
rendéi fogadalmát; a bécsi egyetem tanári kara mint a rcnaissansz 
emberét köszönti.

Megszállta a várost. Fölvette Ausztria herczege czímét. Katonai 
parancsnokká, Ausztria főkapitányává kinevezi Zápolya Imrét, a 
későbbi nádorát. Dóczi Orbán egri püspököt, kincstárnokát kinevezi 
a bécsi püspökség adminisztrátorává, kit ifjabb Vitéz János előbb 
szerémi, később veszprémi püspök vált föl. Elrendelte a Hofburg 
berendezését számára s fölütötte udvarát.

Frigyes császár már kiment, a várakba beült zsoldosok fize- 
tetlen számlával kezükben megszállva tartják; Mátyás számlájukat 
kifizetné, vagy zsoldjába venné, mint a hussitákat, de ezek a hus- 
sittk elleni harczokból fönmaradt németek. Folyt tehát az ostrom. 
Bécs megszállása után egy hónappal, 1485 jul. 27.-én Tűin, 1486 
jul. 1.-én Stein, augusztusban Zittersdorf és Feldsburg, szeptember 
30.-án Laa, okt. 12.-én Retz, nov. 22.-én Eggerburg, 1487 aug. 
27.-én Németújhely meghódolt. Alsó- és Felsö-Ausztria, Stiria, 
Karintia csaknem teljesen ki volt véve kezükből.

A pápabarát Mátyásnak a páczifikáczió könnyen ment. Még 
élénk volt az emlékezet, hogy Habsburg Rudolf előtt a legnagyobb 
rész pápai feudum, délről az aquilejai érsekség, nyugatról a salz-
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burgi érsekség, passaui püspökség kezében. Az osztrák tartomá
nyok Karintia, Stiria, Tirol, Voralberg, Krajna, Istria, Salzburg, 
Felső- és Alsó-Ausztria egyesítését Frigyes tervbe vette volt ugyan, 
de azért Felsö-Ausztriát csak a passaui püspökségtől bírta, Salz
burg fölött viszály maradt félben. Tirolban ott van Zsigmond, a 
várományos főherczeg, ki megmaradt welfnek, pápabarátnak, minek 
Frigyes is indúlt, de ghibellinnek csapott át s környezete szárnyra 
bocsátotta az AEIOU betűrejtvényt azzal a megfejtéssel: Austriae 
Erit Imperare Orbi Universo. S a midőn a még meg sem alakúit 
Austria ezen nagyzásának véget vetett, Mátyás most sem csinált 
egyebet, mint azt, hogy Frigyes föllépésével mellőle elvonta Giskrát, 
a hussitákat zsoldjába vette, most második hadjárata kezdetén, 
1477 februáriusában kiegyezett a már Austria várait megszállt lovag
renddel, Frigyes s a várak fedezetlen maradtak. Csata most sem 
volt. Frigyes lába alól elvesztette Austriát. A második császár is 
le volt győzve.

Miután Tirol ura, Zsigmond, Frigyes unokaöcscse, Mátyás 
megszállásába nem szólt: az a traditió, hogy Mátyás fölvette 
Ausztria herczegi czímét s hogy kelteztetett, Datum Viennae in 
Hungária, kritika tárgya marad.

XI. Mátyás király visszaállítja az ösintézményeket, 
az 1485-iki országgyűlésen a nádorságot, 86-iki constitutió- 

jával a beligazság ügyét.

Az Árpádokra következett másfélszázad, az Anjouk és császár
királyság kora már készítette elő a feudalismus ránkszakadását. 
A nemzet Mátyás királylyá választatásával ősalkotmányuk sarkkövét 
visszaállította. Visszatért ősalkotmányunk azon alapjára, hogy Árpádot 
választás útján állította a nemzet élére, Szent István fölvette a 
római vallást, de nem a római birodalom kötelékét. A Vatikánnal 
szemben nemzeti klérust, a császársággal szemben független mo
narchiát alapított. S mikor a hierarchia kialakúit, kezdték Európát 
a szerzetes rendek elönteni, Szent László meghagyta, hogy a 
kolostorok királynak, püspöknek nyitva álljanak s csak ő reá hall
gassanak ; II. Endre egyidöben az angol magna-chartával, aláírta
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aranybullájában, bogy szabad a föld, szabad a nemzet, jog és 
törvény oltalma alatt áll; III. Endre a közigazgatás közegei válasz
tási rendszerét, felelősségét codificálta. A törvénykönyvünk kifeje
zése szerint a nemzet egy tagjának sem volt több, nem volt keve
sebb joga.

A másfélszázad fölbontotta a jogegyenlőséget. Nem tehette 
birodalmi feudummá az országot, beindította a társadalmi feuda- 
lismust. A népet jobbágyságra vetette, a nemességet kis-, közép-, 
nagybirtokosságra osztotta; beindította a rendiséget, a jogfokoza
tosságot, a születés előjogát, a feudális világ azt az elvét, kinek 
mennyi a hatalma, annyi a joga s a hatalmasabbak a hatósá
gokkal szemben már fegyveresek élén kezdtek megjelenni. Mátyás 
király, ki megszakasztotta a korona örökletessé tételét, Mátyás, az 
igazságos országgyűlést hívott össze, intézményeinkből kezdi ki
nyomni a feudális szellemet A mint trónra lépett, mint a renais- 
sansz neveltje, rendezte az egyetemet, könyvtárt alapított, rendezte 
a had- és pénzügyet, most a közigazgatás és bíráskodás követ
keznek, a belügy, mely akkor még nincs különválasztva s minden 
szóbelileg intéztetik.

Mátyás király a mint Alsó-Ausztriát, Bécset megszállta, első 
gondja, hogy a másfélszázad alatt társadalmi s közéletünkbe benyo- 
múlt hübérrendszeri nyomokat lehetőleg törölje, a produktív nép
elemet törvény oltalma alá helyezze s a közrend-föntartás tényezői 
hatáskörét körvonalozza.

A mint Alsó-Ausztriát, Bécset megszállta, Magyarországon 
helyettesről gondoskodik, 1485-ben országgyűlést hivat össze, be 
akarja tölteni az Országh Mihály által üresen hagyott nádori szé
ket. Választás előtt, a régi szokásjog és törvények alapján, hatás
körét egy törvényezikkbe foglaltatja, melyek rubrumai szószerint 
a következők: A nádort a királyválasztásnál az első szavazat illeti 
A nádor a trónörökösnek a gyámja, gondnoka, király nem létében, 
vagy annak gyermekkorában, országgyűléseket hirdethet. A nádor 
az ország főkapitánya. Az ország lakosai közt fölmerülő egyenet
lenségeket tartozik kiegyenlíteni, elfojtani. A király és az ország
lakósok között támadt viszályt ki kell egyenlítenie. Kihallgatja a 
külföldi követeket, nekik választ ad, ha ezt a király nem tehetné; 
köteles a panaszokat a király elé terjeszteni. Ő az ország legfőbb
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bírája. A király távollétiben annak helytartója s a 11. és 12. czik- 
kely szerint a Kunság és Dalmáczia bírája. S az így körülírt hatás
körrel az országgyűlés választása Zápolya Imrére esett.

Egy év múlva, 1486-ban Bécsből ismét Budára jött. Meg
hallgatja Zápolya Imre nádort, Dóczi Orbán püspököt, kincstár
nokát, Drágfi Tamást. Országgyűlést hirdet, hozatja a törvényt, 
mely Mátyás király Constitutiója nevet kapott. Előszavában hivat
kozik arra, hogy hadjáratai alatt a hatalmaskodások mindennapivá 
lettek: helyre kívánja állítani a személy- és vagyonbiztonságot, 
formulázni kívánja a régi jogrendet s azt örök törvénykép kívánja 
hagyni az utódokra. A bevezetésben előrebocsátja, hogy kívánatos, 
hogy a királyok inkább állandó intézkedésekkel, mint korlátlan 
hatalommal kormányozzák népeiket; hogy a törvény éppen úgy 
föntartja az országot, mint a fegyver. A hatalmasokkal is meg
kívánja értetni, hogy nem tarthat tovább, hogy csak a nép hor
dozza a terheket, mert a birtokkal kötelezettségek járnak.

A nemzetet, mint a törvényhozás másik tényezőjét, az okmá
nyok eddigi subditus kifejezése helyett a szöveg regnicoláknak 
nevezi. Az országgyűlés Diéta Regnicolarum elnevezést kapott. 
Nem a vérszerződés, Szent István, László és Kálmán s az Árpád
királyok decretumai s a II. Endre aranybullájában letett alkotmá
nyunkat veszi revízió alá: hanem az Árpád-királyok után, az ide
genből jött királyok alatt, nyugatról benyomúlt hűbéri jog, hűbéri 
szellem invasiójának kíván gátat vetni. Azon szellemnek, mely a 
nemzet egységét, társadalmát töredékekre szaggatta, a gyengéb
beket a hatalmasok szolgaságába hajtotta.

Nagy Lajos a banderiális rendszer behozatalával osztályokat 
indított be, arisztokrácziát, jobbágyságot. Mátyás súlyt fektet a 
népre, annak emberi jogaira: a jobbágyok szabad költözködését 
biztosítja. Főczélja a nép és köznemesség megvédése.

Az Árpádok alatt a politikai hatósággá fejlett vármegye s a 
III. Endre által codificált megyei hatóság alól a hatalmasok mago
kat ki kezdtek vonni: Mátyás jogkörét helyreállítja, megszüntetve 
a nádor vándorbíráskodását, a közigazgatást, bíráskodást a vár
megyék kezébe adja. Mint nobile officiumot, ki vállalni nem akarja, 
fizet. A főispánt, tanácsa meghallgatásával, a király nevezi ki, az 
alispánt a főispán nevezi ki, a szolgabírákat a megye választja,
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kik a végrehajtással vannak megbízva, az assessorokat a megye 
auktorizálja. Az olygarkiával az egykori megyéket állítja sorom
póba. Statarium jogával ruházza föl.

Az országgyűlés Mátyástól már megkapta a diéta nevet, 
Mátyás a diétát Szent György-napra rendesen összehívta. A sok 
országgyűlésen való személyes megjelenés terhére kezdett válni a 
nemességnek: 1472-től a megyéknek csak küldöttei s előkelői 
jelennek meg, a választottak a megyék terhére. A nemesség hor
dozza a katonáskodást, a nép a subsiditum terhét, mit az ország- 
gyűlés szavaz meg. 1478-tól hat évre. A községi közterhek alá 
mindenki bevonatott, birtoka arányában.

Törvényhozásának legközelebbi czélja a feudális szellemből 
fakadó hatalmaskodás megfékezése, e végre a bíráskodás és igaz
ságszolgáltatás rendezése. A törvény előtti egyenlőség elvét az előtte 
lefolyt idők megsemmisítették. Hozzánk is bejött: kinek a mennyi 
ereje, annyi a joga. A hatalmasak fegyveresen s fölfegyverzett 
tanukkal jelentek meg. Elrendelte a fegyvernélküli megjelenést.

Az igazságszolgáltatás alapelveit a középkor fogalmai alól 
fölszabadította. Az országos bíróságot a királyi hatalomtól függet
lenné tette. A törvény előtti jogegyenlőség bizonyos nemét vezette 
be. A párbajt, mint istenítélet és a mi Róbert Károly alatt a Zách- 
nemzetség kiirtását megengedte, az elítéltekkel egyszersmind mara
dékaik lakoltatását eltörölte. A jogélet és perjog körül elharapód
zott visszaélések kiirtására polgári perrendtartást dolgoztatott, azt 
elfogadtatta s törvénykönyve jogszolgáltatásunknak századokon át 
vezérfonala lett; mi évtizedeken át húzódott, a leghosszabb örökö
södési pert nyolez octáván lejáratni rendelte.

Codifikáltatta, hogy a nemest megidézés és ítélet nélkül sze
mélyes szabadságától megfosztani nem lehet. De minden bírásko
dás, közigazgatás, kormányzás elleni hatalmaskodást felségsértés
nek minősített, mi fej- és vagyonvesztés. Az Mátyásra, az igazsá
gosra vall, hogy annak, a felségsértésben találtaknak tizenkét napig 
valakinél vendégjogot biztosított s meg lett engedve, hogy a ki 
menedéket adott, az kegyelemért folyamodhasson, hogy az ügy 
elejébe kerüljön.

A hatalmaskodók részére menhelyül rendesen a várak, erő
dített kolostorok szolgáltak. Törvény keletkezett, hogy a magyar
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alkotmány előtt meg nem hajló várak, kolostorok leromboltassanak 
s törvénybe igtattatott, hogy a ki perét Rómába viszi, javadalmát, 
fejét veszti.

Mátyás itt kivonatolt constitucziója az első nagy királyok óta 
a magyar legislaturának s a nemzet politikai szellemének leghatal
masabb alkotása. Ereklyeszámba megy, a mennyiben első törvény- 
alkotásunk, mely akkor mindjárt nyomtatásban megjelent. S világ- 
történelmi jelenség, a mennyiben Európában a népek és nemzetek 
emberi és polgári jogai ennyire kodifikálva nem voltak.

A külföld nem ismerte a magyar alkotmányt. Mátyás consti
tucziója nem octroy királyi kegyadomány, a nemzet akaratából, az 
országgyűlés végzéséből keletkezett. S már maga a keletkezés, a 
forrás, a középkor szemében merénylet a középkor ellen, miután 
a világi hatalom forrása fölött a pápaság és császárság századokon 
át fegyveres harezban állt egymással. Nem annyiban a hűtlen 
kolostorok és várak lerombolását mondhatni utólag szentesítő tör- 
vényezikk, mint a nádorságról szóló törvény ütközött össze a közép
kor szellemével: benne különösen a királyválasztás jogának prokla- 
málása, kifejezésre juttatása a magyar alkotmány azon alapclvének, 
hogy a királyi jogok a nemzet akaratából erednek s a koronázás
ban Hibáztatnak át a választott királyra. Ezekben megtámadva 
látták a hatalom eredetének középkori elméletét, mely a canonjog 
szerint isteni eredetű, a pápaságtól ered s a hübérjog megtámadva 
láttatott abban az irányban, hogy szerinte a hatalom a dinasztiákra 
van ruházva, a népek, nemzetek további joga tőlük ered. A mint 
a Mátyás constitucziója, mely a magyar alkotmány szellemét hir
dette s Thuróczi krónikája 1488-ban Brünben és Aussburgban meg
jelent, kiáltványkép hangzott a hübérrendszer fokozatos szolgasá
gában élő népek-, nemzetekhez.

XII. Mátyás király viszonyunkat a Vatikánhoz visz- 
szavezeti a szent királyok alatti alapra.

Mátyás király, az alkotmányunkra hatolt feudalismustól meg
tisztítása után, rendezi a Vatikánhoz való alkotmányos viszonyun
kat. Szent István mikor a római vallást fölvette, koronájának investi
tura jogot biztosított, a főpapság kinevezése jogát, a mint a szer
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zetes rendek el kezdték önteni Európát, Szent László törvénye a 
kolostorokat a király s az illető püspök alá rendelte. Az Árpádok 
után, Gentilis kardinai országunkba lett belépése után, a Vatikán 
főpapokat kezdett kinevezni, a szerzetes rendek Rómára kezdtek 
hallgatni.

Mátyás királynak három pápával, II. Pius, II. Pál, IV. Sixtus 
pápával nincs összeütközése, de föllépett 1484-ben Vili. Incze, a 
spanyol bibornokok, a Borgiák magukhoz kezdték ragadni a hatal
mat, fölújitották az inquisitiót, 82-ben fölléptették Torquemadát, 
füstölögni kezdtek a máglyák, dolgozott a Borgia-niéreg: Mátyás 
ily időben lép a Vatikán alkotmányunkba behatolni akarása ellen. 
Egy korban, melynek szellemét Huber, Ausztria történetében, követ
kezőleg rajzolja: „A Vatikán a stauffi császárság legyőzése után 
korlátlan hatalomra tett szert. Mind nagyobb visszaélések csúsztak 
be, melyek a pápák Avignonba költözése s az egyházszakadás 
tartama alatt mind nagyobb mérveket öltöttek. Az egyháznagyok 
főtörekvése jövedelmeik szaporítására irányúit. A dispensatiók, peni- 
tentiáriák, indulgentiák, fölmentvények és bünbocsánatok osztályo
zása, búcsújárások engedélyezése, mint jövedelmi forrás, mind 
gyakoribb lesz. Az egyházi méltóságok betöltési jogát magukhoz 
vonták, megadóztatták, gyakran egyenesen eladták. Divatossá lettek 
az annaták, az üresedésbe jött javadalmak egy évi jövedelmének 
a központba való beutalása s az egyre szaporodó adományozta- 
tások s hagyományoztatások fölhasználása a papság számának 
elszaporodására s miután a központban is a financziális szem
pontok lettek irányadók, az egyházi élet hanyatlásnak indúlt, a 
fényűzés, élvezetvágy körüli szomj s frivol élet az alsóbb papság
közt is elharapódzott".

Ez volna a háttere Mátyás s Magyarország viszonyának a 
Vatikánnal. A középkor legsötétebb korát festi, melyben az olasz 
papság monopolizálta volt a hitet, vallást, Európa nagy része a 
püspökségek, más része a kolostorok kezében, a püspökségek a 
neposok, fejedelmi sarjak kezében, a népesség nagy része vagy 
pap, vagy szerzetes, vagy confrater. S a lelkek békéje, a család 
botlásának kiegyenlítése pénzforrássá vált s mindez Rómába foly 
össze. De nem a pápák kezébe, az ö hatalmi forrása a pápai 
világi birodalom ott Olaszország közepén, kiket most Mátyás pennája 
hegyére vesz, az, hogy azt a kifejezést használjuk, a kamárilláéba.
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Mert olvassuk, hogy VIII. Incze pápa Mátyás iránt már nem 
II. Pius, II. Pál, IV. Sixtus s a viszály oka mindig csak Dzsem 
török herczeg visszatartása. Itt is egyéb foly. Szent István nemzeti 
klérust alapított, a püspökségeket herczegileg dotálta. Magyar 
püspök nem vágyik idegenbe, de idegent sem engedtek magyar 
püspökségbe. Másutt a kolostorok az országból Róma alá vannak 
szakasztva : Szent László törvénye a kolostort a püspök s a király 
alá rendeli. Az olasz főpapság a törökök elleni segítség árában 
ezen gazdag javadalmazásokat akarja kezére keríteni. De még nem 
is e foly, hanem foly az, hogy a Colonnák, Borgiák, Sforzák, 
Caraffák közül a Beatrix királyné által vert nyomon, melyik pápa 
ivadéka kaparítsa kezére. A Vatikán az investatura jogát Zsigmond 
alatt visszaengedte volt a koronának. Hunyadi János mint kor
mányzó sietett is törvénybe iktatni, hogy világi és szerzetes egy
házfő, kegyúri bemutatás nélkül, a szentszéktől javadalmat el nem 
fogadhat.. Dömösre prépostot neveznek, V. Miklós pápa mást nevez 
ki. Az 1450-iki országgyűlés így szól: ha szentséged bírni akarja 
Magyarország hódolatát, ne csonkítsa szabadságát. S az ország 
jogában hagyatott.

Mátyás prímását, Vitéz János esztergomi érseket, az 1471-iki 
• forradalomban részvételéért elzáratta. Kanczellárát, Váradi Péter 
kalocsai érseket, mert egy törökkel kötött békeszerződésből két 
moldvai várat kifelejtett, 1484-ben Árva várába várfogságra vettette. 
A pápa nem szólt, Mátyás, hogy az áramlat elől kitérjen, 1480-ban 
hűtlen Bekenstlaer helyébe királynéja testvérét, a 17 éves János, 
arragomiai herczeget, már bibornokot, nevezte ki, a pápaság admi- 
nistratornak, jövedelme élvezőjének elismerte. A mint ez hat év 
múlva elhunyt, Mátyás 1486-ban a 11 éves Észtéi Hippolit, Ipoly 
ferrarai herczeget, királynéja nővére fiát nevezte ki, ki még kle
rikus, de már két olasz apátság czíme s jövedelme birtokában van, 
oly föltétellel, hogy 21 éves koráig administrátora, aztán érseke 
legyen megyéjének. A pápa jun. 6.-áról kelt brevejében beleegye
zését megtagadta. A Vatikán és Mátyás között küzdelem támadt, 
mely egész tragikus színben szövődött történetünkbe, mintha Mátyás 
hatalmi érzetének túltengése volna. Holott közelebbről tekintve 
alig egyéb, mint nemcsak a harczmezei, hanem diplomatiai had
járatok, a tollharcz mezején való fölényének éreztetése Sforza 
Ascanio bíborossal. De teljes tisztelettel a Vatikán iránt.
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Mátyás király, ki ekkor már maga szokta írni jegyzékeit, 
nem annyiban érvei, mint az érzelmi világ skáláját veszi igénybe. 
Lírikusán kezdi: azért születtem, arra rendeltettem, hogy a keresz
ténységért éljek, harczoljak. Majd elegikusan folytatja: én szent- 
séges atya, fiatal koromtól és főképpen a mióta az isteni végzés 
a királyi trón magaslatára emelt, hadaimat, tekintélyemet, kincsei
met a kereszténység, a katholikus vallás és a Szentszék javára 
mindig a legnagyobb készséggel értékesítettem ; rokonaim és alatt
valóim életét föláldozva, saját véremet ontva és életemet koczkáz- 
tatva, a kereszténységet és az egyházat oltalmaztam, a Szentszék
nek mindig legengedelmesebb fia voltam . . . Egy más alkalommal 
emelkedettebb hangon így ír: testemet a hitért harczi sebek borítják 
s biztosíthatom szentségedet, hogy a magyarok föláldozása, vitéz
sége nélkül Olaszország s a Szentszék sorsa rég el volna dőlve.

Majd kezd lelke háborogni, kitör leikéből a nemzeti önérzet, 
már azt irja: a magyarok készebbek volnának elpártolni a katho
likus hittől, mint megengedni, hogy az ország jövedelme a Szent
szék által adományoztassék. A bibornokokhoz így folytatta: biztos 
lehet őszentsége a felől, hogy a magyar nemzet készebb az ország 
jelvénye gyanánt szolgáló kettős keresztet hármas keresztté változ
tatni, mint megengedje, hogy a korona jogköréhez tartozó java
dalmak és papi méltóságok a Szentszék által adományoztassanak. 
Más szavakkal, miután csak a pápának van hármas keresztje, 
készebbek egyházunkat függetlenné tenni a Vatikántól. S mily 
viharzásnak kellett elvonulni lelkén, mikor a pápához azt írja: 
egyházi dolgokban készségesen elismeri fensöségét, de határo
zottan kijelenti, hogy világi dolgokban egyáltalában nincsen kedve 
magát a Szentszék bírálata alá vetni. Sőt alattvalóival szemben 
sem hajlandó megengedni még csak egy házhely- vagy szőlő
tartóra sem. S mennyire megtámadva láthatta állami létünket, a 
midőn így fakad ki: inkább meghalok, mintsem a magyar király
ság önálló jogaiból bármit is engedjek.

A pápa Hippolyt gyermekkorára hivatkozott. Mátyás hivat
kozott Sixtus pápa egy ilyen tényére, ki Emészt szász herczeg 
fiát a mainzi érsekségre emelte; hivatkozott, hogy a pápák nem
csak fejedelmek, hanem mások fiainak, sőt még törvénytelen csecse
mőknek is megadták a korfogyatkozás eseteiben a dispensatiót s
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hangsúlyozta, hogy miért kap éppen ő tagadó választ s utasítást 
adott, hogy mihelyt Hippolyt megérkezik, azonnal az esztergomi 
érsekség birtokába helyezzék. Ezen határozott lépésre a pápa szept. 
22.-én ifjabb Vitéz János szerémi püspököt hívatta, kijelentette, 
hogy hajlandó magára vállalni, hogy a bibornokoknál a király 
kívánságát keresztülvigye, a pápai megerősítés csak idő kérdése.

Még be sem volt fejezve az esztergomi érsekség ügye, Mátyás 
a megüresedett egri püspökségre kincstárnokát, Dóczi Orbán ^yöri 
püspököt nevezte ki. Sforza Ascanio bibornok erre is aspirált. 
Újabb conflictus-tárgy. Annyival is inkább, mert az egri püspök
ségre a pápánál Borgia bibornok is jelentkezett. Mert Mátyás elő
terjesztéseinek megerősítése késett, a tárgyalás folyama kezünkbe 
adja Mátyás tollharcza magyarázatát, midőn e szavakra fakad: 
„majd megtanítja Sforza bibornokot, hogy nem ők Magyarország 
királyai". Ennek következtében Dóczi részére 1487 április 27.-én, 
Hippolyt részére május 27.-érői a pápa megadta a megerősítést.

De még ha itt végződött volna, de apósa, arragoniai Fer- 
dinánd nápolyi király 1486 őszén a pápasággal viszályba került, 
1488-ban egyetemes zsinat összehívásával fenyegetödzött, Mátyás, 
apósa támogatására, másfélezer fegyvert küldött Nápolyba, Ancona 
erre kitűzte a magyar lobogót s bár 1489-ben Ancona védnöksé
géről való lemöndását bejelentette, a viszály emléke fönmaradt.

XIII. Mátyás király Dunamente fölötti hegemóniánk 
s a fajoktól fölbontott egyensúly érdekében az oroszokhoz 

fordul.

Hogy a krónikások hangulatát utánozzuk, kezdődik a görö
gök Trója, a rómaiak Chartagó elleni harcza. A néphagyomány 
reánk hagyta Mátyást, az igazságost. A krónikák a hódítót. Har- 
minczkét évi uralkodása alatt 25 évet fegyverben töltött, magasz
talja a történetírás. Két császárt, három királyt győzött le, rettegték 
fegyverét: írja a krónika. Huszonöt éven át fegyverben áll: de 
akkor hol van Mátyás, ki különösen az utolsó húsz évében maga 
írja kanczelláriája számára a fogalmazványokat; hol van a renais- 
sansz embere, ki harininczezer aranyat költ évenként a Corvinák
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másoltatására. S mint hódító után, hol vannak a csaták, a 
harczi sírok.

Mátyás király nem annyiban fegyverrel, mint politikájával 
győzte le elleneit. Mielőtt csatára került volna, találkozást kért, 
reá mutatott az európai fajok viszálykodása által bomlásnak indúlt 
egyensúly veszélyére, mi a török invasiót vonta maga után s csata 
nem volt. Mátyás huszonöt évi hadjárata nem egyéb, mint coalitio 
keresése a török ellen, hazánk nagyhatalmi állásának biztosítása 
mellett, a Dunamente fölötti hegemóniánk visszaállítása.

Mátyás király 1486-iki constitutiójával visszazökkentette nem
zetét az Árpád-idők kerékvágásába. Visszakapcsolta nemzetét, mely
ben az Árpádkor élt, a latin sférába, de azon kikötéssel a Vati
kánnal szemben, hogy püspöki székeinktől, kolostorainktól tartsa 
távol az idegeneket. A Dunamente békéje érdekében keresi annak 
történeti múltját. A germán sféra visszaszorítására a Vatikán föl
kérte volt a katholizált szláv zónát, mit Csehországon át az észak
németek áttörtek volt s hazánk trónjára hatoltak. Mátyás Cseh
országot megszállta. A Habsburgok Svájcz felől fölnyomúltak volt 
a délszlávok földjére, 111. Frigyes a Luxenburgok politikáján halad, 
nagynémet aspiratiókat táplál, Mátyás király a császárságot a Felső- 
Dunamentéről is kiszorította. A mai Austria még nincs kialakúlva, 
Felső-Austria a passaui püspökség, Salzburg a salzburgi érsekség 
feuduma. A délnémetek grelfek. Mátyás király a latin sféra érde
kében Bécsbe beült.

Frigyes birodalmi gyűlést tart, be akarja töltetni a római 
királyságot, melyet előbb Podjebrádnak, majd Mátyásnak tett kilá
tásba. A birodalmi gyűlésnek határozott kerete nem volt, a hét 
választófejedelem, a német fejedelmek, grófok, bárók gyűlése volt. 
A hét választófejedelem, a mainzi, kölni, trieri érsek, a világiak, 
a frank és sváb kimaradásával, most a cseh királyság, a Pfalzi 
palatinatus, a szász és brandenburgi herczegség.

A választás nem szavazattöbbség útján történik, rendesen föl
kiáltással. Az első választófejedelemséget, Csehországot, mint mon
datott, időrövhdség ,miatt meg sem hívták s a történt, hogy Frigyes 
császár fiát, Miksát, ki ekkor már neje, Burgundi Margit 1482-ben 
bekövetkezett halála óta Burgund herczege, 1486 februárius 16.-án 
római királynak választották.
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Frigyes jól választotta az időt. A német határ, Elszász, Lotha- 
ringia, Holiandia, Belgium, a mainzi és kölni érsekség területe 
fölött a francziákkal már évek óta folyt a harcz. Merész Károly, 
a római birodalomtól független burgundi palatinatus ura, ki foly
tatta, 77-ben már elesett, most veje, Miksa folytatja a harczot. 
Mátyásban nem a cseh király, hanem a római jelölt bukott meg 
a német jelölt ellenében. Frigyes e sikerére az 1487-iki birodalmi 
gyűlésen Mátyás ellen segélypénzt szavaztatott meg. Mátyás Cseh
ország helytartóságát a bajor, Miksa serge fővezérségét Albrecht 
szász herczegre bízta volt, ki a francziák s a meghajlani nem 
akarók ellen már szerencsés csatákat aratott. Albrecht kevés népé
vel, zsoldosokkal Mátyás ellen indúlt, Ausztria határát átlépte, de 
csakhamar Mátyás fegyvere élére s nagy egyénisége varázslatába 
került, vele is az történt, mint a cseh és lengyel királyokkal, hogy 
a mint Markersdorfban Melk és St.-Pölten között 1487 decz. 16.-án 
találkozást rendeztek, a császár bosszúságára a jövő jun. 2.-áig 
fegyverszünetet kötöttek, hogy addig a kérdést a pápa békebíró
sága döntse el.

Mátyást nemcsak Ausztriában, Csehországban is támadják. 
Északi csúcsán, a cseh és német határ fölött, Szilézia végpontján, 
még mind nyitva a határkérdés, a mennyiben a saganai herczeget, 
azt a János herczeget, kit Mátyás már egyszer megvert s mégis 
visszahelyezett, a szász és porosz herczegek támogatják s most, 
1488 tavaszán, ismét föllázadt. Mátyás 12 ezer embert küldött 
ellene, nemcsak őt verték le, hanem a szász és porosz herczegek 
területére is betörtek.

Miksát az a baleset érte, hogy e közben a francziák fogsá
gába esett. A fegyverszünetet meghosszabbították. Foly a békélő- 
dés. Miksa királyt, mintha megszállta volna a gondolat, adják át 
a Dunamentét a békének, a császárságot fordítsák az inquiziczió 
hazájának, Spanyolországnak, közbeszólt. Hajlandó lett azon föl
tétellel, hogy Mátyás a több osztrák tartományokból kivonúljon, 
Alsó-Ausztriáról Mátyás részére lemondani. Frigyes beleegyezését 
azzal tagadta megr-4iogy — a csillagjóslás fénykorát élvén — 
udvari astrologusa a csillagokból már kiolvasta Mátyás közeli 
halálát.

Mátyás király míg csak a törököktől látta megtámadtatva 
25
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hazáját, a persákhoz fordult: most, hogy a német világ támoga
tása is kezdett kétségessé válni, az oroszok felé fordul. Flectere 
si superos nequeo, Acheronta mouebo, volt valami ebből a két
ségbeesés kifejezéséből.

Kezdetben a keleti vallásuak Szent István idejében ki lettek 
átkozva, eretnekszámba vétettek. Nem számítottak a keresztény 
Európához. Jött kétszáz év múlva a mongol-tatárjárás orosz, len
gyel, cseh földre és hazánkra. A lengyel és cseh hithü katholikus, 
könnyen átestek, minket majdnem eltörültek a föld színéről; az 
oroszokat éppen leigázták, adófizetőjükké tették. Kétszáz év múlva 
az oroszok 1476-ban az adót megtagadták, 1480-ban fegyverre 
keltek, mi 87-ben azzal végződött, hogy a viszony megfordúlt, az 
oroszok tették a szomszédos tatárokat adófizetőjükké. Oroszország 
mint újra szabad állam lépett elő. Mátyás, a mikor Csehországban 
a lengyelek szorongatják, 1482-ben a czárhoz fordúlt, hogy nyug
talanítaná a lengyeteket, hogy akadályozza a reánk intézett táma
dásban.

Mátyás a két nemzet között csakis azon traditiókat újítja föl, 
miszerint a honfoglaláskor országukon szabad átmenetet engedtek, 
sőt fejszéseket adtak, hogy a Kárpátokon át nekünk útat vágjanak. 
S később, a mikor Szent István alatt az Árpádokat ki akarták 
irtani, herczegeink az orosz udvarban biztos menhelyre találtak. 
Kálmán király onnan házasodott.

Mátyást Európa a török ellen nem segíti. Az oroszban török 
ellenséget lát, mert Konstantinápoly elfoglalása s a kelet-római 
császárság rombadülése után tíz évvel, 1464-ben a czárok a kon
stantinápolyi pátriárka méltóságát s a keleti császárság elejtett czí- 
merét, a kétfejű sast fölvették. Most, 1488-ban III. Iván czár és 
Mátyás ismét követségeket váltanak. A fegyverszövetséget meg
újítják. S a czár Mátyástól ágyuöntő mestereket, érczmunkásokat, 
ezüstmíveseket, kőműveseket, tüzéreket kér. S ezen érintkezésből 
megjött a hír, hogy az oroszok a Don mellett ősmagyarokra talál
tak. S keletkezik a monda, hogy Mátyás király az őshazában ma
radt magyarokat ki akarja hozatni.

Az oroszban egy csaknem számításon kívül álló hatalmi kör 
jelenik meg. A latinok, mint keleti vallásut, a germánok, mint 
szlávot nem látják szívesen az európai politika konczertjében. Az
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egyház félti a katholikus lengyeleket, cseheket, horvátokat, szlo
véneket. III. Iván neje Paleologus Zsófia, neje révén igényt tart a 
visszafoglalandó Konstantinápolyra, a Paleologok trónjára, a keleti 
vallás bölcsőjére. A germán világ pedig nem hagyott föl régi aspi- 
rácziójával, a Balkánon le, Konstantinápolyig való lenyomulás 
eszméjével.

Mátyás oroszokkal szövetkezése a középkori világpolitika 
szelleme ellen intézett merényletszámba ment s mennyire meg 
lehetett lepetve a világ, a midőn 1488-ban Oroszországban aranyak 
kezdtek előtűnni III. Iván czár hatalmas képével az egyik, másik 
oldalán Mátyás király képével. Mit a pétervári múzeumok máig is 
becsben tartanak.

Nálunk a követség-váltásról oklevelek szólnak, melyek elbe
szélik, hogy III. Iván Mátyáshoz Stibort küldte s kérte az ágyu- 
öntőket, bányászokat s egy czoboly-prémmel kedveskedett, melynek 
körmei aranyból voltak kiverve s minden körmön húsz darab 
drága gyöngy. S fönmaradt a múzeumunkban egy kép, mely Má
tyás követe, János-diák fogadtatását ábrázolja.

XIV. A magyar királyság, Mátyás király udvara 
ismét európai magaslaton.

Mátyás bemutatta magát mint hadvezért, mint alkotmányos 
királyt. Mint független államot, visszahelyezte nemzetközi régi állá
sába. Második házasságával Budavárában az Árpádkori királyi mél
tóságot kívánta abba a fénybe emelni, mely a magyar királyt, 
mint fedett korona viselőjét, mint apostoli királyt, ki maga tölti 
be az egyházi méltóságokat, megilleti. A feudális királyok koronája 
nyitott lévén.

Az ország nyugaton és északon már kezdett volt kiporlani a 
nemzet lábai alól: a Kárpátok közt ismét szabad a föld, szabad 
a nemzet. Délről a Szörényi, macsói, ozorai, jajczai bánság még 
bántatlan. A tartományokból Szerbia, Bosznia, Herczegovina, Dal- 
máczia, Oláhország, Moldova legalább felében még a miénk. De 
már nemcsak országa ragyogja körül koronáját, Mátyás egyszer
smind Csehország királya, Alsó-Ausztria herczegi czímét viseli.

25*
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Mint uralkodó, a nagyokat megtörte, a pártosokat leverte, a 
lázongó püspököket elzáratta, a kormányzást központosította, a 
királyi hatalmat az olygarcia romjain hatalmassá tette, hazáját az 
európai nagyhatalmasságok közé visszaemelte.

Hogy Budavárát régi fényébe emelje, előbb a várost kellett 
romjaiból kiemelni. A házsorok egyrésze rom, lakatlan, gazdátlan. 
Rendelkezett, hogy bizonyos időre mindenki kiépítse, különben 
az állam birtokába megy: ezt a későn jelentkezők peres okmányai 
tartják fönn.

Az építkezési Ízlés terjesztésében maga megy elöl. Már gyer
mekkorát a vajdahunyadi várban élte, a renaissansz-idők ebben 
a fönmaradt remekében, melyet akkor fejeztek be. A műízlést 
mondhatni örökölte. Építészeket, szobrászokat, festőket a képző
művészet akkori hazájából, Olaszországból hozat. A budavári királyi 
palotát, melynek alapját IV. Béla vetette meg, Nagy Lajos és Zsig
mond kifály tovább építtetett, bevégeztette. Lépcsőházait szobrokkal, 
freskókkal díszíttette. Verrochi híres bronzszobrait Nagy Sándor 
és Dáriusról a főbejáratnál alkalmazta. Firenzéből elhozatta a világ 
eddig ismert legnagyobb műfaragóját, Majotto Benedeket s vele 
készíttette a menyezeteket, szekrényeit, asztalait, állványait. Fiesole 
remek márványkútját a várpalota udvarán állíttatta föl. Rajta Apolló, 
egy másik kúton a múzsák. A budai Mátyás-templomot, mi a Xlll. 
században épült, restauráltatta, toronynyal látta el. A királyi nyaralót 
Visegrádon, palotáit Tatán, Komáromban elsőrangú mesterekkel 
építtette, restauráltatta. Mindezt vadaskertek, halastavak egészítették 
ki. S hogy Mátyás lelki világára világítsunk, királyi palotáját egy 
könyvtárral egészítette ki, mely a budai várpalota déli sarkán volt 
elhelyezve, kilátással egyfelől a Gellért-hegyre, másfelől a Rákos
mezőre és a Dunára, festményekkel díszített ablakokkal. Itt hal
mozta föl a kameáknak, gemmáknak, érmeknek, bronzoknak, már
ványoknak azt a gazdag gyűjteményét, melyeket részletekben is 
vásárolt és csodálatos tömegre szaporított azzal, hogy megvette a 
mantuai bibornok híres gyűjteményét. Itt elefántcsontból készült 
nyugágyon mélyedt el tanúlmányaiban. Itt fogadta a követek bizal
mas jelentéseit, továbbá az olasz tudósokat, költőket és művé
szeket. Mindezekkel a maga nyelvén érintkezve.

Az Árpádházi királyok, mint oklevél-keltezések mutatják,
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tisztviselőik kertjében tölgyfa alatt ülve fogadnak, Mátyás király 
könyvtárában. Hol keresi, miben oly nagy mester volt, az Arx 
imperandi titkát, mit ő nem a parancsolás mesterségének, hanem az 
uralkodás művészetének fordít. Udvartartása fényéből már hiányzik 
a nemzet nagyasszonya, az ország nagy özvegye, horogszegi Szi
lágyi Erzsébet, ki most, 1483-ban halt el s kit Mátyás fiúi s a 
nemzet kegyelete a székesfehérvári királyi sírboltba temettetett. De 
ott van Beatrix királyné, kit a középkori történészet aligha el nem 
rágalmazott.

S ott vannak fényes emlékezete részesei, uralkodásának, fegy
verdicsőségének osztályosai, hadvezérei, ország- és egyháznagyjai: 
a két Zápolya, István kinek neje Tescheni Hedvig herczegnö, kik
nek fia trónra jő; Kinizsi Pál Biharból, ki Mátyá.tól a veszprém- 
megyei Vászonyt kapta, hol várat építtetett s hol, mint Ulászló 
országbírója halt el s most szobrot emeltek ; Magyar Balázs Kinizsi 
apósa, Báthori István a másik kenyérmezői hős, Bánfi Pál, Dóczi 
Péter, Geréb Mátyás, Palóczi László, Drágfi Bertalan, Pongrácz 
János és András, Podmaniczki László, Újlaki Miklós, Rozgonyi 
János s mint országnagyok Ország Mihály, Zápolya Imre nádorok, 
Drágfi Tamás, Thurzó János; mint főpapok a két Vitéz János, 
Szécsi Dénes, Dóczi Orbán, Geréb János. Fényes udvartartást ren
dezett be, de azért, mint hajdan, nem zárkózott el népe elől, sőt 
maga leszállt népe közé, mint Mátyás-diák. A főudvarmester mel
lett a belső szolgálatot várkapitányok, kamarások, kincstartók, test
őrök, apródok, ajtónállók, étekfogók teljesítették.

Asztala fényét második házassága alkalmával ragyogtatta. A 
lakomán 960 arany-, ezüst-serleg, billikomos kancsó, pohár volt 
az asztalokra rakva. Az asztalok fölött akós ezüst-hordók csüngtek 
tokaji s más borokkal. Egy boroszlói lakomája alkalmából az a 
följegyzés maradt hátra, hogy az asztali készlet többet ért egész 
Csehországnál. Asztalánál látja hadvezéreit, állarnférfiait, tudósait.

Környezete tudósait, költőit magas évdíj mellett hívta udva
rába, kikkel asztala fölött a görög bölcsek nagy gondolatai, a 
római imperatorok nagy tettei s az olasz költők nagy alkotásai 
képezték a beszéd tárgyát. Följegyezték, hogy Mátyás asztala fölött 
harczi magyar énekeket zengettek. Bár ez énekekből nem maradt 
más fönn, mint Szabács veszedelme, azt is csak 1872-ben fedez
ték föl.
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Mátyás másik udvara táborának hősei, mint Kossuth Miklós, 
kit 1479-ben czímeres levéllel tüntet ki. Mi a velenczei követ jelen
tése szerint 16 ezer cseh és morva, 14 ezer magyar, 32 ezer szé
kely, 10 ezer erdélyi nemes és 2000 erdélyi oláh ; hadi flottája 
364 hajóból, 10 ezer fegyveresből és 2600 matrózból állott. Fő 
ereje a könnyű lovas huszárság, mit ő vezetett be Európába. S 
mindezek fedezete kezdetben 200 ezer, végül 7—800 ezer arany 
forint: kerekszámokban beszélve a sóbányákból 100 ezer, ércz- 
bányákból 100 ezer, vámokból 100 ezer, mihez a városok adója, 
a kincstári adó, a kapukra vetett subsidium, a tartományok adója, 
a koronajavak 12 váruradalma s 4 szigete 50 ezernyi jövedelme 
járul s maga is gazdag földes úr.

XV. A magyar nemzet s közműveltsége a renais
sance magaslatán.

Nemzetem, te voltál a kószál, melyről én sas fölrepültem ! 
Nem csak érezte, sajnosán látta, hogy a másfélszázadunk, fölött a 
renaissance-idők nyomtalanul repültek el. Hogy a szinvonalt, melyre 
nemzete műveltségét emelte, jelezzük, a középkor utószakát éltük, 
mely a görög világ nagy elméi, Róma klasszikus világáról még 
mind nem akart tudni, a canonjog és hűbérjog szellemében él 
s a római jog még neki nem irányadó. A hány faj, annyiféle írás
jegygyei él, civilisatióját annyi irányban indítja. Mátyás vissza
kapcsolja nemzete haladását ahoz a korhoz, melyben a renaissance 
beköszöntött, az utolsó Árpádok korához. Temperamentumunk két 
előnye, harczi s politikai talentumunk ragyogtatása közben időt 
vesz a renaissance vívmányai meghonosítására, nemzete közmű
veltsége európai színvonalra emelésére.

Mátyás király különös positiv egyénisége mindent nemzete 
hatalmi szempontjából tekint, udvara fénye, művészet, tudomány 
pártolása, nemzete látkörének tágítása, környezete szellemi szín
vonalának emelése mindannyi eszköze végczéljának: mi nem egyéb, 
mint a magyar korona, a magyar nemzet európai állásának ma
gasabb érvényre juttatása, a nemzeti öserő fejlésének biztosítása.

Sajnálattal látja, hogy az utolsó másfélszázad vívmánya, a
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renaissance mellett a világ elhaladt, nem vették észre, hogy a 
mozgalom nemcsak szépművészeti, de egyszersmind politikai moz
galom, hogy a liberalismus kezdete, a tudás fegyverével. Valamint 
azt, hogy országnagyjai, mint Báthori István, Rozgonyi László, 
Országh László, magyar természetes eszök mellett is nélkülözik a 
betűvetés tudományát. Országos könyvtárt, egyetemet, nyomdát 
alapít.

Már megkoronáztatása évében alapítja világhírű könyvtárát. 
Alapítása évére csak azzal mutathatunk reá, hogy eddig ismert 
Gorvináink legrégebbike 1464-ből való. Nem elégszik meg a kész 
művek megszerzésével, Olaszországból, jelesen Firenzéből másoló
kat, rajzolókat, initiale- és czímfestőket, díszítőket hozat. Atavtante, 
a világhírű firenzei miniatűrt éveken át foglalkoztatja. Kívánja, 
hogy a másolatok külső és belső dísze a tartalom becsének meg
feleljen. Könyvnyomtatás hiányában másoltatta a máig ritka becsű 
héber, görög, latin codexeket, görög, latin írók, egyházi atyák 
iratait. A könyvtár főnöke Felix Ragusinus dalmata, később Ugo- 
letti Tade, a Korvin János nevelője. Nagyságáról fogalmat csak 
az a megjegyzés nyújt, hogy évenként 30—40.000 aranyat költött. 
Az előkerült mintegy másfélszáz darab corvina csak romja a közép
kor egyik legnagyobb könyvtárának.

Következett a tanügy rendezése. Vannak ugyan kolostori és 
városi felsőbb iskolák, mint a kolozsvári, melynek homlokán az 
1476. év hosszasan díszelgett, de a magasabb közoktatás külföldre 
szorul. Az egyetem-alapítás akkor pápai engedélytől van függővé 
téve. Mátyás átiratában fájó szívvel panaszkodik II. Pál pápának, 
hogy Magyarország egyetem hiányával van, hogy a ki felsőbb 
kiképzésre törekszik, itthon nem érhet czélt, a ki meg kijut is, a 
hosszú út és a nyelv miatt ezer bajjal küzködik. Már pedig éppen 
itt, Magyarországon, a hitetlenek szomszédságában nagy szükség 
van tanúit emberekre, miért is kéri, hogy országában egyetemet 
alapíthasson. II. Pál pápa 1465 május 15.-érői kiadta az engedélyt 
s utasítja Vitéz János esztergomi érseket és Csezmiczei János 
(Janus Pannonius) pécsi püspököt, hogy azon a helyen állítsák 
föl az új egyetemet, a hol Mátyás király kívánja, a szervezésben 
a mintakép a bolognai egyetem legyen s a kanczellár az egyetemi 
fokozatokat adományozhatja. A választás Pozsonyra esett. Itt jő
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létre az Akadémia Istropolitana; 1467 junius hónapjában már több 
tanár jelenik meg Olaszországból és Francziaországból. Az egye
tem még azon évben nagy ünnepélyek mellett megnyílt négyes 
karral.

Következett a nyomda. A könyvnyomtatás csak nehány éves. 
Gutenberg első nyomtatványa 1453-ból való. Karai László budai 
prépost Hess Andrást hozza Olaszországból, ki 1472-ben Budán 
fölállítja a nyomdát. Még pedig egy évvel előbb, mint Anglia, 
kilencz évvel előbb, mint Bécs. Első gondolatjuk a hazai törté
netre esett. Mantuában 1472., Velenczében 1476., Páduában 1478., 
Lyonban 1482-ben erdélyi származású nyomdatulajdonosokat látunk. 
Mátyás király az egyházakat 1479-ben misés könyveik kinyomta
tására útasitotta.

A nyomda nem hagyott hátra magyar nyelvű nyomtatványt, 
könyvtára magyar Corvinát. Mátyás diplomatariuma a latin mellett 
német, cseh okmányokat tartalmaz, csak magyart nem, szokták 
fölvetni Mátyásról, kik azt a kort mai szempontból nézik. Azt a 
kort, melyben az egyház, iskola, irodalom, a diplomáczia a latin 
nyelv egyetemességének le van foglalva. Melyben, az olaszon 
kívül, nemzeti irodalom nincs, melyben a francziák gót betűkkel 
kezdik a nyomtatást s a mi kettős betűinkre sincs latin betű.

Mátyás király udvarában nemzeti szellem lüktet. Följegyezték, 
hogy asztala fölött magyar harczi dalokat hallgat. írva hagyták, 
hogy a midőn arája, Beatrix herczegnö a hajón tizenhárom napig 
küzdött a viharral, a Mátyás udvaránál levő olasz követ figyel
meztette, hogy útját használja a magyar nyelv tanulására, mert 
a magyarok büszkék a nyelvükre. S hogy a midőn Beatrix királyné 
testvére fiát, Hippolit herczeget nevezte ki esztergomi érsekké, 
megkívánta, hogy tanúljon meg magyarúl.

Különben nyomda, könyvtár, akkori irodalom, Mátyás király 
minden közművelődés körüli gondolatja a nemzeti eszmét szol
gálja, hazáját, nemzete múltját a külfölddel. Megjelenik az első 
magyar térkép, fölhívás Magyarország földrajzi fekvésére.

A nyomda 1473-ban mindjárt a Chronica Hungarorum, a 
Budai krónika néven ismert legrégibb hazai nyomtatványunkon 
kezdi. Galeotti, csillagásza jegyzi Mátyás jeles mondatait. Kor
társa, XI. Lajosnak udvari történetírója Comenes: Mátyás 1486-ban
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behívja Olaszországból Bonfiniust. ítélömestere, Thuróczi Jánosban 
előáll az első magyar történetíró, ki már nem csak krónikás. Thu
róczi krónikája az akkori európai irodalmi nyelven latinál, Mátyás 
király utolsó éveiben, 1488-ban két helyt, Brünnben és Augsburg- 
ban megjelent. Benne, mint függelék, Rogerius siralmas éneke a 
mongol-tatárjárásról. Bonfinius is megírta, de csak később jelent meg.

AAily magas fokra jutott a klasszikus műveltség kanczellá- 
riájában nemcsak az importált humanisták, hanem a magyarok 
közt is, tanúsítja Vitéz János érsek klasszikus latinsága s különö
sen unokaöcscse, Janus Pannonius (1437—72), ki előbb kanczel- 
láriai munkákat végzett, kinek latin és görög versei klassziczitását 
külföldön is elismerték s bár nem nemzetét énekelte, a hagyo
mány szerint, írta az első magyar nyelvtant. S az újabb kutatások 
az akkori írók névsorát negyvenkettőre fölvitték.

S mindezt a középkorra kell visszagondolnunk, mely lenézte 
az előtte lefolyt idők tudományát azon az alapon, hogy a szent
írás mindent magában foglal, mit embernek tudni üdvös: a gon
dolkodásnak, tudásnak hadat izent. Füstölögnek a máglyák.

Bonfinius szerint Mátyást hiúságból indítja Frigyes ellen. E 
szerint az a nagy nemzedék, mely fölszabadította a nemzetet a 
másfélszázados idegen uralom alól, oly törpe lett, hogy oda veti 
vérét Mátyás hiúsága s gyűlölködése kielégítésére. De vájjon nem 
tartozunk-e nagy történetírónk iránt annyi figyelemmel, hogy hol 
van hát benne a humanista, kik rajongtak az élő Mátyásért, hol 
van az, kit Olaszországból hozatott, ki utolsó négy évében, dicső
sége tetőpontján személyesen ismerte százada csodált nagy embe
rét, s hogy az ő érdekében kérdezzük, hol van kézirata, melyből a 
három első decast 1543-ban nyomtatták, honnan került elő e 
negyedik decas, hogy 1560-ban nyomassák s hol lappangott az 
ötödik, az I. Ferdinándénál is sötétebb I. Lipót koráig, hogy 
1690-ben, mint vádiratot Mátyás s a magyar nemzet ellen kinyom
tathassák. De már Zrínyi, a Nebántsd a magyart írója, államférfiúi 
eszével Bonfiniusra megjegyezte, hogy nagy hajókat egy-két eve
zővel mozgásba hozni s annál kevésbé hosszasan mozgásba tartani 
nem lehet.
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XVI. Mátyás király európai magaslaton,
1490 ápril 24.-ére trónutód-választó gyűlést hirdet, ápril 

6.-án megmérgeztetóse.

Mátyás király dicső pályafutásának magaslatára küzdötte föl 
magát, még csak ötven éves. Nemzete pályafutását visszakapcsolta 
az Árpád-korhoz, a renaissance útjára vezette; elég erőt érez ma
gában, hogy Európa ünnepeltebb uralkodói sorában helyet fog
laljon, midőn egyszerre szemben találja magát a középkor utósza
kával, az ököljog s trónvadászás korával.

A középkor már nyolezszáz éves. Még mind nem akar hal
lani arról, hogy az európai civilisatiót a hellén világ indította be, 
mely az állami életet secularizálta's előálltak a nagy elmék, kik 
a néplélekböl kipattantották a képzőművészetet, költészetet, tudo
mányt, törvényhozást. A szabadságot, melynek védelme alatt Achil
les, Agamemnon királyával szemben, mert sértve érezte magát, Trója 
alatt hajóján szegre akasztotta kardját. S Róma köztársasági koráról 
sem akar tudni, melyben a civis romanus a hellén világtól átvett 
tíz táblát tizenkettőre toldva oly szabadnak érezte magát, hogy 
Brutus azon tette, hogy ki elsőnek lépett föl Caesarnak, megölte, 
ünnepeltetett. A középkor az egyház és állam közt megosztotta a 
hatalmat. A nyugati világot római birodalommá alkották. Az Árpá
dok bementek a római vallásba, de nem mentek be a római biro
dalomba. Az egyházzal szemben sem mentek be a nemzetközi 
kötelékbe. S jöttek a mongol-tatárok.

Most, a középkor utószakában, melyben föllépett már a nyom
tatás s melyet már Amerika fölfedezése s a reformatio föllépése 
fenyeget, Mátyás a római császárságot a Dunamentéről kiszorította. 
A török a keleti vallás metropolisát s a délszlávokat leigázta, Mátyás 
király az északi szlávokhoz fordult s ki a keleti vallásnak új metro
polist tervei, az oroszszal szövetséget köt. Neki merényletszámba 
veszik, holott a Rajnán túl a Valois-ház fölidézte az egyházi sza
kadást ; a franczia-angol száz éves háborúban, mi Mátyás előtt tíz 
évvel végződött, a francziák, angolok fölmondják a feudalismus 
kötelékét s miként a magyar a canon- és hübérjog alapjáról a római 
jog tere felé indúlt.
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A középkor utolsó napjait éli. Az egyházi és világi hatalom 
a hegemónia fölött utolsó harczát vívja. Németországon a porosz 
kezd előtérbe nyomúlni, Olaszországban a Spanyolországból előre, 
nyomult — kikkel az Árpádok összeköttetést tartottak — Arragon- 
ház függetlenség kimondására készül. Spanyolországban az inqui
sitio, Torquemadura máglyái füstölögnek. Mátyás le van szorítva 
a római királyságból, mit VI. Pius, 11. Pál alatt bírt, VIII. Incze 
kegyét elvesztette.

A mint utódválasztási országgyűlését kihirdette, szárnyra kél, 
hogy Mátyás király fáradt, gyengélkedik, hogy a csillagok közel 
haláláról beszélnek, mi abban az időben meglepetés előszele. 
Olvassa a történetből, hogy legnagyobb királyunk pályája ötven 
évvel megszakadt. Bár választó-királyság vagyunk, a trónöröklés 
gondja szállja meg.

Trónörököse alig született, kivel Mátyás három évig élt, fiával 
együtt elhalt. Özvegysége alatt, mi tizenhárom évet tart, cseh
országi hadjáratai alkalmával Boroszlóban összejött egy történel
mileg ismeretlen szépséggel, Borbálával s tőle 1473 ápril 2.-án 
Budán fia született, ki Korvin János nevet kap. A középkor abban 
az eltörökösödött korszakában a törvényesítés igen egyszerű. Nem 
csak a pápa, a császár is törvényesít. IV. Károly császár kétszer 
járt lenn Olaszországban. Ferrarában egyszerre tizenegy törvény
telen herczegfiú fogadta, törvényesítette s mind a kétszer tömött 
tárczával vonúlt haza.

Mátyás mégis törvényes trónörököst szeretne. A nápolyi király 
leánya kezét kérette meg 1474 tavaszán. Szept. 5.-éről Beatrix 
kezét kilátásba helyezték. Borbála kolostorba vonúlt. Korvint nagy
anyja, Hunyadiné vette udvarába, mint nagy vagyona örökösét, 
vezette neveltetését. Mátyás trónörökös reményében 1476 őszén 
nagyszerű előkészületeket tesz, hogy királynéjával Nápoly kék egét 
feledtesse.

Második házasságából nyolcz év múlva sincs trónörökösre 
kilátása, nem akarta föladni a nemzeti királyság eszméjét, mit ő 
oly fényesen képviselt. Mert a 62-iki szerződésben nem fordúl elő 
a törvényes szó, természetes fiára, Korvin Jánosra gondolt, a hit
ben, hogy az ifjú tehetségei, neveltetése s birtokai fátyolt vetnek 
születése homályára.
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Mátyás anyja meghalt, Korvint tíz éves korában nyíltan fiának 
ismerte el, adományokkal kezdte elhalmozni. Törvényesittetésért a 
Vatikánhoz fordúlt. Abban az időben a házasság előtt özvegység 
alatt születetteket a canon és világ dispensálta, az olasz udvaroknál 
a természetes gyermek anyja is megjelenik. A születés homálya 
nem képezett akadályt a trónöröklésre. A pápai bulla által törvé
nyesített fiuk öröklik az atyai méltóságot, dynasztiát alapítanak. 
Nápoly királyi trónjától kezdve majdnem mindenik államban korcs
szülött uralkodott. Ferdinánd nápolyi király, Beatrix királyné atyja 
szintén törvénytelen ágyból származott. A Valois-ház a XV. szá
zadban tele volt korcsszülöttekkel. A pápák udvarában is elisme
résre találtak. Nálunk is Róbert Károly természetes fiát, Kálmánt 
győri püspökségre emelte. E korban s ily előzmények után Mátyás 
nem csinált titkot többé belőle, hogy Korvint utódjának tekinti. 
Hogy a kedélyeket előkészítse, Liptó herczegévé nevezte.

Beatrix királyné azonban makacsú! ragaszkodott ahoz a 
reménységhez, hogy a trónörököst ö hozza a világra, ha pedig 
férje halála előbb következnék be, utódja ő maga legyen a trónon. 
Mátyás egyszerre maga előtt látta a Medici leányt, ki Franczia- 
országban, a Sforza leányt, ki Lengyelországban hagy szomorú 
nyomokat.

Mátyás 1489 márcz. 16.-án Bécsből Budára jött. Hívatta a 
várak kapitányait, Korvin hűségére föleskette, a várakat kezére 
adta. Összehívatta az országnagyokat, hadvezéreit, kire legtöbb 
súlyt fektetett. Zápolya Istvánt, az elhányt Imre nádor testvérét, 
örökösét, Kinizsi Pált, Báthori Istvánt, Drágfy Bertalant, belső 
híveit, kanczellárát Bakocz Tamást s többeket, esküszerű fogadal
mat tétetett le velük, hogy János herczeget a királyi székbe emelik. 
Ezek kezében látta a jövőt. Fényes állásához méltó arát keresett 
számára, mit Milánó herczege leányában, Blankában talált föl, ki 
kezével nemcsak fényt, királyi vagyont is hozott volna. E közben 
Mátyás ipja, Ferdinánd nápolyi király VIII. Incze pápának meg
tagadta a hűbéradót, az egyházi államot a Vatikán ellen lázítja. 
Háta mögött áll Miksa római király. A pápa Peccinoli Angele 
ortoi püspököt Mátyáshoz küldi, nehogy ipját támogassa, Ígéretet 
tesz, hogy Korvint törvényesíti. Mátyás Drágfy Tamást Rómába 
küldi. Nagy kérdések lehettek szőnyegen, úgy látszik, hogy a
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Vatikán világi hatalma túltengésének visszaszorítása, hogy nem 
csak a Vatikán, hanem a kegyvesztettek s köztük Miksa római 
király is keresi Mátyás fegyverbarátságát. Okt. 12.-én Miksa és 
Mátyásnak Linzbe találkozója lett volna. Miksa megjelent, Mátyás 
előre küldte képviselőit azon föltétellel, hogy ha 111. Frigyes ünne
pélyesen lemond az 1462-iki szerződés alapján támasztható trón- 
következési igényéről, Ausztriát visszabocsátja és Bécset elhagyja. 
A tárgyalás félbeszakadt s mégis Peccinoli 1490 januárius 6.-áról 
Mátyást a Vatikánnál abba a gyanúba hozta, hogy a pápaellenes 
ligának ígéretet tett.

De már borúi. A mint állammá alakúltunk, Szent István 
ágyánál megjelenik a titokzatos alak tőrrel kezében. Egyetlen fiát 
vadkan öli meg. A mit a mongolok kipusztítani nem bírtak, az 
utolsó Árpádok egyikét meggyilkolják, a másikat méreggel pusz-' 
títják el. De nem a nemzet. A vegyes-házi utolsóelőtti királyt 
méreg, az utolsót megfojtás által pusztítják el.

A ratibori krónikás szerint Mátyást az egyház mindaddig 
támogatta, míg egyházvédőből egyházüldözővé nem lett.

Mátyás király az országgyűlés szokott idejére, 1490 ápril 
24.-ére, Szent György-napjára trónörökös-választó gyűlést hirdetett. 
Köszvénye, vagy Korvin 18 éve hajtja, mely idő előtt a bráh- 
máknak meg kellett halni.

Budáról 1490 elején Bécsbe, másik székhelyére megy. Köze
ledik a választó országgyűlés napja. Fölvirrad a végzetes nap, ápril 
4.-én, virágvasárnap templomba megy, Szent István templomába. 
Utolsó diadalútja, fényes lovagcsapat kíséri. Ott van Beatrix királyné, 
országa nagyjai. Mátyás hosszasan imádkozik. A burgban reggeli 
várja, környezetével vígan beszélget. Füge következik, egyik ízére 
panaszkodott.

De már elég volt. Fájdalom rohanta meg. Még fájdalmában 
is a megsebzett, a haldokló oroszlán. Végre kifáradt, elvesztette 
beszélő tehetségét. Fájdalmas tekintete hol nejére, hol fiára esett. 
A fiú anyja előtt térdre hullott, az anya megölelte. Az ország- 
nagyok előttük kardjukat meghajtották. Hat órakor szélhüdés érte. 
Harmadnapra, ápril 6.-a reggelén meghalt. Mint 50 éves s 32 
éves uralkodó múlt ki.

A nemzet nagy halottját Bécsből haza\ földre hozta. Az Árpá
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dók székesfejérvári sírboltjába, a tőle építtetett csúcsíves sírkápol
nába helyezték el. Hogy mily gyászpompával, Bonfinius írva 
hagyta.

Sírkápolnáját földúlták a mostoha idők. Humanistái többen 
írtak volt sírverset, hogy mily szellemben, álljon itt a következő:

CORVINI BREVIS HAEC URNA EST, QUEM MAGNA FATENTUR 

FACTA FUISSE DEUM, FATA FUISSE HOMINEM 

MATHIAS REGUM SPECIMEN ET GLORIA MARTIS,

HIC JACEO FORTIS, OBRUTUS ANTE DIEM,

QUI DOMUI REGES, POPULOS FORTESQUE BOHEMOS,

INVASI SOLUS, QUI TIMOR ORBIS ERAM

CAESARE DE GEMINO FATEOR DUXISSE TRIUMPHUM,

ALTER GERMANUS, TURCIUS ALTER ERAT.

MATHIAS jaceo REX, hac sub mole sepultus,
TESTATOR VIRES, AUSTRIA VICTA MEAS,

TERROR ERAM MUNDI, METUIT ME CAESAR UTERQUE,

MORS POTUIT TANTUM SOLA NOCERE MIHI.

XVII. Mátyás király emlékezete, a nemzet emléké
ben, emlékkövekben s a lovagszobra.

Mátyás király emlékezete egy megszakasztott uralkodás fájó 
érzete. Most, négyszázév után, a honszerző Árpád s az államalkotó 
Szent István után, a nemzet lelkében a remény és emlékezet leg
melegebb forrása; a nép ajkán, mint Mátyás az igazságos, ado
mákban.

Mikor 1890-ben a nemzet, halála négyszázados évfordulója 
emlékét ülte, szülővárosa emlékünnepén mivel kezdhettem volna, 
mint azzal:

A nagyapát, ki már Hunyadvár ura, alig ismerjük, az apa 
már Magyarország kormányzója, a fiú Magyarország legnagyobb, 
legzseniálisabb királya.

Az apa csatáról-csatára vezeti a nemzetet. Kormányzóvá lett 
s a helyett, hogy a hatalmat magának tartotta volna, serget ültet 
föl, a letartóztatott gyermekkirályt kiszabadítja s kormánypálczáját
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lábaihoz teszi. A fiú trónra jut, a korona a haza határán kívül le 
van foglalva, fegyvert fog s mint önállóságunk jelképét, a koronát 
visszavívja.

Az apa védelmi harczokat folytat, kiverte az ellent, a haza 
épsége minden fölött áll előtte. A fiú már támad, hódít, harczait 
a hon határán kívül folytatja. Azon kor tanaként jobb fölgyújtani 
a szomszéd házát, mint várni, hogy ő dobjon üszköt a miénkre.

Az apa még a lovagkor alkonyának, a fiú már a renaissance 
hajnalának gyermeke. A renaissance a szellem fölszabadításáért, 
levegőért, világosságért kiált.

Az apa harczaiban visszaadta a nemzet bátorságát, önbizal
mát; honvédelmi harczai az Árpádok dicső csatáinak lettek foly
tatásai. Akkor igazán állt, mit egy franczia mond: a hány magyar, 
annyi lovag. A német mondás szerint: minden íz egy férfi. A fiú 
a mint a koronát fejére tehette, a mint a koronázási királyhalomról 
a világ négy tájára suhinthatott, egy még nagyobb magyar biro
dalom alkotásához fogott magyar hegemónia alatt. A nemzeti dicső
ség lángját gyújtotta föl s mint történészei róla írják, hogyha 
lóhátra ült, egy fővel magasabbnak látszott, a nemzet fejét egy 
fővel magasabbra emelte.

Az apa harczai után templomokat építtet, építi hazánk máig 
is legmüvészibb lovagvárát, sasfészket a sasfiaknak: a fiú harczai 
után a renaissance művészei, tudósai közé száll, figyelmeztetve 
nemzetét, hogy a puskapor, nyomtatás már föl van találva, hogy 
Amerikát már keresik, hogy a szellem, az ész fensége, az egyén 
értékének fölismerése kezdődik.

Az apa lovagiasságunkat kifejtette, megvetette társadalmunk 
sarkkövét, a hazáért és királyért lett jelszavunk: a fiú az állam
eszme fogalmát hagyta örökül, a koronát dicsfénynyel vonta körűi 
a törvény, a jogrend, az igazság tiszteletében; a szabadság imá- 
dásában erősítette meg nemzetét. Visszaállította a nemzet az Árpá
dok által reánk hagyott nemzeti egységét, mi ugyan annyit tesz, 
a demokratikus irányt.

Társadalmi fogalmainkat, fogalmunkat az állameszméről a 
Hunyadiak kora tisztázta s hagyja reánk: ez az, miért a Hunyadiak 
nevére szívünk mindannyiszor megdobban.

Hunyadi jellemét, Mátyás szellemét regenerálta a nemzetnek.
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Hunyadi a honfoglalás, az Árpádok dicső csatáira tanította vissza 
a magyart. Mátyás a szép, nemes és igaz iránti szeretettel s jövője 
iránti kifogyhatatlan bizalommal töltötte el a nemzetet.

A család minden tagja kimagaslik kortársai köréből. János, 
a kereszténység híres hőse, Magyarország vitéz megoltalmazója ; 
neje Szilágyi Erzsébet, a nagymüvelségü nő, hitves és anya; 
László, az ifjú lovag, kit a politikai fondorlatok huszonnégy éves 
korában nemzeti mártírrá avattak, s betetőzte a fönmaradt kisebb 
fiú, Mátyás, kit a nemzet a Hunyahi-ház szelleme iránti tiszteletből 
az Árpádok trónjára emelt, ki alatt a nemzet ismét visszanyerte 
energikus, resolutiós, temperamentumos faj-, haza- és szabadság
szeretetünk iránti bizalmát.

Átadhatnék a szót Mátyás történészénék, de ítélőmestere: 
Turóczi János, históriáját csak Mátyás trónralépte első hat évéig, 
1464-ig hozta le. Udvari történésze Bonfinius, Mátyást míg az 
1490-ik évig hozza le, inkább rhetor-, mint historikus, minthogy 
Mátyás halála előtt csak négy évvel jött udvarába. A nemzetben, 
Mátyásban nem látja a nemzet fönmaradásáért küzdő szabadság
hőst. S a Hunyadiak eredetére, Mátyás harczai indokára meg
vesztegette történelmünket. Históriája kéziratban maradt hátra, az 
is lehet, hogy átdolgozták.

Törvényei előszavában: „Teste minden fáradságot kibírt, 
érzéketlen volt hideg, meleg, éhség és szomjúság iránt, semmit 
sem cselekedett könnyebben, mint a hadviselést, gyűlölte a tétlen
séget. Utána számtalan bölcs és szellemes mondás maradt. Az 
ő dicsőségét zengte a pórnép az ekénél, a katona fegyverrel kezé
ben, a hegedűs lakomáknál és az összegyűlt sokaság minden 
alkalommal. A magyar nemzet úgy találta, hogy halálával eltűnt 
az őserény és dicsőség, mintha a nemzet maga sirba szállott volna. 
Azután mind rosszabbra-rosszabbra fordúlt az ország állapota és 
az írás szerint igazán aláhullt fejünk koronája".

Zrínyi a költő szerint: „Mátyást senki le nem győzte', udvara 
Mátyás iskolája volt, tekintete oroszlánra emlékeztetett, hadi tudo
mánya mindent meghaladott, jóságára a föld jobban termett, az 
Isten reánk kegyelmesen nézett, ország-világ előtt tündöklött**.

Legméltóbb életírója művét ezzel végezte: „A mit fegyverrel 
szerzett, elveszett. De örökemlékü kincs gyanánt hagyta nemzetére"
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neve fényét, tettei dicsőségét. Azon tekintély és súly, a mit Mátyás 
király egyéniségének hatalmával és műveltségének magas színvo
nalával, diplomácziájának és táborozásainak sikereivel nemzete 
részére kiküzdött, nem enyészett el. A bekövetkező hanyatlás gyá
szos korszakában a föntartó, majd utóbb a föltámasztó erő egyik 
alkotó elemét képezte".

Fönmaradt képe, mit mint a római imperátorokét, babér- 
koszorú fonja körül; fönmaradt könyvtárából vagy 145 codex, 
melyek egyrészét korunkban a szultán ajándékozott vissza ; Kolozs
várt fönmaradt szülőháza, melynek restaurálását a király adománya 
kezdeményezte s mi azután néprajzi múzeumnak rendeztetett be 
s emléktáblával jelöltetett. Hozzá csatlakozik másik bölcsője, az atyja 
által építtetett Hunyadi-vár, mit szintén folytatott, hol bátyja szü
letett s melyet az ország szintén restauráltatott. A kassai dóm 
mellett fönmaradt a Mátyás-torony, mit építtetett s most állami 
restaurálás alatt áll. Fényes udvara, királyi palotájának emléke 
mellett csak a Mátyás-templom jött le, mit az állam szintén restaurál
tatott.

Pozsonyban egy emléktáblán ez áll: „E házban s udvartelkén 
állott a II. Pál pápa engedélyével Mátyás király, az igazságos által 
1465-ben alapított sa bolognai egyetem statútumai alapján szer
vezett Academia Istropolitana, melynek kanczellárja Vitéz János 
esztergomi érsek, alkanczellárja Schönberg János pozsonyi prépost, 
tanárai pedig Müller János, a híres Regiomontanus, Gruber Mátyás, 
hüttendorfi Schrickcher Miklós, krumpachi Koch Lörincz, Gatti 
János, Brandolini Aurél, Piler orvostudor és llkusch csillagász 
voltak. A híres alkotás nagy alapítója halálával romba dőlt. Épü
lete utóbb királyi fegyvertárrá, majd pénzverő helyiséggé alakúit 
át. A dicső múlt emlékének föntartására állította e márványtáblát 
Pozsony sz. kir. város közönsége az 1904. évben".

Bécs egyik ősrégi házának falán emléktábla van, melyen ez 
a fölírás olvasható: „Ezen a helyen állott hajdan a bajor keres
kedő urak szállóhelye. Itt vendégelte meg Teschler Miklós bécsi 
polgár 1470-ben III. Frigyes császárt és Korvin Mátyás királyt".

Boroszlót Mátyás király 1469-ben elfoglalta, egész halála 
napjáig magyar zászlót lobogtatott. A városházán a hollós czímerek 
láthatók Magyar- és Csehország, Szilézia és Lausitz jelvényeivel,
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a díszterem ajtaja fölött pedig remek kivitelben ugyanez a czímer 
látható. Felső-Lausitz fővárosában: Buntzenben, 1486-ból a vár 
kapuja fölött ott áll Mátyás királynak egy álló szobra, melyen lába 
oroszlányon nyugszik s a melyet Stein György, Mátyás király szi
léziai helytartója készíttetett.

Emlékköveinek koronáját szülőföldjén, szülővárosa Kolozsvár 
tette föl. Halála negyedszázados évfordulójának emlékünnepe alkal
mával megszületett a gondolat szobrot állítani Mátyás királynak. 
Kolozsvár közadakozásra hívta föl a nemzetet. S oly visszhangra 
talált, hogy a Millennium ünnepségei tárgysorozatába az alapkő- 
letétele már bevehető volt s 1892 okt. 12.-én megtörtént a lelep
lezés. S most a város főterén ott magaslik a lovagszobor, rajta a 
vértezett nagy király, előtte négy zászlós alak, tartományokat kép
viselve, köztük Ausztria, czímerével.

És itt további emléktárgyairól átadjuk a szót a díszes Album
nak, melynek czímlapja így szól: Mátyás király emlékkönyv, 
kolozsvári szobrának leleplezése alkalmára szülővárosa Kolozsvár 
sz. kir. város meghagyásából szerkesztette dr. Márki Sándor. Buda
pest, 1902. Mely az emléktárgyakat egy későbbi Mátyás-múzeum 
számára különböző czikkekben fölsorolja.



NEGYEDIK ALKORSZAKUNK.

A Jagellók kora.
(1490-1526.)

II. Ulászló magyar és cseh király.

(1490-1516.)

I. A középkor végszaka sodor Mohács felé.

Midőn már teljesedésbe kezdett menni Capistrán jövendölése, 
feljön még csillagunk, Mátyás fényes pályafutása megszakasztásával 
a középkor utószaka sodor Mohács felé. De már a középkorszak 
is alkonyodik, két év múlva fölfedezi Columbus Amerikát.

Mátyás király derűs kora után viharok elé megyünk, mely 
Európa s különösen a Dunamente fölött kitör. A középkorra azon 
idők jönnek, melyet a legenda úgy fejezett ki, hogy Babillon építi 
a bábeltornyot, hogy égig ne nyúljon, jött az özönvíz; történelmi 
nyelven, Róma világhódításnak indúlt, jött a népvándorlás s a 
római birodalmat összetörte. A nagy császárság nivellirozása, az 
emberiség haladása, az evolutio, civilisatio hullámzása folyt, mely 
az antik világ után a semita fajok papi uralmát elseperte s Európa 
Ázsiától átvette a vezetést, fölszabadította a gondolkodó- és akarat
erőt, secularizálta, világiak kezébe adta a hatalmat, termette a 
nagy elméket. Róma átvette törvényeit, tíztábláját tizenkettőre bon
totta, köztársaságból cesarismusba ment át, a népvándorlást az 
ó-kor elseperte. A középkor dualizálja a hatalmat, a civilisatio új 
fásisba lépett. A hellén világban még ott vannak a heloták, a nő 
szülője, de nem anyja fiának. A középkorban a nő nem asszonyi 
állat, a családi életet magasabb fokra emelte. Az ó-kor harczaiban 
ember ember ellen küzd s az antik világban az ember fejbőrével 
számol be s a középkor föltalálja a puskaport. Az ó-kor föltalálja 
az írást, a középkor a nyomtatást. Az ó-kornak még lapos a föld,
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a középkornak már globus. Az ó-kor még csak három világrészt 
ismert, a középkor fölfedezi Amerikát. Föltalálásai és fölfedezései 
által — mert az ázsiai és európai ó-kortól igen sokat vett át — 
a középkor lépcsözet lett az új-kor felé, mely a társadalmat és 
államot szabadabb alapra lesz hivatva fektetni.

A magyar nemzet, az Árpádok nem mentek be a közép
korba. Bementek a nyugati vallásba, de nem az egyetemesnek 
indított új római birodalomba. A feudalismussal szemben nekünk 
szabad maradt a föld, szabad a nemzet, rangfokozatosságával szem
ben nálunk jogegyenlőség. Az Árpádok után következett másfél
század feudális intézményekkel akart boldogítani, Mátyás király 
fölléptetése megszakasztotta. Európát a középkorból átmenet nagy 
viharzásoknak teszi ki, minket dunamenti helyzetünk sodor Mo
hács felé.

II. Négy önjelöltből Ulászló királylyá választatása.

Mátyás király váratlan halálával a nemzet meglepő helyzetbe 
jutott. Már ki volt hirdetve a trónutód-választási gyűlés, a midőn 
ápr. 6.-án Bécsben még délelőtt templomban volt s estvét sem 
érte meg. S minden elő volt készítve, hogy a királyság vérbeli 
kézben tovább folyjon. Mátyás mint magyar-cseh király s Ausztria 
herczege halt el, a császárságot kiszorította, magyar csapatokkal 
érődéit megszállta volt.

Mátyás király halála után még Bécsben országos tanács ala
kúit, átvette a kormányzást, melynek élén Beatrix és Korvin her- 
czeg állnak. A nádorság halálozás útján üres, a prímás Hippolit 
kiskorú. Az országtanács még az nap első ülésében, ősszokás 
szerint, a királyi pecséteket összetörette. Bécs és az osztrák hódít- 
mányok kormánya Szapolyai István, a troppaui herczegség Tömöri 
István főkapitány kezén hagyatott.

Április 13.-án indították a nagy halottat Bécsböl Budára hajón. 
Komáromban pihenőt tartottak, Beatrix királyné innen ápr. 27.-én 
kibocsátotta a meghívót a Rákos mezején május 17.-én megnyi
tandó országgyűlésre.

A nagy király trónját betölteni négy jelölt kívánt vállalkozni: 
Korvin János, Mátyás természetes fia; Miksa, III. Frigyes fia és
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római király s az osztrák tartományok ura; Ulászló, ki már Cseh
ország királya; János Albert, Ulászló testvére, lengyel herczeg. 
Korvin a nemzeti királyság folytatását képviselte. A más három 
a középkori, a trónok örökletessége jogán kereste.

Miksa jelöltsége azon visszaemlékezésen alapszik, hogy a 
luxenburgi-ház Zsigmondban, az osztrák-ház Albertben már magyar 
trónra jött. Hozzájárúlt az a másik visszaemlékezés, hogy atyjánál, 
111. Frigyes császárnál lévén a magyar korona, az 1458 jan. elsején 
megválasztott Mátyás királylyal szemben márczius 4.-én Bécsúj
helyen magát magyar királylyá koronáztatta s a még koronázatlan 
Mátyás s a koronát kezében tartó III. Frigyes között (1462 ápr. 3.) 
keletkeztek azok a pontozatok, melyek szerint ha Mátyás utódok 
nélkül halna el, a koronát Frigyesnek és utódainak tette kilátásba. 
Miksa már április 19.-éről fölhívást intézett, hogy apja jogán ismerjék 
el királynak. Mert a békepontok föltételei nem mentek teljese
désbe, visszatetszést szült. A nemzet királyválasztási joga mellett 
maradt.

Ulászló jelöltségének régibb történelmi múltja van. Már az 
Árpád-ház szívesen kötött házassági viszonyokat a lengyel királyi 
udvarral. A magyar és lengyel nemzet rokonszenve egymás iránt 
régi keletű. Az első Anjou, Róbert Károly neje Erzsébet, lengyel 
király leánya; fiók Nagy Lajos, egyszersmind a lengyeleknek is 
királya. Nagy Lajos egyik leánya, az ott máig is jó emlékezetben 
álló Hedvig, lengyel királylyá lett s mint koronázott lengyel királynő 
meghozta hazájának azt az áldozatot, hogy a lengyel és litván 
örök viszály kiegyeztetése czéljából Jagelló László litván fejede
lemhez ment, ki mint pogány 1486 febr. 15.-én megkeresztelkedett, 
18.-án egybekelt, márcz. 4.-én megkoronáztatott, ez úton alapította 
a lengyel királyi házak egyik legkitünőbbikét, a Jagelló-házat. S 
Ulászlót egy Mátyással kötött béke a cseh koronához juttatta.

János Albert, Ulászló testvére lengyel trónörökös, szintén 
mint Jagelló támaszt igényt. Ajánló-levele, hogy a lengyelek azon 
nemzetekhez tartoznak, kik sohasem hajoltak meg a római csá
szárságnak. Maga is vitéz ember hírében áll, I. Ulászló korát teszi 
kilátásba, ki Várnánál lengyel segítség kíséretében jelent meg.

A negyedik jelölt, Korvin János mellett a nemzeti önérzet, 
a Hunyadiak ragyogó korszaka, az ország ezen korszakokban elért
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nagyhatalmi állása, Mátyás király végakarata szólt. De ott állt, 
mint fatuma, a minden képzettsége mellett is születésének homálya. 
Korvin a Mátyás után örökölt kincsek mellett mintegy 40 nagy 
uradalom s több kisebb birtokok tulajdonosa. A vajdahunyadi ura
dalom 147, a valkói 78, a siklósi 75/a debreczeni 23, a munkácsi 
29 helységgel; az egész Vág-vidék, a gyulai, solymosi, lippai s a 
délvidéken egész hosszú sora a váraknak és uradalmaknak. S mi 
szintén súlylyal bírt, kezében van Buda, a királyi várlak s a szent 
korona. Négy jelölt, négy párt készülődött a királyválasztásra.

A királyválasztó-gyűlésre a főurak bandériumaik élén jelentek 
meg, Korvin is vagy 10.000 emberrel rendelkezett. Az Ausztriával 
határos dunántúli főurak, a Szentgyörgyi grófok Miksát; Mátyás 
hadvezérei: Báthori István, Kinizsi Pál, Magyar Balázs a lengyelek 
segítségében bízva János Albert herczeget; Korvin pártján a köz
nemesség s a főpapok közül az egykor Árva-várába jutott kan- 
czellár: Váradi Péter érsek áll. Ulászló érdekét a királyné s a 
kanczellár Bakocz Tamás győri püspök képviseli, kit a pápa csak 
most, 1487 ápril 25.-ről hatalmazott föl egyházi teendőkre. A 
királyné, mert azzal biztatták, hogy Ulászló kezét meg fogja kérni.

Jun. 7.-én következett be a trónkövetelők követei kihallga
tása. Addig húzták a főurak, míg a köznemesség megyénként két- 
két követet hagyva hátra, szétoszlott. Váratlan meglepetés szakasz
tottá meg a választás csendes menetét. A délvidék nagyjai: Újlaki 
Lőrincz, Brankovics György, Frangepán Bernardin s mások érkez
tek meg egész kis táborral, mint a délvidék herczegéhez s a 
trónkövetelő Korvinhoz csatlakoztak. A pártok fegyverükre akar
tak hivatkozni. — Újlakiék mindent meg akarván előzni, junius 
30.-án a koronát magukhoz véve, Fejérvárnak indúltak, hogy Kor
vint megkoronázzák. A váratlan eseményre a föurak bandériumaikat 
rendelkezésükre bocsátva, a lengyel-párti Báthori Istvánt és Kinizsi 
Pált, a két kenyérmezői hőst utánuk indították, Duna-Földvárnál 
már összecsaptak, Sárvíznél egész ütközetet vívtak, melyben az 
üldözőké lett a diadal, jul. 12.-én érkeztek vissza Budára. Korvin 
Pécsen maradt, nem trónkövetelő többé. Pártja megtört, de kezé
ben maradt a korona. Jön a hír, hogy Ulászló Prágából 15,000 
emberrel megindúlt, nehogy polgárháború törjön ki, három hónapi 
küzdelem után jul. 15.-én Ulászlót királylyá választották.
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A taktika jól sikerűit. Két hónapja, hogy húzzák a választást. 
A Korvin-párt kisbirtokosait hazahívta a gazdaság, a nagybirtokosok 
Budáról fölkapták a koronát és Korvint vitték a koronázás váro
sába. A lengyel-párt utánok rohant. Az alatt a nyugati-párt Ulászlót 
királynak választotta. Ha nem sikerült a birodalomba visszakap- 
csoltatás, legalább legyen a birodalomnak egy választó-fejedelme. 
A középkor győzött, mely még mind nem hagyott föl a klerikális 
egyetemes monarchia megvalósíthatás eszméjével; már Szent István 
ágya előtt fölvillant a tör, az utolsó Árpád s Mátyás király méreg 
áldozata lett s foly a nemzeti érzés letörésére a nemzetekre idegen 
király ültetése. S íratják Báthori Istvánnal a székelyekhez: oly 
királyt válasszunk, kinek üstökét kezünkben tarthatjuk.

Első historikusunk, Mátyás ítélőmestere: Thuróczit, Mátyás 
király hatodik événél megszakasztja krónikáját, nem kíséri Mátyást 
nyugat felé, mintha nem hinne sikereiben. Mátyás iskolája gyász
keretbe foglalva jul. 15.-két, hisz a föltámadásban, folytatja a közép
kor szellemével, a küzdelmet.

III. Ulászló bejövetele, megkoronáztatása.
A mellőzött trónkövetelőkkel Kassán, Pozsonyban kiegye

zése, s a nemzet által el nem ismerése.

Ulászló jutott magyar trónra, mert alatta kilátás nyílt, hogy 
Csehországot is visszaszakaszthatják a birodalomhoz s Magyar- 
országot a császársághoz. Benne a litván jött, kik lengyel trónra 
jutottak, de még a szabad lengyel föld melege nem hatotta át. 
Anyai részről az Anjouktól erednek, kik kiszakadva nemzetük föld
jéről, trónkeresésre indúltak. Egy nemzet faji, haza- és szabadság- 
szeretete, fájdalma iránt nem sok az érzékük.

De már Ulászló Prágából beindult. Nem ugyan mint hiresz- 
telték, tizenöt ezer ember élén, mit a nemzet fegyverben fogadott 
volna, csak kísérettel. Szerkesztették már a hitlevelet, a leendő 
koronázás eskü-szövegét. Egyezkedtek Korvinnal a korona átadása 
iránt. Korvin nem játszódja a Graechusokat, biztosítják Mátyástól 
kapott és örökölt váruradalmait, Szlavónia fölötti méltóságát, kézbe

6
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adja a koronát s indúlnak Ulászló fogadására, kivel Nagy-Szom
batnál találkoznak.

Eleibe tették a koronázási hitlevelet, a Korvinnal kötött egyez
séget, Ulászló mind a kettőt elfogadta. Augusztus 9.-én Budára 
értek, szept. 18.-án megtartatott a koronázás.

Azonban Ulászló alig érkezett meg, az egyik mellőzött János 
Albert lengyel herczeg, a Zsigmond király által nekik elzálogosított 
Szepességre támaszkodott, július végén betört, pártja élén Budának 
indúlt. Ulászló Korvinnal eleibe állt, két testvér álla szemben egy
mással. Egyik lemondott a magyar, másik a lengyel trónra való 
igényéről, Ulászló mint cseh király, az oda szakasztott Sziléziáról. 
S Kassán febr. 20.-án megköttetett a béke.

Miksa igénye érvényesítése érdekében szintén fegyverre kelt, 
de előbb Alsó-Ausztriát, Sztiriát kellett Mátyás hadaitól visszafog
lalni. Ausztria Zápolya István, Sztiria Székely Jakab helytartók s 
az erősségek magyar hadak kezében. Előbb a Korvin-párti Székely 
Jakabot támadja Sztiriában, majd a Semmeringen áthatolva, aug. 
23.-án Bécs előtt Zápolyát támadja. A tanács magyar-párti, segí
tette az ellentállást. Megszólalnak a nehéz ágyuk, nehány napra, 
aug. 29.-én Bécs megadta magát. Következtek a megszállva tartott 
erődök. Székely Jakabbal szept. 17.-én fegyverszünetet köt, Korvin 
hada a lengyelekkel, a törökökkel van elfoglalva. Miksa okt. 4.-én 
mintegy 18,000 zsoldos haddal Magyarországnak indúlt. A püspöki 
városok s feudális várak között könnyen halad, csakhamar Fejér
várig ért, hol a polgárság ellentállt, ostrom alá vette, nov. 17.-én 
kezébe esett, a várost kiraboltatta, vagy nyolczszáz polgárt fölkon- 
czoltatott, Fejérvárt megrakta zsoldosaival, hazament.

Következett 1492 tavasza. Ulászló febr. 20.-án a lengyelekkel 
békét kötött, Korvin hada, keze fölszabadult. A mint a ló fűbe 
haraphatott, Kinizsi délen visszanyomta a törököt s nyomúl föl a 
Balaton felé. Bátori a királyi hadakkal Fejérvárnak tart, Ulászló 
is szintén ott volt. Miksa zsoldosait megtámadják, Fejérvárról ápr. 
17.-én kiverik.

Miksa, hogy a támadást folytathassa, a birodalomtól pénzt 
zsoldosokat kért, de sikertelen; szórja a papiros-bombákat, a vesz
prémi püspöknek a salzburgi érsekséget ígéri. A lengyelek is visz- 
szafordúltak, mert a kassai béke föltételét, a Lengyelországhoz
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visszanyert sziléziai herczegségeket a birodalom nem akarja vissza- 
bocsátani. A török a déli részeken háborgatja. A bombák és vesz
tegetések a lelkekre hatnak, előtérbe lép a kibékülés. A megbí
zottak Pozsonyban nov. 7.-én megkötik a békét, mit Ulászló decz. 
6.-án, Miksa 20.-án aláírt. Miksa lemondott a koronáról Ulászló 
részére, Ulászló azon esetre, ha fiúmaradéka nem lesz, a koronát 
Miksának és utódainak ígérte. Ausztriát, Sztiriát visszabocsátotta 
s velők Borostyánkőt, Szarvaskőt, Kőszeget és Kis-Mártont a hazától 
oda engedte szakadni s e mellett 100,000 forint hadikárpótlást 
fizetett. Mintha a magyar haza feudum volna.

II. Ulászló kilátásba tette, hogy a békepontokat a rendekkel 
is elfogadtatja. E végre — Amerika fölfedeztetése évének — 1492- 
nek febr. 2.-ára országgyűlést hirdetett. Miksa követei is megje
lentek. De az országgyűlés akkora visszatetszéssel fogadta, hogy 
Bakoézra és Báthorira árulót kiáltanak, a pontokat módosítás végett 
vissza kellett vonni.

Az országgyűlés által visszautalt pozsonyi szerződésbe módo
sításokat vezettek be, egy okmányban magyar, egy más okmány
ban horvát főrendekkel, egy harmadikban a főpapsággal aláíratták, 
de a nélkül, hogy tőlük esküt vettek volna be. Mikor a megyékkel 
is alá kívánták volna íratni, azok nemcsak megtagadták, fegyvert 
akartak ragadni.

Az udvar, illetőleg az udvari párt feje Bakocz Tamás kan- 
czellár 1492 szept. 28.-ára országgyűlést hirdet, a pozsonyi szerződés 
keresztülhajtását másodszor is megkisérlette. Most azonban még 
kevesebb kilátással, mert Zápolya István s a délvidék hatalmasa: 
Újlaki a köznemesség hangulata élére állt s a pozsonyi szerződést 
meghiúsították.

S az országgyűlés oly ellenzékbe ment, hogy Bakocz kleri
kális kormánya helyett az ország legnépszerűbb férfiaiból a király 
mellé új kormányt alakított. Bakocz egri érseket meghagyta ugyan 
a kanczellárságban, de az Ulászlótól üresen kapott nádorságot 
Mátyás király bécsi helytartója Zápolya Istvánnak, az országbíró
ságot a másik leggazdagabb föúr, a kenyérmezei hős, Kinizsi 
Pál kezébe tették; erdélyi vajda Drágfi Bertalan lett. A horvát
országi bánság Korvin kezén maradt.
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IV. Megújulnak történetünk régi eseményei, 
küzdelmünk alkotmányunk föntartásáért Zápolya nádor 

alatt.

Ulászló Kassán a lengyelekkel, Pozsonyban a császársággal 
békét hozott létre. A kassai béke családi ügy, a lengyelekre nézve 
Szilézia visszakövetelése, melyet a Luxenburg-császárság Lengyel- 
országból a birodalomba szakasztott volt. Reánk nézve mintha azon 
idők újultak volna meg, a mikor első királyunk után a császárság 
a birodalomba akart szakasztani s az Árpád-fiúk lengyel hadakkal 
visszatértek. S most mintha Ulászló testvére őrt állana, ha a csá
szárság ellen segítségre volna* szükségünk. Az érdek az, hogy a 
Luxenburgok, mert egyikünk sem akar a birodalom kapcsába 
menni, a lengyeleket is támadták.

Nyugaton azon idők újulnak föl, a midőn az első Habsburgi 
császár Magyarországot birodalmi feudumnak nézte ki s a Vatikán 
hozta az Anjoukat, kik ránkhozták a Luxenburg-féle császárságot, 
mit a nemzet Mátyás választásával megszakasztott. S most Ulászló 
a birodalmi választó-fejedelemségben lépcsőt lát a birodalomba 
való lassú kapcsoltatásra.

A Mátyás megválasztatásával fölmerült események újulnak 
föl, a midőn a Dunántúl magának Frigyest választotta volt meg. 
Most is a fajmagyarok nemzeti királyság mellett voltak, a nyugati
párt Ulászlót ültette trónra. Ulászló egyszersmind cseh király s így 
a birodalom első választó-fejedelme, nálunk pedig alkotmányos 
király, nehéz szerep jut számára. Azonban a választó-fejedelmek 
már Barbarossának is megtagadták Magyarország megtámadtatását. 
De a Drang nach Osten, a keletre, a Dunamentére leáradás gon
dolata még tart. A Luxenburg-ház reánk nyomulása nagy nyomokat 
hagyott. Mátyás király regenerálta nemzetét, de különösen nyugaton 
a klerikalismus mind jobban előtérbe lépett. A magyar klérusban 
a nemzetközi szellem mind nagyobb erőt vett, Mátyásnak is két 
kanczellárját el kellett zavarni s a tollat kezébe veszi.

Helyzetünk nagyon változott. De mit Mátyás regenerált, 
temperamentumunkból a faj-, haza- és szabadság-szeretet ki nem 
pusztítható. Constitutiójában visszahozta jogegyenlőségünket. Mátyás
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iskolája, szelleme, gárdája nagyjaiból még él annyi, hogy Ulász
lóval megértessék, hogy nálunk alkotmányos király.

Az ország leggazdagabb embere 1493—95-ben Zápolya István 
nádor, kinek 25 vármegyében 12,713 portája adózik, az ország 
8-százalékát bírja ; utána Korvin János, a Mátyás fia jön 5537 por
tával, mi az ország 4-százaléka; harmadik a Zápolya utáni nádor 
Geréb Péter, a Hunyadi-ház rokona valamivel kevesebbel, 5352 
portával; negyedik a boszniai király fia Újlaki Lőrincz 4095 por
tával s maga Kinizsi Pál s neje Magyar Benigna után 2741 porta 
ura, még Báthori Istvánnak is felül van a kétezerén. Több csalá
dunk van, kinek birtoka a 2000 portát meghaladja. Birtokaik egész 
kis német fejedelemségek. De már Újlakin kívül a többi kifáradt 
katona, Korvin még fiatal. Mátyás iskolájának két nagy alakja: 
Báthori 1493-ban, Kinizsi 1494-ben különben is bevégzi dicsőén 
megfutott életpályáját.

Róbert Károly és Zsigmond leverték ugyan a honfoglaló ősök 
utóda nagyjait, de a haza termékenyítő s assimiláló ereje új nem
zedéket teremtett. Az említettekből, ki most vezetésre van hivatva, 
Zápolya István nem csak vagyonra, ősökre is hivatkozhatik. Isme
retes eleje Deákfalvi Balázs (1426). Zápolya Imre már nagybányai 
bányanagy, majd kincstárnok, gazdag úr, ki (1464) az államnak 
már 16,000 aranyat bír kölcsönözni s lett a Szepesség örökös főis
pánja. Testvére István, Mátyás király bécsi helytartója, neje tesseni 
herczegnö, Ulászló alatt nádor, ki 25 megyében birtokos, ura a 
haza földje nyolcz-százalékának; leánya Borbára (f 1515) lengyel 
királyné, a király testvére Zsigmond király neje; fia János, ki atyja 
után a nemzeti-párt élére lép, egyelőre erdélyi vajda s később 
magyar király.

Ulászló az 1494-ik évet Bakocz kíséretében körútra használja. 
Felső-Magyarországon kezdi, ápr. 7.-én Lőcsére ér, hova Lengyel- 
országból testvéreit is meghívta, Zápolya nádor, mint Szepes ura 
vendégei voltak s följegyezték, hogy oly fénynyel fogadta naponta, 
hogy nem volt nap, melyen ruhája 3000 aranyat ne ért volna. Itt 
látta Zsigmond Zápolya nevendék leányát, a későbbi lengyel király
nét; s aztán a kormányt Zápolyára bízva, Erdélynek indúlt, hol 
gyűlést tartott. A székelyeket, mint kíséretet, fölültette, a Dunántúl 
a székelyek arra ébredtek, hogy Bakocz Újlaki vára ostromára
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vezette, ki Korvint meg akarta volt választása előtt koronáztatni, 
de Zápolya közbelépett.

Nemsokára a nádor és a kanczellár, Zápolya és Bakocz 
között a nézeteltérés kiélesedik. — A nádort a nemzeti, a kan- 
czellárt a nemzetközi szellem eszméje képviseletében látjuk. Ily 
kilátással hívják össze 1495 tavaszára az országgyűlést, mely
ben Bakocz pártját már keményen támadják. S hogy a nemzet 
közérzülete nyerjen kifejezést, útasíttatik a kormány, hogy a nemes
ség, mint hajdan, fejenként jelenjék meg az ezutáni országgyűlé
sekre. S a midőn 1496 május elején, bár Bakocz a nemesség fejen
kénti fölgyülését kijátszodta, az országgyűlés annyira ingerült a 
kormány ellen, hogy az országos jövedelmekről számadást követelt 
s a kincstartó Ernuszt Zsigmond püspök kénytelennek látta lemon
dani állásáról. Sőt az 1497.-iki országgyűlés már oly fenyegető 
állást foglal, hogy a király nov. 29.-érői hatalmas kanczellárja, 
Bakocz kezéből, kénytelen volt a kormányt kivenni s a kormány- 
pálczát Zápolya nádor kezébe bocsátani.

S Zápolya alatt megnyílt a nevezetes 1498-iki országgyűlés, 
egy forradalmi gyűlés a papi kormányzás ellen, a gyűlés, melyben 
Verbőczi István szónoki és politikai talentumunk e fölkentje aratja 
első sikereit. Nehogy a koronát harmadszor is kicsempésszék az 
országból, határozatba ment, hogy koronaőr csak világi ember 
lehet. A püspökök már megyéiknek főispánjai kezdettek volt lenni, 
határozatba ment, hogy a megye főispánja a megye világi előke
lőiből neveztessék ki, az alispán nem a főispán kinevézése, hanem 
a megye választása útján lépjen tisztségébe. Végezték továbbá, 
hogy az országgyűlés minden három évben és pedig a Rákos- 
mezőre hívassék meg s a nemesség, mint régen, személyesen tar
tozzék megjelenni; kivívták, hogy az országos tanácsban a nemes
ség képviselői útján az ország kormányára befolyással bírjon. Mi 
Ulászló választásánál beindúlt volt, törvénybe iktatták, hogy a kül-
hatalmak követei a királyválasztási gyűlésekből kizárassanak. S mi 
azon kor magas színvonalon állását örök emlékűvé teszi: elren
delték, hogy az ország jogszokásai, törvényei codificáltassanak; 
szövegezésével Horvát Ádám ítélőmestert bízták meg. S Ulászló a 
középosztály és világi elem ezen előtérbe nyomulásához szentesí
tésével hozzájárúlt.



— 387 —

V. Zápolya nádor halálával Bakács kanczellár 
került a kormány élére. Ulászló gyermekei és a császár 

unokái közt kettős házasság jött létre.

Zápolya István, hét évi hazafias nádorsága után, 1499 decz. 
25.-én meghalt. Fogy Mátyás király gárdája. Kinizsi, Bátori már 
elhunytak. Mit annyi győzelemre vezettek, Mátyás fekete-sergét 
1493 febr. 6.-án megrohanják, föloszlatták. Beatrix királyné családja 
az Esztek, Sforzák, Gonzágák rokoni udvarán át Nápolyba mond
hatni remete-helyzetbe húzódott. Még csak Korvin Jánost tartja 
ifjúsága, de annak a Sforza-leánynyal, Biancával kötött eljegyzési 
frigye fölbomlott, nőül vette Frangepán Bernát modrusi gróf leányát. 
De még él Zápolya fia, János.

Zápolya elhunytéval még a nádorságot a Hunyadiak rokon
ságából, vingárdi Geréb Péterrel töltötték be s az is három év 
múlva meghal s a kormánypálcza Bakocz Tamás kanczellár kezébe 
esik, a világi államférfiak kezéből az egyháziak kezébe.

Mátyás királylyal egy időben a pápai trónra II. Pius lépett 
s politikáját két pápa-barátja követte. Nézték, hogy nyomja ki a 
Dunamentéről, Csehországból, Ausztriából a császárságot. II. Pins 
egy Borgia politikáját, szakasztottá meg, most egy második Borgia 
lépett a pápai trónra. Már előde, VIII. Incze támadta Mátyást. 
Különben is a középkori legsötétebb időket éljük, hol nehány év 
múlva beköszönt a reformatio. A gazdagulás és emelkedés lépcsője 
a világiakra nézve is az egyházi méltóság. Az egyháznak egyrésze 
csak annyiban az egyház szolgája, hogy püspöknek vagy érseknek 
titulálják, nagy egyházi vagyonnak az ura, viseli a papi köntöst. 
Nem is egyházi, hanem világi szolgálat emeli az egyházi hierárkia 
lépcsőin. Nem egy közülök negyedszázadon át viseli a papi ruhát 
s még ‘nem szenteltette föl magát és nem mondta el első miséjét. 
A királyi udvarban élnek, a királyi kanczellárián szolgálnak s poli
tikai és diplomácziai föladatokat végeznek.

Hozzánk az áradat Olaszországból csapott át. Hippolit, mint 
gyermek, két egyházi javadalom élvezője, kapta az esztergomi 
érsekség javadalmát. Az élelmesebb, nagyobb elmék, ha érvénye
sülni akartak, már nálunk is egyházi ruhát öltöttek, egyházi czi-
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meket fogadtak, egyházi javadalmak élvezetébe jutottak. Egy Fran- 
gepán György kalocsai érsek, Thurzó Zsigmond váradi, Ország 
János szerémi píisdök, Erdődi János titeli prépost. A nem faj
magyarokat bizonyos pessimismus szállhatta meg jövőnk iránt; 
mások befolyást, hatalmat, gazdagságot kerestek.

Ki most a nemzet fölött a világi kormánygyeplőt is magához 
kívánja ragadni, Bakocz Tamás, mint olyan kezdte, kit a Vatikán, 
mint már püspököt, Mátyás halála előtt csak három évvel hatal
mazott föl egyházi teendőkre. Mátyás alatt kanczellári titkár, Ulászló 
alatt kanczellár, 93-ban egri püspök a körösmegyei Monoszlót,
96- ban a vasmegyei Mogyorókeresztet kapta már adományba,
97- ben esztergomi érsek, 1500-ban cardinalis s majd keresi a pápa
ságot. Ki e szédítő magasságot elérte, honnan emelkedett, csak 
annyi bizonyos, hogy pap bátyja a krakkói és a bolognai egye
temen iskoláztatta. S oly vagyonra tett szert, hogy testvérei útján 
megalapíthatta az Erdődi és Pálfi grófi családot.

Mátyás, Kinizsiék kenyérmezői fényes győzelme után, a török
kel békére lépett volt, békében éltünk. A török 1499-ben Velenczet 
támadja, jul. 18.-án hajóhadát megverte. Velencze a pápának, XII. 
Lajos franczia királynak segítségét keresi. A franczia király hozzánk 
fardúlt. Ulászló 1500 jul. 14.-én 3 francziával Budán szövetséget 
köt. Az angol pénzsegélyt igér, Velencze pénzt küld. Budáról 1501 
május 1.-én ágyudörgés hirdeti, hogy a török ellen fegyverkezünk. 
A fővezér Korvin, Boszniában segít támadni a törököt, négyezer 
törököt hagy a csatatéren. Velencze a törökkel 1502 okt. 12.-én, 
mi 1503 febr. 23.-án két évi békét kötöttünk. Ulászló pedig már 
a béketárgyalások alatt, 1502-ben nőül kapta XII. Lajos unokáját, 
Candaler Anna herczegnöt, ki még azon évben jul. 31.-én Velen- 
czébe érkezett, Zengben, magyar földön Korvin fogadta s szept. 
29.-én Székesfejérvárt megkoronázták.

A királynénak 1503 jul. 23.-án leánya született, ki anyjáról, 
Anna nevet kapott. A királyt 1504 jan. 10.-én szélhüdés érte. A 
két nem várt esemény benn és künn egész forrongást idézett elő. 
Geréb nádor 1503 febr.-ban meghalt volt. Bakocz kanczellár a 
kormányt magához ragadta. A nádorságot pártja Korvin kezébe 
kívánta volna juttatni, az udvari párt Perényi Imre kezébe juttatta. 
Az Ulászlót ért csapás benn és künn új király-választás gondolatát
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költötte föl. A nemzeti párt Korvinra, Bakocz hívei a császárra 
gondoltak. Korvin János azonban még ez évben hirtelen megbete
gedett s a 31 éves férfi 1504 okt. 12.-én meghalt s kiskorú fia 
Kristóf (f 1505), leánya Erzsébet (| 1508), kikkel a Hunyadi-ház 
sírba veszett.

De ott van még a Zápolya-ház, miként Mátyás, a szintén 
serdülő Zápolya János. S ott van mellette Verbőczi István.

Ily levert hangulattal gyűlt föl az 1505 szept. 29.-ki ország
gyűlés, melyen a nemzet közérzületét Verbőczi szónoki hatalma 
kifejezésre juttatta s következett a nevezetes nap, október 13.-ika, 
melyen végzésileg kimondották, hogy trónváltozás esetére királylyá 
idegen nem, csakis magyar választható s mivel a király, mint a 
közte és Miksa közt létesített családi szerződés újult széttépését 
nem szentesítette: 11 püspök, 40 főúr, 190 nemes és követ eskü 
és azon fogadalommal írta alá, hogy a ki ez ellen vétene, mind 
maga, mind maradéka örök paraszt állapotára vettessék, kifejezésre 
kívánták juttatni, hogy a pozsonyi békét csakis egyesek, de azt 
maga a nemzet nem írta alá.

A lefolyt országgyűlés végzésének, a Bakocz-párt vereségének 
híre a mint Bécsbe jutott, Miksa, mint német király, a birodalmi 
gyűléshez fordúlt, mely 4000 embert szavazott meg, hogy sok ne 
legyen. Mátyásnak szeretik tulajdonítani: Bella gerant alii, tu ficei 
Austria, nube. Miksa házasság útján megszerezte Burgondot, 
nagyobb unokája, mint V. Károly, spanyol trónra jut, kisebb uno
kája Ferdinánd s még ott van Mária. Jönnek-mennek a követségek 
s 1506 márcz. 20.-án létrejő, hogy Ferdinándnak eljegyzik Ulászló 
két éves leányát Annát, a királyné várandós, ha fiú lesz, részére 
eljegyzik Máriát.

Egyelőre családi titok, mert Magyarország, mint választó
királyság, miként a feudális nyugaton, az eljegyzéssel még nem 
megy kelengye-számba. Megindúlnak az uradalmak adományozása 
s hogy a mire Bakocz diplomatiája kipattan, Ulászló fedezve legyen, 
Miksa Sztiriából, Bécs felől, a tavasz nyiltával betör.

Nagy hirtelen Pozsonyt, Sopront, Kőszeget megszállta. Május 
7.-én megtörtént a hadüzenet, a nemzet Szathmári György pécsi 
püspök vezérlete alatt kiszállt. Szathmári György alatt, ki már 
antigonistája Bakocz politikájának, utána jutván, ki 80,000 aranyat 
hagyományoz a várak kiváltására.
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A királyné e közben, 1506 jul. 1.-én, fiút szült. Erre meg
kezdődött az egyezkedés. Miksa a békekötés föltételei közé be 
akarta vezetni jogát Magyarország trónjára, de a békekövetek ezt 
a pontot nem írták alá, a nélkül jul. 19.-én létrejött a béke. Mire 
jul. 26.-án a királyné, az idétlen szülés következtében meghalt.

Ulászló 1507 ápr. 24.-éré országgyűlést hirdet. Siet a bőr 
nélkül születettnek írt nyolcz hónapos Lajost megkoronáztatni. Mint 
egyszersmind cseh király azon tudatban volt, hogy mint a feudális 
világ államaiban trónörökösök születnek, mint magyar király 
mégis szükségesnek látta a koronáztatás keresztülvitelét, mi egy
szersmind a királyválasztási jogunkat is kifejezésre juttatná. A kedé
lyeket egy új királyválasztás kitörése izgatja s ott van háttérben 
Zápolya, a köznemesség jelöltje. A gyűlés koronázás helyett tör
vénybe iktatta, hogy a mit a király országos ügyekben tanácsosai 
tudtán kívül tesz, mindaz érvénytelen. És mintha sejtették volna, 
hogy a történeti hagyományokra kedvezőtlen napok következnek, 
az ország törvényei szövegezésével Verbőczit bízták meg. Zápolyát 
pedig, a Bakocz mellett szintén aulikus Perényi nádor mellett az 
ország főkapitányává nevezték ki s a koronázás elmaradt. Azonban 
a középkor azt a szakát éljük, hol az örökletesség már föllépett. 
Választás útján már csak a pápai szék, a német királyság, Lengyel-, 
Cseh- és Magyarország tölti be trónját, a nemzet Ulászló fiát, a 
gyermek Lajost, mint megválasztottat, 1508 jan. 4.-én Magyar- 
ország s 1509 márcz. 11.-én Csehország királyának koronáztat. 
Hogy Zápolya s pártja is kielégítést nyerjen, Ulászló beleegyezését 
adta, hogy testvére, Zsigmond lengyel király Zápolya nővérét, 
Borbálát eljegyezze.

VI. A Dózsa-féle lázadás. Az Alföld s a jobbágyság 
leigázása, Verböczi Hármas-könyve, a nemesség codexé- 

nek föllépte.

Történetünk legsötétebb lapjai következnek. Nemzetünk tör
ténete a középkor alkonyán, az új-kor hajnalán halad. Künn is a 
hierarchia és a világi elem utolsó harcza foly a hegemónia fölött. 
A nyugati hatalmak 1509-ben megkötötték a cambray ligát a közép
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kort képviselő (Olaszország ellen. Minket is hívnak, most volna ideje 
Dalmátia visszafoglalásának. De nekünk elég a Dunamente, mely 
délről, nyugatról meg van támadva.

Nálunk a Mátyás király által megkezdett, de megszakasztott 
coalitio létrehozása foly, mely véd- és daczszövetség úgy nyugat, 
mint délfelé. A magyar-, cseh- és lengyel-szövetkezés foly. Ulászló 
Lajos fiát magyar és cseh királynak már megkoronáztatta, most 
testvére, Zsigmond lengyel király kíván csatlakozni, Zápolya nővérét 
Borbárát eljegyezte, 1512 febr. 8.-án anyja Hedvig, tescheni her- 
czegnő s testvére Kázmér herczeg kísérik Borbárát a lengyel trónra.

A mint a Zápolya-ház a Jagelló-házzal sógorságba jött, Miksa 
sürgeti a Habsburg- és Jagelló-ház közt már bevezetett kettős házas
ság végrehajtását. Cuspinianus, a bécsi egyetem rectora 1510—14 
közt tízszer járt követségben Budán, de hasztalan. Miksa coalitióra 
gondol, Zsigmond lengyel királyt az orosz nagyfejedelem 1512-ben 
már támadja. Bajazett szultánt 1512 jun. 28.-án meggyilkolják, 
II. Szelim, ki helyébe lép, fölmondta a fegyverszünetet, támadja 
Magyarországot. Zápolya mint országos főkapitány, 1510-től erdélyi 
vajda, kiszáll, mi három évi fegyverszünettel végződik.

A Bakocz-párt siet országgyűlést összehívni, mi 1513 febr.- 
ban lefoly. Hogy a kormányt a Jagellók kezéből kivegyék, a gyen
gélkedő Ulászló mellett főkormányzóságot akartak beállítani, de 
már nem ment. Hogy Zápolya kezéből a főkapitányságot kivegyék, 
két főkapitányságot állítanak be, egyiket az erdélyi vajda Zápolya, 
a másikat a nádor, a köszvényes Peregi Imre kezére. Sajátlag 
egyiket a Duna-, másikat a Tisza-mente, a két politikai párt részére. 
Mintha csak belháborút akarnának előidézni.

A pápai szék megürült. A kik Mátyást támogatták, hogy a 
császárságot a Dunamentéröl kiszorítsa, egy Borgia pápáságát sza- 
kasztották meg, a mint Ulászló trónralépett, ismét egy Borgia 
jutott a pápai székbe. Bakocz 1513 elején Rómába megy, terjesz
tik, hogy keresi a pápaságot, mintha a Bakocz vagyona már mér
kőzhetett volna a Mediciekkel, kik szintén pályáztak. A Vatikánnál 
mégis kivitte, hogy az esztergomi primásság íönhatósága az ország 
minden püspökségére kiterjesztessék. S az új pápa 1513 jun. 15. 
határozatával teljhatalmú követévé nevezte ki, megbízta, hogy a 
török ellen keresztes hadat indítson s azok részére, kik fegyvert
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fognak vagy pénzadománynyal járúlnak hozzá, indulgentiákat, bűn- 
elengedö leveleket osztogathasson s a papságot jövedelme tízed- 
részének beszolgáltatására kötelezze. E bullával 1514 márcziusában 
hazaérkezett s megbízatását a királyi tanács elé terjesztette.

Mint teljhatalmú szentszéki követ, kihírdettette a hadjáratot. 
A nép komolyan vette. S április 24.-én a vezérséggel a székely szü
letésű Dózsa Györgyöt ruházza föl, Belgrád lovassági parancsnokát, 
ki a múlt évben Érded béget, ki a magyarokat szálkardra hívta, 
jobb karjában pánczélostól kettémetszette s most éppen Budán 
mulatott, hogy hős tettéért aranylánczczal földíszíttessék. Bakocz a 
Rómából hozott veres-kereszttel díszített fehér harczi zászlót kezébe 
adta, mellére a végzetes veres-keresztet fölvarratta. A papok, püspö
kök buzgón eljártak a kihirdetésben s csakhamar Czegléd körül 
40,000 keresztes táborozott. De az ígért aranyok sehol sem voltak, 
élelmezésről kellően gondoskodva nem volt.

Angliában 1381-ben Val Tylor 60,000 ember élén követeli a 
jobbágyság eltörlését s mert nem adják, Londont megrohanja s a 
lord kanczellárt, a caszterburgi érseket kivégezték. Itt azonban nem 
az akar történni, mert Anglia nem állt királyválasztás eshetősége 
előtt. Nálunk, mit az Anjouk hoztak be, a jobbágyság jó féken 
van. Az ország nagy uradalmai várakkal lettek ellátva, az ország 
mintegy 400 várából a Dunántúlra felénél több esik. Az ország 
északi szélén, mely szintén várakra támaszkodik, Árvamegye 301 
adókulcsúi szolgáló portájából 288, Liptó-, Szepes-, Beregmegyé- 
nek fele, Tornamegyének harmadrésze uradalmak kezében. Mátyás 
király az általános adókötelezettséget a nagybirtokosságra is kiter
jesztette volt. Ulászló alatt 1492-ben a nagybirtok magát fölmen
tette, a nép és urak közti viszony mind feszültebb. A Székely
földön nincs királyi jog, nincs donatio, az Alföldön nincsenek 
várak, uradalmak, de van fajmagyarság, mely Mátyást a Duna 
jegén kikiáltotta.

A negyvenezer keresztes Czeglédnél tavasz óta táboroz. A 
Zápolya által kötött fegyverszünet foly, nincs háború. Májusban 
Dózsa György kapja a rendeletet, hogy több keresztet ne varrasson, 
aug. 22.-éről azt a rendeletet, hogy oszlassa föl a tábort. A tábor, 
melynek élelmeztetéséröl gondoskodva nem volt, várta az Ígért 
aranyokat, föloszlás helyett békétlenkedni kezdett, ki eddig a tábor-
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ban a lelket föntartotta, Mészáros Lőrincz helybeli czeglédi plébá
nos a keresztesekhez lázító szónoklatokat tart, írja a történet. Rámu
tathatott, hogy az Árpádok óta az Anjouk letörték Felső-Magyar- 
országot, végezték a Záchok tragédiájával, a Luxenburgok vérpadra 
hurczolták a délvidék nagyjait, a Kontókat, Ulászló alatt Borgia 
Caesar, a híres Borgia Lucretia testvére, mint kardinális, a pan
nonhalmi apátságot kapta, a porosz őrgróf, Brandenbnrg György, 
Korvin özvegye keze után a Hunyadiak uradalmaiba ült bele. A 
Dunántúli rész meg van rakva várakkal, püspökségekkel, kolosto
rokkal, már csak az Alföld ment az uradalmaktól, a jobbágyságra 
vettetéstől.

Budára föl, hangzott a tábor. Bakocz a vezéreket, kuruczokat 
egyházi átok alá veti, ki a kereszthadat s most az egyházi átkot 
kihirdette, a Csanádi püspököt, Csáki Miklóst fölkonczolják; 
Mészáros Lőrincz plébános egy részével Pestnek indúl; a másik 
rész Dózsával Temesvárnak indúl. Útjokban a brandenburgi porosz 
őrgróf, a királyfi udvarmestere, Korvin özvegye keze után bírt 
várait, vidékét a nélkülözéstől kimerült nép megrohanja, a maros
parti Nagylak, Világosvár, Sólyom, Lippa egy részét megostromolta, 
beleült. A harmadik rész Dózsával a temesvári Hunyadi-várnak tart.

Negyedik hónapja, hogy Bakocz kitüzette a kereszteshad lobo
góját, a király jun. 4.-én a szomszédos vármegyéket fegyverre szó
lítja. Báthori István temesi főispán kiszáll, de csakhamar vissza- 
vonúl Temesvárra, hol Dózsa körülzárja. Második hónap járja, 
midőn ír az erdélyi püspöknek, szólítsa hadba az erdélyi vajdát, 
Zápolyát. Zápolya fölül, a székelyek primytilusait, a lovasságot 
Andrássy Márton vezérelte, Zápolya a Marosmentén le kiszáll.

Menetben Petrovics Péter a marosmenti várak vezéreit elfogja. 
Zápolya Báthori fölmentésére siet, Dózsát körülfogja, Dózsát 
fegyverletételre szólítja, amnestiát biztosít, mire Dózsa s kuruczai 
a fegyvert letették.

Azonban nehogy a Zápolyáé legyen a lázadás leverésének 
dicsősége, a Bakocz-párt fölűlteti a másik országos főkapitány 
hadait, Tömöri szerzetes vezérlete alatt leindítja, a Pestnek indúlt 
Mészáros Lőrincz plébános Biharnak tér, Tömöri utoléri, szétveri 
s azzal Temesvárnak tart, Zápolya kegyelem-ígéretét félretéve, hadi- 
törvényszék ült össze. A vezérek fölött törvényt tettek. Az ítélet
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okmányát nem ismerjük. De annyit látunk, hogy az orleánsi szűz 
máglyára vettetése, Ördög Róbert szétszaggatása Francziaországban, 
a Torquemadura inquisitiója Spanyolországban a középkorra nem 
vet sötétebb árnyékot. Mint írják, Dózsa Györgyöt hevített trónra 
űlteték, hevített koronát nyomtak fejére, a letűnő nap estéjén még 
élt, azután vasfogókkal szétszaggattatott.

Kegyetlen idők. Mintha csak az Árpádok utáni idők akar
nának ránkszakadni. A nemzeti királyság után az Anjouk, s Ba- 
koczban a Gentilis kardinai fölléptetése száz fölhatalmazással új 
püspökségek, kolostorok fölállítására. Szokatlan időben, okt. 17.-re 
országgyűlés lett hirdetve Budára. Mintha a hangulat a Dózsa- 
lázadással elő lett volna' készítve, hogy a nép kezéből a fegyvert 
kivegyék s polgári jogait elkobozzák, fegyverhordozástól jobb keze 
elvesztése mellett eltiltattak; határozatba ment, hogy a nép fia fel
sőbb papi tisztségre ne bocsáttassék; a jobbágyokkal elvétetett az 
emberi jog, a szabad költözködés joga s a mellett földesúri bírás
kodás alá vettetett.

Az országgyűlésen, mely a népet leigázta, vették tárgyalás 
alá Verbőczi István ítélőmester Tripartitumát, folytatását Mátyás 
király codificatiójának, mely az aranybulla alapján Verbőczi popu- 
lusa a nemesség — mi nem fajnemesség s nem rangfokozatos, 
mint nyugaton — személy- és vagyonjogát, adómentességét bizto
sította, az első magyar perrendtartást codificálta. Az országgyűlés 
hevenyében átvizsgáltatta, Ulászlónak ajánlva, megerősítés végett 
bemutatta; a király elfogadta, nov. 19.-éröl elrendelte, hogy a 
megyéknek hivatalos példányban küldessék meg. Mit Perényi Imre 
nádor, a párt befolyásának engedve, elmulasztott. A nemzet a 
Hármas-törvénykönyv élőbeszéde, II. czím 5. §-a szavaiban a szen
tesítést befoglalva találva, életbeléptette. S némi módosítással 1517- 
ben kinyomattatta, mit aztán Európában számtalan utánnyomás 
követett. S a canonjog- és hübérjoggal versenyre kelt.

A nagy katasztrófa után Zápolya anyja, tesseni herczegnö 
hivatkozva fia hazairánti érdemeire, a forradalom elfojtására, a 
nemzeti királyság folytathatására, harmadszor is megkérte Anna 
kezét. De már Miksa követe Cuspinianus, tizenegyedikszer is meg
jelent. Nemcsak a Zápolya házassága, nemcsak vérbeli királyságunk 
folytathatása, nemcsak királyválasztási jogunk, monarchiánk egyen
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súlya, Dunamente fölötti hegemóniánk, mint az Anjouknál, Luxen- 
burgoknál, a Bakocz-párt politikájától ismét nászhozomány tárgyává 
tétetett. A Habsburg- és Jagelló-ház Bécsbe congressusra gyűlt 
egybe, a Jagellók részéről Ulászló és testvére Zsigmond lengyel 
király. A két uralkodóház tagjai családi szerződést írtak alá, mely
ben a két család kihalás esetére a trónöröklést egymásnak bizto
sítja. Egyszersmind Ulászló gyermekei Lajos és Anna, Miksa csá
szár unokái Ferdinánd és Mária közt 1515 május 20.-án házas
sági szerződés jött létre. Egy középkori ötlet. Családi liga, nemzet 
nélkül. S kifejlett az a jelenet, hogy Perényi Imre nádor, mint 
egyik krónikásunk fönhagyta, a szerződés aláírása helyett, kösz- 
vényben szenvedvén, hordszékbe vetette magát, Pozsony utczáin 
a szerződésnek ellentmondott. Mi Kárpátoktól Adriáig viszhan- 
gozott. Itt halt el, gyászos emléket hagyva maga után, II. Ulászló 
1516 márczius 14.-én.

II. Lajos magyar és cseh király.

(1516-1526.)

I. A középkorból az újkorba.

Hogy hol halad nemzetünk története: még azok szerint is, 
kik az újkort a reformatio föllépésétől számítják, a középkorból 
a történeti idők újkornak nevezett szakába lépünk. A legenda sze
rint jött az özönvíz, elseperte a Bábeltorony-építés korát, a történet 
szerint jött a népvándorlás, elseperte a Faraók új Bábeltornyát, a 
római birodalmat. Közbelépett az universum, a nivellirozás törvénye.

Szakasztunk a középkor kísérletezéseivel, melyben az egyház 
a Semita-világ, a világiak Róma utókorát akarták folytatni. VI. és 
VII. Gergelyt, VIII. Bonifáczot a califatus sikerei izgatták. De már ott 
is föllépett II. Szelim (1512—19), a mekkai emir kezéből a cali- 
felust átvette, mint secularizált hatalmat, a mohamedanismus pro- 
tektorává nyilvánította. Az eredmény, hogy előbb a keleti vallással 
kiszakadt a szlávság, a reformatióval új szakadás áll elő. A császár
ság, miként Róma, világhódításra indúlt, de a germán tempera-
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mentum nem bírja a suggestio erejét, mit a fegyver meghódít, a 
politika elveszti. A germán népvándorlás beolvadt, a normannok 
Konstantinápolytól föl a Középtenger-, a Rajna partján Pétervárig 
itt-ott államokat próbálnak alkotni, a szász s a staut és sváb csá
szárok Rómáig lehatoltak. Az eredmény, hogy a germán föld mind 
szűkebb határok közé szorul. Hogy a fa égig ne nöjjön.

A középkor föltalálásai s fölfedezései utat nyitnak a civilisatio 
haladásához. A globus föltalálása megszabadítja a képzelődést az 
ördögök tanyájától való félelemtől. A nyomtatás föltalálása röptét 
ad az érzelem- és gondolatvilágának. A puskapor föltalálása a mel
lett, hogy elhárította a háborúk közvetlen gyilkolását, utat nyit az 
érczekhez, mit a rómaiak meg ignet aceto tűz- és eczettel érczeket 
repesztettek. S előállt a földbirtok hatalma ellen a pénz. Amerika föl
fedezése egy új világot nyit meg, mely még ki nem merült földön 
termékenyebbé teszi a civilisatiót.

Éppen elég volt a canonjog és hübérjog uralmából, hogy 
föllépjen a polgári jog, az obedientia, a hűség kötelékét fölváltsa a 
jog- és kötelességérzet. A képmutatás helyébe előálljon a moral 
és hit, a képzelet világát fölváltsa az értelem világa, fölszabadúl- 
jon a gondolkodás és az akaraterő, az értelem világa az egyház 
járszalagjáról fölszabaduljon. Mit a középkor nem bírt formulázni.

De már nyugatnak, északnak hajnalodik az újkor, a nélkül 
azonban, hogy még nekünk is hajnalodnék. A latin világból a 
franczia előlépett, a germán világból az angol kivált s kezükbe 
vették a lobogót. Brandenburgi Albert megelégelte a német lovag
rend idejébeni nagymesteri méltóságot, Zsigmond alapítja Porosz- 
országot. Mátyás idejében III. Iván 1462-ben fölszabadítja magát 
a mongoloktól, a szomszédos orosz törzseket meghódítja, alapítja 
Oroszországot, a szláv faj védnökének lép föl. Mátyás halála után 
1517-ben, Luther beindítja a reformatiót. Miksa császár 1518-ban 
egybehívja az osztrák tartományok rendjeit, beindítja Ausztria 
megalakulását. A pápaság Olaszország fölött a világi hatalmat is 
meg akarja ragadni, a francziák megszállják, V. Károly 1819-ben 
spanyol trónra lép, a spanyolok a francziákat kiszorítják s Olasz
ország 1821-től csatatérré válik s egy idő áll be, melyben a császár 
Rómát beveszi, a pápát 1527 május 6.-án az Angyalvárba szorítja.

Mintha az emberiség fölött is a természet az a rendszere



— 397 —

folyna, hogy a napfoltok évek folyamán felénk fordúlnak s termé
kenyebbé lesz a föld. A civilisatio is évszázadok során epokákat 
állít elő, hol termékenyebb lesz a néplélek, nagy elmék állnak 
elő, mint most, hogy szervezzék az újkort.

Mikor a középkor már azt hitte, hogy megállította a napot, 
a világ a latin faj lábai előtt fekszik, a szláv faj az oroszban visz- 
szatér az európai államok naprendszerébe; a germán faj a refor
matio fölléptetésével külön pályafutáshoz kezd s új idők kezdőd
nek. Azonban, míg az újkor beköszöntene, már előveti árnyékát 
az átmenet nehézsége. A szerint, a mint a moral kötelékének sike
rült a hierarchikus rangfokozat, a feudalismus is föllépteti a szintén 
hétfokozatos világi hierarchiát s már útjában van, hogy leplezetlen 
absolutismus mezében lépjen föl.

Nekünk pedig az újkor egy második mongol-tatárjárás képé
ben köszönt be. Az angol magnachartát követte a mi aranybul
lánk, kiszorítottuk az országból a német lovagrendet s megjelent 
a mongol-tatár. Most a francziák, angolok kibontakoztak a canon- 
és hübérjog kötelékéből. Mátyás megkezdte, Verböczi bevégezte 
nemzeti alkotmányunkat, egy minden belépni akaró részére nyitva 
álló alkotmány codificatióját, segítjük az universalis monarchia 
bomlasztását s már ajtónk előtt áll a török, a második sajói ütközet, 
a Béla futása. Míg aztán az újkor odajut, hogy legalább a fejér- 
bőrüek a kereszténység érzelmében egy anya gyermekei.

11. A tíz éves II. Lajos föllépése s kormányférfiai.

Egy idegen, egy Ulászló kellett a magyar trónra, hogy a 
Mátyás király által nagyhatalmasságra emelt -magyar monarchiát 
egy negyedszázad alatt a nemzet kezéből a már Mátyás ellen 
revoltáló főpapság, a kívülről megvesztegetett vagy megveszteget
hető föurak kezébe juttassa. S most, midőn fia föllép, egy nem
zetet talál, melyből a másfélszázados idegen uralom a honfoglaló 
ősök és hősök utódait kipusztította s Ulászló alatt a faj magyar 
népeket, mit az Anjouk jobbágyságra nem vetettek, azt lefegyve
rezték ; egy kincstárt talál jövedelem nélkül, a bányák el voltak
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zálogosítva, a királyi uradalmak VI vannak adományozva, király
sághoz hatalom hadsereg nélkül.

II. Lajos 1516-ban, tíz éves korában követte atyját, mint már 
koronázott magyar és cseh király. Gyermek-királyt, hadvezért ad 
Isten búsultában a nemzetnek, kit megver: egyik költőnk e sza
vakkal tolmácsolja a nemzet érzelmét, melylyel fogadta, s éppen 
e váltságos időben, mikor hazánkat a török invasiója fenyegette. 
Gyámjai Miksa császár s nagybátyja Zsigmond lengyel király, 
mentora unokabátyja György brandenburgi örgróf, kinek minden 
érdeme, hogy Korvin János özvegye keze után az ország egyik 
leggazdagabb ura, a nélkül, hogy magát a haza fiának érezné. 
Már mint gyermeknek, el volt számára jegyezve Ferdinánd Ausztria 
herczegének nővére s Lajos gyermek-nővére Ferdinándnak.

Kormánya élén atyja két nagy embere áll, Perényi Imre 
nádor, Bakocz Tamás prímás mint főkanczellár. Az a Perériyi, a 
mint fönnebb írtuk, lábbaja miatt körűlhordoztatta magát s ellent
mondott Ulászló azon feudális fölfogásának, hogy az ország az 
uralkodóház peculiuma. Az a Bakocz, ki egy királyi tanácsülésen 
így szól a fiatal királyhoz: ha felséged nem hallgatja meg taná
csunkat, elűzzük országunkból s más királyt választunk. Az udvari 
párttal szemben a nemzeti párt élén ott van Zápolya János erdélyi 
vajda, volt nádor fia, az ország másik leggazdagabb embere, föl
ruházva ősei hazaszeretetével, hadvezéri babérok birtokában. Ott 
van a codificator Verbőczi István, előbb ítélőmester, most királyi 
személynök, mint ilyen az országgyűlés elnöke, kora legnagyobb 
szónoka, politikai talentum, a hazafi-párt bálványa.

A mint Ulászló 1516 márcz. 13.-án meghalt, az országgyűlés 
mint rendesen, ápr. 24.-éré egybehívatott. Zápolya és pártja azon 
volt, hogy a gyermek-király idejére ország-kormányzó választassák, 
de a Bakocz-párt az indítványt megbuktatta. Nem akart egy má
sodik Hunyadi Jánost, hogy lehető második Mátyás királynak utat 
nyisson. Következett az 1517 május 3.-ára összehívott országgyűlés, 
melyen a nemesség befolyására hat főpap-, hat országnagy-, tizen
két köznemesből országos tanácsot alkottak. Az országos főkapitá
nyok tisztét Zápolya János erdélyi vajda-, Báthori István temesi 
ispánra bízták. Mire a császár és lengyel király mint gyámok azon 
követeléssel álltak elő, hogy a kir. tanácsba két-két tanácsost küld-
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hessenek, mit azonban a tanács, mint a II. Lajos koronázási föl
tételeibe ütközőt, visszaútasított.

Atyjától egy klérust örökölt, melyben Szathmáry György, 
ki alatta Bakocz után prímás lesz, még nem lépett a papi rendbe, 
nem tett fogadalmat, a mikor már három, a székesfejérvári, erdélyi 
s a buda-felhévvizi egyháznak prépostja. Elfogadja a veszprémi 
püspökséget is, de azért nem ölt papi köntöst és nem tesz foga
dalmat, hanem dispenzáltatja magát. Nem ritkaság az ilyen, csak 
névleges pap. Thurzó Zsigmond esztergomi kanonok, székesfejér
vári prépost, nyitrai és erdélyi püspök; Frangepán Gergely vesz
prémi püspök, Szálkái László egri püspök, azután esztergomi érsek, 
a mikor még nem fölszentelt pap. Perényi Imre nádor fia, Perényi 
Ferencz nyolez éves korában kapta meg a nagyváradi püspökséget.

III. Kezdődik a második mongol-tatárjárás. 
Követségek a pápához és a császárhoz. A török első had

járata, Belgrád elvesztése.

Mátyás király három éves első török hadjárata után Váradon 
megjelent a török követ, fegyverszünet helyett békét ajánlt. Keresz
tény pogánynyal békét nem köthet, hangzott s fegyverét nyugat
nak fordították. A török hazánk földjén támadott. Véres csatánk 
volt, Mátyás békét kötött. Nemsokára megmérgezték. Ulászló alatt 
Zápolya csata után fegyverszünetet köt. A fegyverszünet tart. Bakocz 
Rómából hazajött, keresztes hadjáratot hirdet s lett a Dózsa-féle 
lázadás.

A török kezdetben az egyházat az egyistenség vallásával, a 
latin és germán fajt demokrácziájával a rangfokozatos feudalis- 
musba vetett hitében rendítette meg. Most a pápaságot egyrészről 
a Luther föllépése, másfelől a mekkai kalifa egyházi hatalmának 
a szultán világi hatalma alá vonása, az egyházi és világi főhatalom 
egyesítése izgatja.

A mint Luther 1517-ben az indulgentiák árusítása ellen föllé
pett, X. Leó tartja a laterani conziliumot, coalitiót akar a török 
ellen, elhatározták az általános keresztes-had prédikálását. Miksa 
császárt kívánták volna fővezérül. Pedig a keresztes-hadak ideje 
rég lejárt.
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X. Leótól 1518 első napjaiban követ érkezett, figyelmeztetnek 
a közelgő veszedelemre, mely Európát s első sorban a magyart 
fenyegeti. A kormány márcz. 14.-ére Tolnára, a Dunántúl legkle- 
rikálisabb pontjára, országgyűlést hirdetett, melyre Zápolya erdélyi 
vajdát azzal a meghagyással hívták meg, hogy fegyveres kiséret 
nélkül jelenjék meg. A királyi aulikus-párt tart a nemzeti párt 
fejétől. A gyűlés klerikális többsége abban az irányban haladott, 
hogy nem elég bevárni a törököt, hanem támadó hadjáratra kell 
készülni. A kisebbség látva, hogy Európa keresztes-hadra nem 
készül, a gyűlés folytatását Szent Mihály-napra, hogy a Tisza- 
mente is résztvegyen, Bácsba tűzték ki s mert a király, a főpapság 
és a zászlós urak bandériumait látni akarták, meghatározták, hogy 
mindenik bandériuma élén jelenjék meg. S hogy a nemzet a hely
zetről tájékoztassék, követséget választottak, kik a pápához és csá
szárhoz menjenek s mint európai kérdésre támogatást, segítséget 
eszközöljenek.

A bácsi országgyűlés őszszel csakugyan összejött. Különösen 
a megyék voltak képviselve. A király főuraktól, főpapoktól kísér
tetve okt. 8.-án szintén megjelent. A gyűlés nem lehetett más, 
mint viharos. A rendek kitörtek, hogy a király és kormánya nem 
hajtja végre az országgyűlés határozatait. Jelesen a kormánytanács 
megalakítása iránti 1516-iki határozatot. Nem lehetett tovább kitérni, 
a gyermek-király országtanácsát, négy főpap-, négy főúr-, nyolcz 
nemesből alkotva, megválasztották, meg az elkülönített, országos, 
királyi és udvari kincstárnokokat.

A bácsi országgyűlés a már megválasztott követséget sürgeti, 
hogy induljon segély után. De hová induljanak, mikor Miksa csá
szár 1519 jan. 12.-én meghalt. Királyunk, mint cseh király, választó- 
fejedelem. Jönnek a Ferencz franczia király, Károly spanyol király 
követei, szavazatát keresik. Pénzzel, utalványokkal jönnek, veszte
getik a főpapokat, hogy a királyt részükre nyerjék. S a végered
mény, hogy a német császárságra Károlyt, Miksa unokáját választják.

A török birodalom felöl az a változás fenyeget, hogy Szelim 
szultán, ki három évi békét ajánlott és fogadott el, 1520 szept. 
21.-én meghalt s a harcziasabb II. Szolimán, a hódító szultánok 
leghatalmasabbika lépett a trónra; terjesztik a hirt, hogy a békét 
magára nézve nem tartja kötelezőnek. Pedig Veranz érsek írva
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hagyta, hogy most, a midőn II. Szelim után II. Szolimán 1520-ban 
a mint trónra lépett, Magyarországhoz követséget menesztett, kös
senek örök frigyet s írva hagyta, hogy II. Lajos tanácsa meg- 
mívelte volna, ha X. Leó azzal nem biztosítja, hogy a török ellen 
annyi pénzt és embert küld, a mennyivel ellentállhatunk.

Vakulj magyar, gondolták az illetők. A magyar pedig indítja 
Verbőczit és követ-társait a pápához és a császársághoz. A pápa
sághoz éppen ez időben, mikor még fönnmaradásának szükség
érzete is kérdésessé tétetett. Róma városa felsőbb körei seculari- 
zatióját sürgetik. A neposok, a pápai családok tagjai a hatalom 
öröksége fölosztása vágyának adták át magukat. Fölmerült a pápa
ság örökössé tétele valamely családban. A bibornoki széket az 
olasz fejedelmi háznak fiai maguknak foglalják le. A simonia túl- 
tengése felköltötte a spanyolok, francziák féltékenységét. Az indul- 
gentiával való üzérkedés a német klérusnál a reformatio eszméjét 
vetette föl.

A hiszékeny magyar követség a pápaság után a császársághoz 
fordult, holott a császárság már nincs, a német királyokat Bolog
nában koronázzák, ott is csak római királynak. V. Károly 1519 
jan. 29.-én történt megválasztatásával az úgynevezett császárság 
spanyol trónra jutott, Ferencz franczia király már támadja s II. 
Szolimánnal köti a békét s a frigyet a császárság ellen.

Ily események közepette és nyomása alatt indúl útnak a 
tolnai gyűlésen megválasztott s a bácsi gyűlésen indulásra útasított 
követség: Verbőczi és két társa hetven személyből álló kísérettel 
Róma felé. Betértek Velenczébe, hol a Signoria 1519 márcz. 23.-án 
nagy pompával fogadta; a Vatikán április 15.-én szeretetével elhal
mozta : de a kilátásba tett pénzről, emberről szó sem esett, puszta 
ígéretnél nem láttak egyebet, legfeljebb azt, hogy a pápa a három 
követet római lovaggá ütötte.

A német birodalom Wormsba gyűlést hirdetett, Verbőcziék 
1521 márcz. 24.-én itt is megjelentek. Megtették előterjesztéseiket, 
festették az izlam által Európában előidézendő helyzetet. De meg
érkezett április 16.-án a megidézett Luther, a birodalmi gyűlés 
vallásos hangulatnak adta át magát, Luther két nap múlva elmon
dotta világtörténelmi jelentőségű beszédét, végezve azzal, hogy itt 
állok, máskép nem tehetek, tanaimat vissza nem vonom. Ver-
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bőcziéknek nemcsak az a szerencse jutott, hogy a jelenetnek tanúi 
voltak, meghívhatták ebédjükre, hol vele meg disputáltak. S mit 
a birodalmi gyűlésből hoztak, az Ígéret, hogy támadó hadjárathoz 
nem járulhatnak, de ha Magyarország megtámadtatnék, segítségül 
lesznek, mi aztán 3—4000 gyalogosra zsugorodott, az is Horvát
ország megszállása czéljára.

Míg Európa nagyhatalmai a nemzettel, a klerikalis-párt a 
nemzeti párttal ily végzetes áprilist jára, II. Szolimán fölkészült, 
1521 aug. 2.-án Belgrádot, Magyarország kulcsát, elfoglalta.

IV. Belgrád elestének hatása Európára és nálunk. 
Új idők, új emberek. Nálunk a klerikális és nemzeti párt 

közt viharos országgyűlések.

Belgrád elestének híre fölrázta Európát. Zápolyát a török 
Erdélyben és Oláhországban foglalta le. II. Szolimán közeledtének 
hírére Budáról a király is leindúlt, de már késő, Oláh Balázs hely
őrségét az arabból törökké lett kalifatus támadja, melyben sem 
születési aristokratia, sem jobbágyság: hódít, de vallást, nyelvet 
nem érint, mi a Balkán népeit is csábítja.

Belgrád elestét mintha az események is előkészítették volna. 
Még a töröknél is új idők léptek föl. 1517-ben új öröklési rend 
állott be, melynélfogva a kalifatust nem a fiúk, hanem a család 
legidősebb tagja örökli. Összeesett ezzel Luther 1517-ben történt 
föllépése. Erre X. Leó tartja 1518-ban a laterani consiliumot, 
keresztes hadjáratot hirdet s minket is fölszólít. Mintha kiakarná
nak térni az új idők elöl. Miksa császár 1019-ben, Szelim szultán 
1520-ban meghal. Nálunk Perényi Imre nádor 1519 febr. 5.-én, 
Bakocz János főkanczellár 1021-ben üresen hagyja székét. A csá
szárságban V. Károly, a szultánságban II. Szolimán, a nádorságban 
Báthori István, a primásság- és főkanczellárságban Szatmári György 
jelenik meg. S ez alatt Verböczi hetven tagú küldöttségével járja 
a pápaságot s a császárságot. Látja a latin és germán faj vallás
ban és politikában különválni akarását. A latin fajnak az absolu- 
tismus alakjában római cesarismus, a germán fajnak a görög gon
dolkodó szellem fölébredését.
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Az európai viszonyok e viharzásában véget ért, mit Mátyás 
király kezdett, a római császárságnak a Dunamentéröl való kiszo
rítása. V. Károly Spanyolországba vitte be a császárságot. Miután 
Verbőczi Tripartitumában codificálta a nemzet egységességét s a 
császárság elvonúlt, a nemzet elmúltnak nézte az időket, melyben 
Perényi nyugatnak tett szolgálatai jutalmául Perényi nádor Miksától 
római birodalmi herczegséget kapott s melyben a midőn az 1498-iki 
országgyűlésen Korvin Bakoczot zsarolással vádolta, Baksai Ferencz 
így folytathatta: „Tamás érsek a hamisító, a mit kezeírásával lehet 
bizonyítani. Mátyás király életében is sok hamis oklevelet vezetett 
a királyi könyvekbe. Megérdemelné, hogy a királyi pecsétet tüze
sen az orczájára és a homlokára süssék**.

A nemzet azon gondolatnak adta át magát, hogy a Duna- 
mentét nem zavarják tovább a császári aspiratiók s Belgrád után, 
a mit Miksa 1518-ban egyesített, legalább Ausztriát megnyerheti 
a védelemre, mit, ha Zengg elesik, Horvátországon át a török 
szintén fenyeget. V. Károly öcscse, Ferdinánd, úgyis már fölvitte 
a kormányt, végrehajtották a rég tervezett kettős házasságot, Fer
dinánd Annával, a 16 éves II. Lajos 1522 jan. 13.-án Máriával.

Nem bízva, miben annyiszor csalódtak, a kűlsegély Ígéreté
ben, Belgrád eleste után mindjárt, 1521 nov. 19,-ére, országgyűlést 
hívtak össze. Belátva, hogy a bandériumokba nem lehet bízni, mit 
a nagyok 1492-ben magukra nézve eltöröltek, behozták Mátyás 
király általános adóját, hogy zsoldosokat fogadjanak. S miután 
sem pénz, sem készület, mikor 1523 Szent György-napján az 
országgyűlés összejött, mi lehetett volna, mint mély elkeseredés a 
király, a nádor, a gyámoltalan kormány, az idegenek befolyása s 
különösen Brandenburgi György, az udvari párt sugalmazója ellen. 
A nemesség haragja kitört, Bátori István nádor elmozdítását, Bran
denburgi György s más idegenek kiűzését követelte. Az engesztelő 
áldozat a nádor Bátori lett, kit a király a nemességnek föláldozott, 
de a következő 1524-ben önhatalmilag visszahelyezett. S jön a 
török, Szörény várát s Orsovát elfoglalta, az országgyűlést össze 
kellett hívni, bár előre látható volt a vihar.

Az országgyűlés szeptemberben Rákoson nyílt meg. S mert 
végzéseiknek sikerét nem látták, Budára vonultak, a királyi palota 
előtt fenyegető állást vettek, kiabálva, hogy a veszedelem okozóit
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kardélre hányják. A következő 1525 május 7.-ére hirdetett ország
gyűlésen már fegyveresen jelentek meg, küldöttség vonúlt Budára, 
fölkérni a királyt, hogy Rákoson jelenjen meg. Lajos király május 
18.-án megjelent, Verböczi előadta a nemzet kívánalmait, mely új 
kormányrendszert kíván. S mert az udvar kitérő választ adott, 
határozatba ment, hogy jun. 24.-ére mindenki fejenként és fegy
veresen Hatvanban legyen, hazaárulás büntetés terhe alatt. S hatá
rozatba ment a szálló igévé vált lutheráni libere comburantur, mi 
nem annyiban a már 1521 óta a Szepességre s az erdélyi szászok 
közé behatolt új vallás, mint a mi az udvar nagynémet eleme 
ellen irányúit.

Már a hatvani országgyűlés összehívásában volt valami forra
dalmi. Forrása, hogy az országgyűlések egyre hozzák a végzése
ket, a kormány nem hajtja és hajtatja végre. Adókat szavaznak, 
a kincstár mégis üres. A nemesség készen volna a felülésre, de 
nem látják a főpapok, főurak bandériumait. Nincs kormányozva 
az ország. Az udvar teli idegenekkel, kik mulatnak a helyett, hogy 
a török ellen fegyverkeznének. Vagyis, a mint a királylyal szemben 
a nemzet magát kifejezte: könnyű Felségednek, egyszersmind Cseh
ország királyának, van a hová elvonúljon, de nekünk nincs több 
hazánk. Ily lázas kedélylyel gyűlt föl Hatvanba vagy tizennégy
ezer nemes.

Hatvan tagból álló küldöttség lovagolt Budára, meghívni a 
királyt, ki a pápa és lengyel király követe, számos főpap és főúr 
kíséretében julius 3.-án odaérkezett. Másnap Verböczi két óráig 
tartó beszédében előadta a nemzet kívánalmait. Brandenburgi 
György, miután a szelet elvetette, a vihar elől elhagyta az orszá
got. A gyűlés Bátori nádor ellen fordúlt, új nádort kívánt s a 
király engedett, mert Zápolya nem pályázott, a választás Verbőczire 
esett, kormányt alakítottak, melyben a nemesség túlsúlyra jutott.

Hasztalan minden. A király a hatvani gyűlésről azon bizal
mas nyilatkozattal távozott: engedek, nehogy forradalom törjön ki. 
Bátori pedig szervezte az aulikus-pártot, összekötötte az ultramontán 
kalandosok társulatával. A királyi tanácsban beült a nádori székbe 
s nyíltan föllépett Verböczi nádorsága megbuktatására.

Az udvar szokásossá vált kedvteléseit folytatja. II. Lajosnak 
magyar földön, magyarnak kellett volna hogy szülessék, a királyné
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udvartartása teljesen német. Lajos udvara egy darab idegen föld, 
mely a haza aggodalmait nem érti. Foly a könnyelmű élet, bár 
pénzzel — kiknél az ország arany- és ezüstbányái el vannak zálo
gosítva — a Fuggerek tartják, az udvartartás kellékeit üzletek 
fedezik, többször hitelre. Azért a lovagjátékok, lovas vadászatok, 
solymászatok, agarászatok egyre folynak; táncz, zene és kártya, 
kupa közt foly az ifjú királyi pár mulattatása.

A kormány 1526 ápr. 25.-ére kihirdette a szokott évi ország
gyűlést, II. Szolimán a gyűlés napja előtti napon, ápr. 23.-án, a 
mohácsi csatára megindúlt. A szabad Magyarország utolsó ország- 
gyűlése ült össze. A király a helyett, hogy a vihar közelgését 
jelezné, megnyitó beszédében hangsúlyozná, hogy a haza veszély
ben van : Bátori István tábora öntötte el a Rákos-mezőt. Táborában 
ott állnak a főurak bandériumai, ott állnak a főpapság fanatizált 
keresztes vitézei, a kalandosok. De csakhamar a pártos oligarkák 
Thurzó Elek pénztárnok házában összegyűltek, Fuggertől ötvenezer 
aranyat kértek kölcsön, szétküldték követeiket az országban sza
vazatokat vásárolni, az országgyűlést átal tették Budára. S a 
nemességtől bálványozott Verbőczi ügye oda jutott, hogy április 
27.-én a nádorságból elmozdították, lázítónak bélyegezték, árva 
életét alig menthette meg. Bátorít a nádorságba visszahelyezték. 
A választási jog, kivéve a nádori méltóságot, elkoboztatott, minden 
tisztség betöltési joga a királyra ruháztatott. Egyik forradalmi jele
netre a másik következett. Szolimán ellen határozatba ment, hogy 
a főpapok és föurak bandériumai mellett jobbágyaik egyötöd
részével hadjáratra készüljenek. Hunyadi ilyenkor véres kardot hor- 
doztatott s zászlója alá gyűlt a nemzet.

V. A mohácsi csata. A mohamedanismus 
és katholicismus összeütközése. II. Lajos s nagyhatalmi 

állásún^ elesése.

Egy katastrófa felé sodortatunk, melyet máig sem tudtunk 
kiépülni. Áldozatúl estünk egy politikának, mely nem a mi poli
tikánk. Egy politikának, mely készületlen szembeszáll a világtör
ténet törvényszerűségével, a nivellirozás hatalmával.
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A világcivilisatio azon sodrába jutunk, mely az antik világtól 
a mai napig szőnyegen van, mely nem annyiban a fajok, mint a 
vallások harcza. Az emberiség ősvallása, az astralis vallás utolsója 
a Mythra, a persák eltörölték a semita Babylont, Róma szétszórta 
Judeát, a turáni faj, a mohamedanismus meghódította a kalifatus
ban élő semita faj, az arabok Szíriáját, Egyiptomot, észak Afri
káját, s a török faj a mekkai emirtől átvette a kalifatusi hatalmat, 
a mohamedanismusban a hatalmat secularizálta, a hatalmat a vilá
giak kezébe vette s most a katholicismusnak fordult, mely a vilá
giak fölötti felsöbbséggel az izlam ellen keresztes hadjáratokat 
szervezett. S most is, miután a kiközösített keleti császárság terü
letét megszállta, még mind folytatja kereszthad-prédikáltatását. 
Európa ugyan nem mozdul, de nálunk varratják a kereszteket s a 
második szultán a mohamedanismus secularizátiója után most átlépi 
a keleti császárság határát a Dunát, felénk tart, hol X. Leó keresz- 
teshad-prédikáltatása visszhangra talált, ismerve a turáni faj ener
giáját, hogy mint nagyobb hatalom, a támadástól visszarettentse. 
Szolimán mintha a még kérdéses Szerbia, a még kezünkben levő 
Jajcza elfoglalására indúlna, hazánk földje megtámadtatására nem 
számítunk. Holott a klerikalismus központjának, hazánk dunántúli 
részének indúlt. Készületlen talál.

A mint II. Szolimán 1526 április 23.-án akkora sereggel felénk 
indúlt, megjelenik Burgio Antal kardinai, mint pápai követ azon 
gondolattal, nehogy békét kössünk. Nem kísértetik a határra, mint 
az Árpádok. Gentilis megjelenése óta a kapu tárva elöttök. De 
Burgio föllépése mégis megdöbbenté a nemzetet, Nikápoly és hol 
velünk megszegették a békét, Várna gyászemlékezete újúl föl, 
miket pápai legátusok szerveztek. II. Szolimán 1526-ban történt 
föllépésével frigyet ajánlt, X. Leó azzal biztatott, ember és pénz 
lesz annyi, a mennyi kell s most kapunk előtt áll a török s Burgio 
üres kézzel jött. Pedig a kincstár üres. A királynak bandériumot 
kellene kiállítani; most, jun. 2.-án kölcsönöz Thurzó Elek kincs
tárnok e czélra 30,000 aranyat. De mi az akkor, a midőn Burgio 
fölhatalmazást hoz, hogy egyházi birtokokat adhassanak el; most, 
jun. 17.-én rendelet kél, hogy a templomok kincsei felét pénzverés 
czéljaira beszolgáltassák.

A korona elvesztette régi fényét. Az erdélyi vajda Zápolya
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s a horvátországi bán Frangepán erélyesen szedi össze táborát. 
S ott volna a király három bandériuma, hol vannak az egyházi 
nagyok, az esztergomi érsek, egri püspök két-két bandériuma ezer
ezer lovassal, a kalocsai érsek, váradi, erdélyi, pécsi, győri, vesz
prémi, Csanádi, zágrábi püspök öt-ötszáz, a pannonhalmi apát két
százötven lovasból állami keletű, az anyaország, 55 vármegye ban
dériuma. De hol volt a vezérlet, hogy a török már határainkon, 
a Száván vereti a hidat, hogy Szolimán julius 12.-én már Péter- 
váradot ostrom alá vétette. Pedig ott van még háta mögött Jajcza 
s Ibrahim nagyvezért 40,000 emberrel a Száván átindíttatta. S mi 
még ott állunk, hogy Burgio, ki háborúba kényszerített, jelenti a 
pápának: nincs a Dunán egyetlen hajónk, nincs egy fölszerelt 
ágyunk, nincs élelmiszerünk, nincs hadvezérünk.

A király bár húsz éves, mint az Árpád királyok nem egy
szersmind fővezér. Vezérről kellene gondoskodni, a főpapság jelöltje, 
ki azonban csak kényszernek enged, Tömöri Pál kalocsai érsek, 
a főuraké Zápolya György, Zápolya János testvére, ki várja bátyját, 
hogy fölváltsa. Kettős fővezérben egyeznek ki. Tömöri, mint főbb 
vezér, ki békeajánlat mellett van, Bácsnál foglalt állást. Fővezér 
sereg nélkül. A zászlós urak lassan gyűlnek, mert csak a királyt 
tartoznak követni. A király pedig csak jul. 20.-án indúlt ki Budáról, 
mert dandára nem volt fölszerelve, akkor is csak mintegy 4000 
emberrel. Ercsinél megállt, várta az urakat. Pakson vette aug. 4.-én 
a leverő hírt, hogy Pétervárad őrsége utolsó emberig elesett, Bel- 
grád után hazánk másik kulcsa.

Pétervárad elestével II. Szolimán xerxesi táborát mozgósítja. 
Azon kor legnagyobb katonai hatalma 200,000 emberrel, 200 ágyú
val közéig, a lőport és golyót 3000 teve szállítja ; ezen kívül a 
Dunán egy hajóhad, mely élelemmel látja el; fegyelmezett, kitü
nően fölszerelt hadoszlopok jönnek a mi bandériumaink ellen, hol 
még a lelkesedés is hiányzik. Aug. 20.-án megkezdik a Dráván 
való átkelést. Hadtörténelmi íróink szerint, ha a Dráva mocsarait 
combinatióba veszik s a csatát a Drávánál fogadják el, Szolimán 
nem kelhetett volna át. De ki állott volna ellene a Drávánál, mikor 
a pápa kereszthad-prédikálása nem vált be. Vili. Henrik angol, 
III. János portugál király pénzsegélye még mind csak Ígéret. Az 
egész pápai és európai segély 4000 morva, 3000 lengyel pápai

28
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zsoldos. Az egész királyi tábor 28,000 fegyveres- és 80 ágyúból 
áll. Méltatlan szám az ország harczias hírnevéhez. De a nép az 
Aventinus hegyére vonta magát s nincs, a ki a gyomor és a test
részek parabolájával harcztérre édesgesse. Nincs, a ki a főuraknak 
most, a mikor fogékonyak volnának, elhagyatottságukban elmondja 
a regét, hogy az óriások nem bírtak a forráshoz lehajolni, hogy 
merítsenek, a haragos nép nem merített s pusztúlniok kelletett.

A csata napja előtt állanak. A kettős vezérség, a papság fen- 
sősége már termi keserű gyümölcsét. Az osztrákok és csehek útban 
vannak ; Frangepán Kristóf 15,000 horváttal a Drávánál jön, Zápolya 
János 40,000 erdélyivel Szegednél jár s maga könnyű kocsin nyo
mul, hogy testvérétől a fövezérséget átvegye. S mégis Tömöri, ki 
nehány nap előtt még mint szegény barát vonakodott ily nagy 
hadjárat élére állani, nehogy Zápolya s a nemzeti párt a pogány
nyal békét kösseri, a megütközés mellett van, Zápolya vezértársa 
nem képes vakmerő tervét megakadályozni.

1526 aug. 29.-én, e napon, melyen öt év előtt Belgrád 
elveszett, egy szerda napon ott állt szemben a magyar és a török 
sereg Mohácsnál, a Duna jobb partján. Itt II. Lajos, ott Szolimán, 
itt Tömöri, ott Ibrahim ruméliai basa a sergek élén. Reggeltől állt 
kifárasztólag a magyar, mert a török útja fáradalmait pihente; 
délutáni három órakor dördül el első ágyúja. Tömöri erre dobot 
üttet s megkezdi a végzetes csatát. A magyar három hadtestben 
nyomúlt előre: a jobbszárnyon Tömöri van s ö az első, ki előre
törve, rohamot intéz s csak későre veszi észre, hogy a kétfelé 
nyílt török sorok mögött 150 öreg ágyú tüzébe rohant. A halál 
torkát maguk előtt látva, megfordúlnak s visszajönnek a Duna 
partján veszteg maradt táborhoz. De Szolimán elönyomúl. Tömöri 
s a magyar tábor hősileg fogadja. Pokoli ágyú- s apró fegyvertüz 
kezdődik, fölvillan a kardok özöne; a török egész táborát moz
gásba hozza: s indúl a véres roham, mit a magyarok vitézül föl
tartanak. Ekkor megkerüli őket a török, a két tüzet tovább nem 
állhatják s rövid másfél óra alatt a csata el volt döntve. A rend 
megbomlott. Tömöri és Zápolya György elesett. A sereg futna, 
az ifjú király menekülne, de a megáradt Csele-pataka iszapjában 
leli halálát. Az egyenetlen tábor mégis oly csatát vitt, hogy a 
szultán nem tudta, hol a győzelem. Másnap a gyásztéren, hol egy
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király, két vezér, 28 zászlós úr, köztük hat püspök s köztük Szálkái 
prímás, 5000 főnemes, 13,000 ember, 80 ágyú feküdt. Mikor az 
augusztus 25.-iki haditanács elhatározta, hogy a mohácsi síkon 
vívja meg az ütközetet, Perényi Ferencz váradi püspök, Perényi 
nádor fia, méla humorával jegyezte meg: jó lesz Brodarics kan- 
czellárt Rómába küldeni a szent atyához, hogy az ütközet napját 
a húszezer vértanú ünnepévé jegyezze a miséskönyvbe. A rettentő 
jóslat valóra vált. Maga is ott veszett.

Szolimán nem hitt a rövid csata akkora győzelmében. Mint 
írják, az éjét sátora előtt paripáján töltötte. Azután megkezdődött 
a még fönmaradt futó hadak üldözése, a portyázás, zsákmányolás, 
fogolyejtés, a magyar táborhely, a tábori sátrak fölkutatása, a 
podgyászszekerek lefoglalása. Az ezüst, arany edények, palaczkok, 
kupák, csodaszép kelyhek, poharak, asztali készletek, zacskó ara
nyak, drága prémes bundák, aranynyal, drágakövekkel kivert kar
dok, fegyverek csak úgy omlottak a vezéri sátrak elé. S mi a 
nemzetnek még drágább, hordták a foglyúlejtetteket, mintegy négy
ezerét, kiket Szolimán helyt fölkonczoltatott. Pogány a keresztényt.

Négy napig folyt Mohácsnál a rémes utójáték. Mire Szolimán 
Budára indúlt. Ez alatt Zápolya János az erdélyi hadakkal Buda 
védelmére sietett, a fedezetül hagyott idegen hadakat már nem 
találta, Buda nem volt fölszerelve, Szolimán elé küldött, kihall
gatást kapott. Hogy a török forrást beszéltessük, János a szul
tánnak kezet csókolt, ki tolmács útján így szólt hozzá: a mi val
lásunk különbözik, köztünk baráti viszony nem lehet, tehát ide
jövetelednek mi a czélja. Mire János előadta, hogy a trón meg
ürült, ö oly származás, hogy királyokkal áll sógorságban, méltó 
igénye van a királysághoz s évi ezer arany adót Ígért. Budán 
kívánságod szerint fogom elintézni, kapta válaszúi.

A szultán szept. 3.-án Buda alá érkezett. A városban csak a 
zsidók maradtak, kik halotti lepelben a szultán elé borúivá éle
tüknek, vagyonuknak kegyelmet kértek: megkapták s az összes 
zsidóságot hajón Izlámországba szállították. A janicsárok s egyéb 
seregek a védtelen várba nyomúltak, a király kincs- és fegyver
tárát lefoglalták, hajókra szállították. Arra a szultán is Budára föl- 
vonúlt, a királyi palotába szállott s tíz napi idözés után a győztes 
had hazaindúlt. Vitték a Corvinákat Sorsának hagyva a hazát.
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A sírhalotn, hová Perényiné, Siklósvár asszonya az eleset
teket eltemetteté, egy kápolna, mit más évben Király József pécsi 
püspök építtetett s egy, a Csele-patak mellett állíttatott emlék 
korunkból, jelzi a sírhalom helyét, melynél a csata napján éven
ként ott áll gyászban a nemzet. S ha másról nem, a pécsi egye
tem háromszáz magyar tanulója fölött osztatlan a hazafi bánat.

Budán II. Szolimán Zápolyához így folytathatta: Mondtam, 
hogy a mi vallásunk s így civilisatiónk különbözik. Nekünk nincs 
egyházi, nincs világi hierarchiánk. Elődeim a kalifák világi ural
mát megszüntették, az egyházit az állam alá vetették. Nálatok, 
kivált az utolsó időben, ki érvényesülni akar, papi ruhát ölt a 
nélkül, hogy fogadalmat tenne. A század elejétől a kanczellárság 
vezetett, kivette a nádorság kezéből. Róma mint régen, keresztes
hadat prédikáltat, Európa nem mozdúl s ti, mint a kereszténység 
kelet felé fordított paizsa, még mind készek vagytok reánk kardot 
rántani. Belgrádot elfoglaltam, mert keleti vallásü s a keleti csá
szárság kiegészítő része volt. A dunamente kapuja elesett s jöttem, 
hogy a klerikalismus fészkét visszaszorítsam, nem akarlak meg
hódítani. Még a balkániak nyelvét, vallását sem bántottam. A terü
letről, melyet Árpád szerzett, az országból kivonulok, mit az Árpá
dok viseltek, a koronát itthagyom, mit Mátyás király európai fényre 
emelt, megkiméltettem a királyi palotát. Szabadságtok minden jel
vényét itthagyom. A hozzám barátságosabb Tiszamentén veze
tem sergemet haza, hogy lássam a magyarság legerőteljesebb 
népét.

S bezárjuk a magyar középkort is azon gondolattal, hogy 
sokat vesztettünk, de a szálló igeként nem veszett el minden 
Mohácsnál.






