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Imre király (horvátul: Emerik) - (Székesfehérvár, 1174 – Esztergom, 1204. november 30. )  

Magyarország királya 1196-tól, szerb király 1201-től, 1204-es haláláig. 

   

Imre király a Képes Krónikában         Imre király címere                   A király sírja az egri várban - diáklátogatás 

III. Béla király és Châtillon Anna királyné, antiokheiai hercegnő elsőszülött fia. Apja még 

életében ifjabb királlyá koronáztatta, hogy biztosítsa számára a trónt, Imre ennek ellenére 

fivérével, a későbbi II. Andrással többször összetűzésbe került, mivel a herceg folyamatosan 

fellázadt uralma ellen. Apjához hasonlóan Imre király annak érdekében, hogy 

fia, László utódlását biztosítsa, az ötéves gyermeket ifjabb királlyá koronáztatta, majd 

megeskette Andrást, hogy mindenben álljon ki László mellett. Imre halála után ugyan fia 

került a trónra, de az ifjú király hatévesen meghalt, így a korona végül András fejére került. 

Fiatalkoráról kevés forrás maradt fenn. Annyi biztos, hogy nevelője 

egy Bernát nevű, Perugiában tanult káplán volt. Bernát 1192-ben érkezett Magyarországra , és 

III. Béla ekkor bízta meg fia nevelésével. Imre befolyásának hatására 1200 

körül Spalato érsekévé választották Bernátot. 1182. május 16-án – apja halála előtt tizennégy 

évvel – Miklós esztergomi érsek megkoronázta Imrét. Az Árpád-kori magyar történelemben 

nem volt gyakori, hogy a trónörököst még az apa (vagy előd) uralkodása idején 

megkoronázzák. 1182 előtt két ilyen eset fordult elő: Salamon 1057. évi és II. István 1105. 

évi koronázására az Imre koronázásakor az országot jellemzőnél lényegesen kiélezettebb 

belpolitikai helyzetben került sor. 

Ha Bélának volt kitől tartania, akkor az a börtönben tartott testvére, Géza herceg volt. A 

koronázás után Imre nem kapott tényleges hatalmat, nem lett sem társuralkodó, sem egy 

országrész élén álló herceg. 1194-ben azonban – feltehetően az egyre erősödő magyar 

előkelők nyomására – Béla Imre hercegre bízta Dalmácia és Horvátország kormányzását. III. 

Béla 1196. április 24-én meghalt, és Imre akadálytalanul foglalhatta el a királyi trónt. 

Öccse, András herceg azonban hamarosan hatalmi igényekkel lépett fel. 

Végrendeletében III. Béla Imrére hagyta az országot. Andrásra – területi hatalom nélkül – 

várakat, nagy birtokokat és sok pénzt hagyott. András örökségéhez tartozott még az a 

kötelezettség is, hogy vezesse Jeruzsálem visszafoglalására azt a keresztes hadat, amelynek 

fővezéri tisztét apjának kellett volna betöltenie. András azonban a rábízott pénzt eltékozolta, 

majd 1197-ben fegyverrel támadt bátyja ellen, és lei s győzte. E sikerének köszönhetően 

nyerte el – bátyjához és apjához hasonlóan – a dalmát-horvát hercegséget. Az Árpád-kori 

magyar történelemben már addig is előfordult, hogy a családtag trónkövetelő a törvényes 

király ellen támadt, ehhez azonban minden esetben idegen uralkodó segítségét kellett igénybe 

vennie. András lázadása volt az első eset, hogy a lázadó fél pusztán az egyre erősödő hazai 

arisztokráciára támaszkodott. 
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III. Ince pápa 1198 elején levélben szólította fel Andrást vállalt kötelezettségének 

teljesítésére, és arra, hogy tartsa tiszteletben bátyja jogait. András nem törődve a pápai 

intéssel a tengermelléki részeken önálló uralkodóként rendezkedett be és nekilátott a 

főhatalom megszerzésére irányuló szervezkedésnek. A tervezett összeesküvés azonban 

lelepleződött és az újabb ütközet 1199-ben Imre győzelmével végződött. András VI. Lipót 

osztrák herceghez menekült, és a két testvér végül 1200-ban, a pápa közbenjárására békült ki. 

Megegyeztek, hogy együtt vonulnak a Szentföldre, és távollétükben az osztrák herceg 

kormányozza az országot, András visszakapja hercegségét, és aki tovább él, örökli a másik 

területeit. 

A szentföldi hadjárat azonban nem jött létre, de a belső fegyvernyugvás alkalmat teremtett 

Imrének a külországi hódításhoz. Beavatkozott a szerb belügyekbe: 1201-ben fegyveresen 

hatolt Szerbiába, majd felvette a Szerbia királya címet. A bolgárok ellen 1202-ben kivívott 

győzelme után egy ideig a Bulgária királya címet is használta. Imre beavatkozott a német 

belviszályokba is, a pápapárti IV. Ottót fegyveresen támogatta Sváb Fülöp ellenében. 

Ugyanekkor a boszniai bogumil eretnekek ellen is sikerrel lépett fel. 

Ennek ellenére a pápa és Imre viszonya nem volt felhőtlen, mivel mindketten ki szerették 

volna terjeszteni befolyásukat Bulgáriára, illetve III. Ince pápa szorgalmazta a keresztes 

hadjárat megindítását, s a magyar részvételt ebben. Időközben azonban (1203-ban) Imre 

testvérét, Andrást az időközben megszületett trónutód – a későbbi III. László – elismerésére 

szólította fel. Ez kiváltotta András újabb fegyveres fellépését, melynek során Imrénél nagyobb 

erőt tudott felvonultatni. A szembenálló csapatok már fel is sorakoztak Varasd mellett, de az 

egyik forrás szerint Imre fegyvertelenül, egy pálcával a kezében fogta el saját táborában 

Andrást, majd börtönbe vetette. Az ún. "varasdi jelenet" megtörténtét azonban a történészek 

megkérdőjelezik.  

Andrást hívei hamarosan kiszabadították. Ekkortól Imre legfontosabb célja az volt, hogy fia 

törvényes trónutódlását biztosítsa. 1204. augusztus 26-án János kalocsai érsek a pápa 

felhatalmazásával megkoronázta III. Lászlót. III. Ince azzal a feltétellel adta hozzájárulását, 

hogy a kisgyermek helyett apja tegyen esküt a pápaság iránti engedelmességre és a 

magyarországi egyház támogatására. 

Imre célját elérte, de fiatal kora ellenére közeledni érezte a halált. Fia kiskorúsága idejére 

Andrást bízta meg az ország kormányzásával és esküt tétetett vele, hogy a kis uralkodóhoz hű 

lesz. Pénzének csak egyharmadát hagyta fiára, a másik kétharmadot a templomos és johannita 

rendnek adományozta. Egerben temették el. 

 

III. László király  

(horvátul: Ladislav III) - (Székesfehérvár, 1200 körül – Bécs, 1205. május 7.)  

Magyarország királya 1204 és 1205 között. Imre király és Aragóniai Konstacia egyetlen fia. 

Mindössze három-, más források szerint ötévesen koronázták királlyá, viszont így is csak a 

negyedik legfiatalabb koronás fő a magyar történelemben. 

III. László születési ideje vitatott, 1199-ben vagy 1201-ben született Székesfehérvárott. A 

fiatal herceget apja, Imre koronáztatta ifjabb királlyá 1204. augusztusában. Ekkor a kis László 

három- vagy ötéves lehetett. A koronázására vélhetően azért került sor, mert Imre közeledni 

érezte halálát, és zökkenőmentessé akarta tenni a trónöröklést. A halál végül 1204. november 

30-án érte, de előbb testvérét, a későbbi II. Andrást megeskette, hogy a kis Lászlót mindenben 

támogatni fogja. András, mint az ország kormányzója, azonnal saját kezébe összpontosított 
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minden hatalmat, és lehetetlenné tette a gyermek László és az anyakirályné, Aragóniai 

Konstancia helyzetét. III. Ince pápa levélben figyelmeztette Andrást, hogy maradjon hű az  

      

III. László a Képes Krónikában         III. László címere                            III. Ince pápa portréja 

esküjéhez, és ne engedjen egyes gonosz emberek biztatásának. Ezek alatt az András körüli 

előkelőket értette, akik minél előbb a trónon szerették volna őt látni, hogy aztán hasznot 

húzhassanak a támogatásából. A pápa Magyarország népéhez is levelet intézett, hogy 

maradjanak meg László hűségében. 

András azonban még Konstancia vagyonára is rátette a kezét, így az anyakirályné kisfiával, a 

koronával és párthíveivel Bécsbe menekült VI. Lipót osztrák herceghez. András ezt nem nézte 

jó szemmel, és háborúval fenyegetőzött, ha Lipót nem adja ki a menekülteket. Mielőtt 

azonban tényleges konfliktusba sodródott volna Lipót és András, a gyermek László váratlanul 

meghalt. 

Testét visszahozták  és Székesfehérvárott, a Nagyboldogasszony-bazilikában temették el. 

Királyként a magyar történelemben fiatalsága okán gyakorlatilag semmilyen szerepet nem 

játszott. Életében II. László néven emlegették, mivel akkoriban az 1162 és 1163 között 

uralkodó ellenkirályt, II. Lászlót nem ismerték el törvényes uralkodónak. 

 

II. András magyar király 

II. (Jeruzsálemi) András (más alakváltozatban: Endre) – (1176 körül – 1235. szeptember 

21.), Magyarország királya 1205 és 1235 között. Uralkodása a magyar történelem egyik 

legtöbbet emlegetett időszaka. Nemcsak azért, mert András energikus külpolitikájával az 

egész Balkán-félszigetet behálózta, és több szomszédos területet is meghódított, hanem azért 

is, mert a belpolitikában olyan modern törvényeket alkotott az Aranybulla 1222-es kiadásával, 

melyek kisebb-nagyobb változtatásokkal egészen 1848-ig hatályban maradtak. 

III. Béla és Châtillon Anna gyermekeként született 1177-ben. Másodszülött fiúként nem 

András kapta a magyar trónt, de atyja 1188-ban Halics trónjára segítette. 1190-ben azonban 

elűzték a trónról, és a herceg újra a magyar udvarban élt. Apja halála után Imre lett 

Magyarország királya, míg atyja Andrásra várakat, birtokokat és sok pénzt hagyott, hogy be 

nem teljesített fogadalmát, a szentföldi hadjáratot véghezvigye. András azonban befolyása 

erősítésére használta vagyonát, így hívei tanácsára 1197-ben rátámadt bátyjára, majd 

győzelme után Imre a dalmát-horvát hercegi címet adományozta testvérének. 
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1198. március 31-én a támadó szerbeket visszaverte András, és ellentámadásba ment át. 

Elfoglalta Ráma és Hum vidékét, és felvette a Hum és Ráma hercege címet is. Területein úgy 

uralkodott, mint bátyja az egész országon, adót szedett, pénzt veretett. Ezután ismét 

megtámadta Imrét, ezúttal azonban  alulmaradt, és így VI. Lipót osztrák és stájer herceghez 

menekült. 

A pápának 1200-ban sikerült a testvéreket kibékítenie. András visszakapta korábbi területeit, 

de a korábbinál jóval kisebb hatáskörrel. Ekkoriban kötött házasságot Gertrúddal, IV. 

Andechsi Bertold isztriai és krajinai őrgróf és meráni herceg lányával. A házasságból öt 

gyerek született: Mária, a későbbi IV. Béla király, a későbbi Szent Erzsébet,  Kálmán és 

András. 

András em tett le a korona megszerzéséről, és amikor Imre királynak Konstancia hercegnőtől, 

az aragóniai király lányától fia született, ismét sereget gyűjtött a király ellen. 1203 

októberében a király Varasd közelében találkozott öccsével. A találkozóról és az ott 

történtekről Spalatói Tamás krónikájából értesült az utókor. Eszerint Imre egy szál pálcával 

ment át András táborába és királyi tekintélyével lázadó öccsét bántatlanul saját emberei közé 

cibálta és foglyul ejtette. Megelégedett azonban annyival, hogy Andrást Keve várába zárta, s 

annak feleségét, Gertrúdot pedig hazaküldte. A fivérek szembenállását párválasztásuk is 

jelezte. Imre király politikája alapvetően pápabarát volt, ezért feleségét a pápa közvetítésével 

választotta, és a pápa kérésére fegyveresekkel is segítette IV. Ottó harcát 

a Türingiára támadó Sváb Fülöp ellenében. András viszont a Fülöp oldalán álló Bertoldnak 

lett veje. 

András 1204-ben hívei segítségével kiszabadult, és Imre őt tette meg fia gyámjává és az 

ország kormányzójává. Ezután nem sokkal, még az év novemberében meghalt. András 

kormányzói jogkörét felhasználva megszerezte az özvegy királyné javait, mire ő a gyermek 

királlyal és koronával VI. Lipót osztrák herceghez, Imre ellenségéhez menekült. Mivel III. 

László 1205-ben meghalt, András lett a törvényes utód, és 1205. május 29-én meg is 

koronázták. 

Már koronázásának évében hadjáratot vezetett Halicsba, ahol biztosította a trónt a 

gyermek Danyiil Romanovicsnak, de a Halics (Galícia) és Lodoméria (Volhínia) királya 

címet ő vette fel. Elődeinek gyakorlatával legjellemzőbben a birtokpolitikában szakított, és 

minden korábbinál több királyi birtokot eladományozott — általában a vezető egyházi és 

világi személyeknek, hűségük és szolgálataik elismeréseként. A vezető tisztségekbe Gertrúd 

befolyásának jeleként a Meráni-család tagjai és rokonai kerültek. A királyi birtokokat már I. 

(Szent) István is adományozott, de az eladományozott udvarnokföldeket II. Andrásig pótolta 

a Kárpát-medencét mindjobban kitöltő, a peremterületek felé terjeszkedő magyar állam 

birtokgyarapodása. II. Andrásnak már nem volt ilyen lehetősége, ezért a várbirtokokhoz nyúlt, 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1198
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_31.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbia
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1ma_kir%C3%A1lys%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hum_(Bosznia-Hercegovina)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/VI._Lip%C3%B3t_osztr%C3%A1k_herceg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gertr%C3%BAd_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=IV._Andechsi_Bertold&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=IV._Andechsi_Bertold&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/IV._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erzs%C3%A9bet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3niai_Konstancia_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/Varasd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Spalat%C3%B3i_Tam%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Keve
https://hu.wikipedia.org/wiki/IV._Ott%C3%B3_n%C3%A9met-r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCringia
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCl%C3%B6p_n%C3%A9met_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/VI._Lip%C3%B3t_osztr%C3%A1k_herceg
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/III._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Halics
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A1niel_halicsi_kir%C3%A1ly&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lodom%C3%A9ria
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Szent_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Szent_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1t-medence


és várakat, ispánságokat, egész vármegyéket adományozott azok jövedelmeivel együtt 

örökölhető birtokként híveinek — főként németeknek. A folyamatot gyorsította, hogy az 

előkelőségek birtokainak növekedésével egyre kevésbé függtek a királytól. Ahogy szilárd 

bázist tudtak kiépíteni, egyre inkább törekedtek egybefüggő uradalmak kiépítésére; fő 

céljukká a birtokrészeik közé ékelődő királyi földek megszerzése vált.  

Befolyását latba vetve elérte a pápánál, hogy Gertrúd testvérét, Bertoldot tegye meg kalocsai 

érsekké. A merániak gazdasági és politikai térnyerése egészen az összeesküvésig fokozta a 

magyar főurak elégedetlenségét. Ennek élén Péter ispán, Bánk bán és veje, Simon állt. 

Támogatóként szerették volna megnyerni János esztergomi érseket is, a legenda szerint 

azonban az óvatos érsek kétértelmű levelet küldött. A merénylők 1213. szeptember 23-án, a 

gyakori halicsi hadjáratainak egyikén hadakozó király távollétében csaptak le. A királynét és 

udvarát megölték, csak Lipót hercegnek és Bertold érseknek sikerült sértetlenül elmenekülnie. 

A hazatérő király Péter ispánt karóba húzatta, de további felelősségre vonásra nem került sor. 

      

Getrudis, vagyis Merániai Gertrúd, akinek a sírja a pilisszentkeresztesi cisztercita kolostorban állt 

Gertrúd halála után a német befolyás visszaszorult, de a királyi jövedelmek pótlására II. 

Andrásnak új adókat kellett bevezetnie. Ez annál is inkább szükségessé vált, mivel az 1211-

ben a kunok elleni védelemre a Barcaságba betelepített Német Lovagrend is a kiváltságok 

maximumát élvezte.  

II. András adóit az 1210-es években pénzben beszedett vámok és illetékek formájában vezette 

be. A királyi udvar gazdálkodásának új rendjét mutatja az ezt irányító szervezet változása is: 

1214-ben jelent meg a tárnokmester tisztsége. Az adók behajtását II. András is többnyire a 

bérbe adta; egyes királyi jövedelmeket, mint például a sókereskedelmet, egyösszegű bérleti díj 

ellenében adóbérlők kaptak meg.  

A 13. század elején pedig a máramarosi sóvölgyekben is virágzó művelési ággá vált a magyar 

sóbányászat. A sóbányák kezdettől királyi birtokok voltak. A só kitermelését, elosztását és 

eladását a királyi hatalom központilag irányította. A sómonopólium megszervezésével 

fonódott össze több vármegye (Kolozs, Torda, Doboka) kialakulása. Pénzváltási illetéket is 

bevezetett, mivel az emberek vonakodtak elfogadni a gyengébb minőségű, értéktelenebb 

magyar fémpénzt. A bérleti rendszer kialakulásával a pénzverés decentralizálódott, de törvény 

tiltotta, hogy a kamaraispánok és a pénzváltók izmaeliták vagy zsidók legyenek. 
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A Német Lovagrend első európai vállalkozása Magyarországon kezdődött 1211-ben, amikor 

a Szentföldről éppen kivonulóban levő lovagok egy részét II. András magyar király Erdélybe 

hívta és a Barcaságba (Borzaság) telepítette le őket. Fő feladatuknak a kunok támadásainak 

visszaverését adta, mely rendszeresen érte Erdélyt. A lovagrend bejövetele összeegyeztethető 

azzal a Magyarországon akkor erőteljesen folyó németbarát politikával, mely 1213-ig tartott. 

A térségbe frank (német) és vallon hospeseket telepítettek le (őket kezdték szászok névvel 

illetni a magyarok). Az új lakók meghonosították a földművelést és kézműipart és alapítottak 

új településeket, melyek nagy része még ma is áll. Még letelepedésük évében épült váruk 

a Bodzai-szorosnál, ami nem más volt mint Keresztvár (Kreuzburg). 

Az elvadult, erdős vidéken modern mezőgazdaság és erdőgazdálkodás vette kezdetét, sőt 

halászat is az Olt folyó mentén. Számos kiváltságot kaptak a lovagok, többek közt 1213-ban 

a szászoknak kelt Diploma Andreanum (ez egy kiváltságlevél volt a királytól 

a betelepülőknek) is megemlíti, s ugyanakkor területüket már Törcsvári-szorossal és 

vidékével egészítették ki, ahol szintén épül egy vár. A német lovagok saját autonóm 

területként kezelték földjüket, adómentességük volt, kereskedési-, bányászati- és vásárvám 

szedésének jogát is elnyerték. Az új egyházközségek papjait maguk választották, melyhez 

előzetesen kellett az erdélyi püspök jóváhagyása is. Beszedhették emellé a dézsmát, s 

felruházták őket a szabad pénz-, ill. súlyhasználat jogával. 1218. április 19-én a pápa is 

megerősítette az eddig kapott kiváltságaikat. Mindezek mellett a szabad vámmentes 

sószállítás engedélyét is megkapta a lovagrend mind András királytól, mind a pápától. 1222-

ig öt kővára is épült a rendnek. 

Eleinte minden rendben ment: német lovagrend visszaverte a kunok Erdély ellen intézett 

támadásait, a király nagyon meg volt elégedve a lovagrend eddigi teljesítményeivel, s szép 

jutalomban részesítette őket. Kötelességtudóan végrehajtott feladatokért a Szentszék is 

megjutalmazta. 1223-ra nagyon benépesült a Borzaság, számos templom épült. III. Honorius 

pápa további szolgálataik elismeréseképpen kivonta a lovagokat az erdélyi püspökség 

fennhatósága alól, s a borzasági papság önálló esperességbe szerveződött. 

A sikerei és kiváltságai teljében a német lovagrend önálló, magyar királytól független állam 

alapítására törekedett (már évekkel korábban is), ami nemcsak az erdélyi, hanem az 

elfoglalt kunországi földeket is magába foglalta volna. Ettől kezdve vakmerő és önkényes 

tettek sorozatát követték el, mint például azt, hogy a királyi servienseket elfogták, s még 

önkényes földfoglalásokba is kezdtek a szomszédos régiókban Székely- és Vlachföldön. A 

tetteiket a király felpanaszolta a pápánál, aki vizsgáló bizottságot küldött Magyarországra. A 

király fia, a későbbi IV. Béla határozottan amellett volt, hogy a lovagokat ki kell tiltani az 

országból. 

1224-ben a türingiai Salzai Hermann nagymester felajánlotta a pápának a rend eddig kapott és 

a kunoktól megszerzett területét, mint független államot a Szentszék hűbérében, de ezt András 

már korábban is megtiltotta, s miután a lovagok minden figyelmeztetését semmibe vették, 

ezért fegyveres erővel adott nyomatékot követelésének. A királyi sereg napokon belül 

kiszorította őket Erdélyből. A lovagrend számos emberét elvesztette a küzdelemben, s végül 

belátták, hogy nem tudják állni a harcot. Segítség nem érkezett, várukat lerombolták és 

lovagrend kénytelen volt megfutamodni. A szász lakosságnak ellenben nem esett bántódása, 

mivel egyáltalán nem segítették a lovagokat, ezért korábbi királytól és nagymestertől kapott 

kiváltságaikat megőrizhették. Ezt a területet Királyföldnek nevezik majd a középkortól. 

Mivel a rend a pápa pártfogoltjának számított, ezért közte és a Magyar Királyság között egy 

időre bonyodalmak támadtak. A pápaság másfél évtizeden át hiába próbálta elérni, hogy a 

német lovagrend visszanyerje erdélyi várait és uradalmait. 
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Az új berendezkedés során a nagyhatalmú előkelők elsősorban a királyi birtokok rovására 

gazdagodtak meg és ez egyben a királyi birtok és a világi magánbirtok arányának jelentős 

eltolódását jelentette a magánbirtok javára. A királyi birtokok csökkenésével együtt járt a 

királyi hatalom gyengülése, ami a nagyurak hatalmaskodásának az elterjedéséhez vezetett. Az 

adományozások és az erőszakos földszerzés mellett a gazdagok vásárlás útján is gyarapították 

birtokaikat. 

A világi földbirtokok megszaporodása és növekedése szükségletté tette az ingatlanok jogos 

birtoklásának igazolását, ezért megnőtt az oklevéladás szerepe, fellendült az okleveles 

gyakorlat. A korábban szerzett földbirtokokról azonban még nem készült oklevél, ezért 

fontossá vált a nemzetségek származásának, a távoli közös ősnek a kimutatása, a régiség vált 

ugyanis ez által jogforrássá. Az oklevelek ekkortól utaltak általában „de genere” kitétellel a 

származásra. A nemzetségekről a korból Anonymus gestájából szerezhető a legtöbb ismeret, 

ami az 1210-es években íródott a legnagyobb valószínűséggel. Azok az előkelők, akik 

kimaradtak a királyi birtokok adományozásából már 1210-ben megpróbáltak kapcsolatot 

keresni III. Béla öccsének, Géza hercegnek görög földön élő fiaival, hogy felajánlják nekik a 

magyar trónt. Ezt a kísérletet II. Andrásnak még sikerült megakadályoznia, de 1214-ben a 

hasonló próbálkozások megelőzésére megkoronáztatta elsőszülött fiát, a későbbi IV. Bélát, 

aki ekkor még csak 8 éves volt. 1214-ben II. András király I. Leszek krakkói 

fejedelemmel szövetségben sikeres hadjáratot vezetett Halics ellen, melynek eredménye lett 

fiának, Kálmánnak lengyel házassága és rövid idejű halicsi királysága. 

A megözvegyült András király 1215-ben újranősült. Második felesége a 17-18 

éves Jolánta, Courtenay Péter auxerre-i és namuri grófnak, II. Fülöp Ágost francia király 

rokonának, 1216-tól latin császárnak leánya lett. E frigyből született András hatodik 

gyermeke, Jolánta, később Aragónia királynéja. 

Az „új berendezkedés” nagymértékben veszélyeztette a számukban jelentős 

királyi szerviensek, a várjobbágyok és a várnépek érdekeit. A sókereskedelem bevonása a 

bérleti rendszerbe pedig jövedelmet vont el a katolikus egyháztól. Az egyház sérelemnek 

tekintette azt is, hogy az izmaelita és zsidó bérlőkkel szemben hatástalanok voltak az egyházi 

fenyítés hagyományos eszközei.  

A Latin Császárság trónjára II. András és apósa is pályázott. A császári trón megszerzése 

érdekében sürgőssé vált az idáig halogatott keresztes hadjárat megindítása. Távolléte idejére 

politikájának korábbi ellenzőjére, János érsekre bízta az ország kormányzását. III. Honoriusz 

pápa azonban Courtenay Pétert koronázta császárrá. Ezért András a tervezett szárazföldi út 

helyett – a hadjáratot már nem mondhatta le – a tengeri szállítást választotta, hogy 

elkerülje Konstantinápolyt. A hadjárat során semmilyen érdemi katonai eredményt nem ért el, 

sőt jelentősebb katonai akciót sem hajtott végre. A tengeri szállítás fejében viszont 

lemondott Velence javára Záráról, a vállalkozáshoz már induláskor kölcsönöket vett fel, a 

pénzt ereklyék vásárlására, adományozásra fordította. 1218-ban fölvették a Jeruzsálemi Szent 

János Ispotályos Lovagrendbe (későbbi Máltai lovagrend), donátus ranggal. Akkon városát 

elérve azonban felvette a „Jeruzsálem királya” címet. Olyannyira tékozló volt itt is, 

hogy Gizella királynénak a veszprémi egyháztól kölcsönkért koronáját is el kellett adnia 140 

márkáért. Hazafelé, 1218-ban ötletszerű házassági szerződéseket kötött. Ezekből végül Béla 

fia és Mária leánya esetében lett ténylegesen házasság.  

A keresztes hadjárat közvetíthette a később kiadott Aranybullában foglalt egyes 

rendelkezések alapelveit. A Jeruzsálemi Királyság nemeseinek az ún. jeruzsálemi 

assizákban foglalt szabadságjogaival - többek közt például az ellenállás jogával - minden 

bizonnyal megismerkedtek a királyt kísérő magyar urak is, akik útjuk során hosszabb időt 

tölthettek együtt a szentföldi keresztes királyságok előkelőivel. Így például Ugron királyi 
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kancellár és Tamás egri püspök, akik a Szentföldre elkísérték az uralkodót, később az 

Aranybullát aláíró nemesek közt is szerepeltek.  

„Ezután András király a pápa úr meghagyására meglátogatta Szentföldet; ezt a parancsot 

még herceg korában kapta, miként az Extravagantesben áll a fogadalomról és a fogadalom 

beváltásáról a következőképpen: "Noha mindenkinek..." Tudniillik ő teljesítette és váltotta 

valóra atyja fogadalmát. Ott a Szentföldön a keresztény sereg vezére és kapitánya lett a 

babiloni szultán ellenében, és dicsőséges diadalt aratott. Három hónapig maradt ott. Végül 

előszedte királyi kincsét, és különféle szent ereklyéket szedett össze: nevezetesen Szent István 

első vértanú koponyáját, Szűz Szent Margit vértanú koponyáját, Boldog Tamás apostol és 

Szent Bertalan jobb kezét, továbbá Áron vesszejének egy darabját és egyet a hat kancsó közül, 

melyekben Krisztus borrá változtatta a vizet, és még sok egyebet, amit csak összegyűjthetett. 

Szentek drága kincseivel tért vissza Magyarországba. Országát virágzó állapotban találta.“ 

(Képes Krónika) 

A Szentföldről hazatérő királyt szinte polgárháborús állapot fogadta – nem úgy, volt, ahogy 

a Képes Krónika leírta. Az előkelők egy csoportja száműzte a kormányzónak kinevezett János 

esztergomi érseket is, aki csak a király visszatértekor jöhetett vissza Magyarországra. 

  

Krak des chevaliers vára a mai Szíriában. A keresztes hadjáratok idején a johannita lovagok kezében volt, és ez 

a vár tartott ki legtovább a keresztény erődök közül. II. András magyar király rendszeres adományával 

támogatta a vár építését és a vár védőinek ellátását miután ott járt 1218-ban. 

1219-ben Halicsban megdöntötték fia, Kálmán trónját, aki feleségével együtt fogságba esett. 

II. András csak egy házasságkötési ajánlattal tudta elérni szabadulásukat: Ilona hercegnő és az 

ifjabbik András herceg között jött létre házasság. A halicsi hódító politika, a halicsi 

belügyekbe történő folyamatos beavatkozás a befektetett anyagi és emberáldozathoz képest 

rendkívül szerény eredményeket hozott. Tulajdonképpen a hadi vállalkozásban kitűnt főurak 

jutottak csak újabb birtokadományokhoz. 

1222 volt a nagy változások esztendeje. Az Imre-párti főurak nyomására II. András 

Székesfehérváron kiadta az Aranybulla néven ismertté vált királyi oklevelet hét példányban. 

Az Aranybulla megszületése II. András korábbi nézeteinek felülvizsgálatát is jelentette. Ez a 

királyi dekrétum számos olyan fontos kiváltságot biztosított a szervienseknek, amely később 

helyet kapott a nemesi szabadságjogok között és így az Aranybulla egy sajátos, középkori 

értelemben vett „demokratizálás” mutatója. Az okirat neve onnan származik, hogy arany 

pecséttel látták el, s a „bulla” jelentése pecsét. 

Magyarország nemesi szabadsága alapkövének tartott Aranybullának mind a hét eredeti 

példánya elveszett, azonban a szövege meglehetősen sok forrásban maradt fenn.  
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A megoszolhata t lan  Szentháromság  egy  Is tennek  nevében!  

 
András, Isten kegyelméből Magyarországnak, Dalmáciának, Horvátországnak, Rámának, 

Szerviának, Galíciának és Lodomeriának királya, örök emlékezetre. 

  

Mivel azon szabadság, melyet Szent István király szerzett volt országunkban mind a 

nemeseknek, mind egyebeknek, némely királyok hatalma által, kik néha magok haragjáról 

bosszút állának, néha hallgatának a gonosz embereknek hamis tanácsokra, vagy kik az ő 

tulajdon hasznokat keresék, igen sokban megkárosodott: a mi nemeseink Fölségünknek, és az 

előttünk való királyoknak sokszor könyörgöttek és esedeztek országunknak megjobbítása 

végett. 

Mi tehát az ő kéréseknek mindenben eleget tenni akarván, amint tartozunk leginkább ezen 

alkalmatossággal, mert már gyakran minekünk ővelek nem kicsiny keserűségre jutott ügyünk, 

amit illik eltávoztatnunk, hogy a királyi méltóság fenntartassék (ez pedig senki által jobban 

nem eshetik meg mint őáltalok): mind őnekik, mind egyéb embereknek a mi országunkban a 

Szent Istvántól adatott szabadságot megengedjük. 

És más egyéb dolgokat, melyek országunk jobb állapotjára tartoznak, hasznoson rendelünk 

ilyen módon: 

  

I.    CIKKELY 

Rendeljük, hogy minden esztendőnként Szent István napját, hacsak valami nagyon nehéz 

foglalatosság vagy betegség meg nem tiltaná, Székesfejérváratt tartozzunk ülleni. 

1 §. És ha mi jelen nem lehetünk, a nádorispány kétség nélkül ott leszen érettünk, és mi 

képünkben meghallgatja az ügyeket. 

2 §. És minden nemesek, kik jelen akarnak lenni, szabadon odagyülekezzenek. 

  

II.    CIKKELY 

Akarjuk ezt is, hogy se miáltalunk, se utánunk való királyok által, valami üdőben meg ne 

fogattassanak vagy nyomoríttassanak a nemesek valamely hatalmas kedvéért, hanem ha 

először elidéztetnek, és a törvény szertartásával bűnösöknek lenni találtatnak. 

  

III.    CIKKELY 

 Ismét; semmi adót nem veszünk a nemesek jószágáról, sem szabados pénzeket nem 

szedetünk. 

1 §. Sem házaikban, sem faluikban meg nem szállunk, hanemha hivatalosok leszünk. 

2 §. Az egyház népére sem vetünk teljességgel semmi adót. 

  

IV.    CIKKELY 

Ha valamely nemesember fiú magzat nélkül meghalálozik, negyed részét birtokának az ő 

leánya nyerje el, a többivel azt mívelje, ami neki tetszik. 

1 §. És ha testamentom nélkül történik halála, a közelebb való atyafiára szálljon jószága. 

2 §. És ha teljességgel semmi nemzetsége nincsen, a királyra szálljon. 

  

V.    CIKKELY 

A vármegye ispánja meg ne ítélje a nemesek jószágán lakókat, hanemha pénz és dézsma 

dolgában. 

1 §. A várnagyok csak az önnön megyéjekben való népeket ítéljék. 

2 §. A lopókat és tolvajokat a királyi bírák ítéljék, de a vármegye ispánja jelenlétében. 

  

 



VI.    CIKKELY  

Ismét; azoknak, kik egy valakire öszveesküdtek, ne legyen szabad – mint szoktak – lopókat 

nevezni. 

  

VII.    CIKKELY 

Ha a király az országon kívül sereget akar vinni, a nemesek ne legyenek kötelesek vele menni, 

hanemha az ő pénzéért. 

1 §. És a visszajövet után hadiítélet alá ne engedje őket vettetni. 

2 §. Ellenben pedig ha ellenség jövend az ország ellen, a nemesek tartozzanak feltámadni, és 

mindnyájan hadba menni. 

3 §. Ismét; ha az országon kívül akarunk hadakozni, és sereget vezetendünk: mindazok, 

kiknek ispányságok vagyon, pénzünkért tartozzanak velünk jönni. 

  

VIII.    CIKKELY 

A nádorispány országunkban minden embert válogatás nélkül ítéljen. 

1 §. De a nemesek pörét, mely fejek és jószágok veszedelmében jár, a király híre nélkül el ne 

végezhesse. 

2 §. Több vicebírót pedig egynél ne tarthasson udvarában. 

  

IX.    CIKKELY 

A mi udvarbírónk, míg az udvarunkban vagyon, mindeneket megítélhessen; és amely pört az 

udvarban elkezdett, azt mindenütt elvégezhesse. 

1 §. De amikor a maga jószágában lakik, ne bocsáthasson ki idéző embert, se a pörösöket 

maga elejbe ne idéztethesse. 

  

X.    CIKKELY 

Amely jobbágynak tiszt létében halála történik a hadban, annak fia vagy testvére illendő 

tisztséggel ajándékoztassék meg. 

1 §. Azonképpen ha nemesnek leend halála, annak fiát a király tetszése szerént ajándékozza 

meg. 

  

XI.    CIKKELY 

Ha idegenek, tudniillik derék emberek jőnek az országba, ne tetessenek tisztségekbe az ország 

tanácsa nélkül. 

  

XII.    CIKKELY  

Feleségeik azon nemeseknek, kik meghalnak, vagy törvény szerént megöletnek, vagy a 

bajviadalban és akármi módon elvesznek – meg ne fosztassanak az ő jegyruhájoktól. 

  

XIII.    CIKKELY 

A jobbágyok úgy járjanak a király udvarába, vagy akárhová mennek, hogy a szegényeket ne 

nyomorgassák, ne fosszák. 

  

XIV.    CIKKELY 

Továbbá: ha valamely vár ispánja nem oly tisztességesen viseli magát, mint az ő megyéjéhez 

illik, vagy népét nyomorgatja: reá bizonyodván ez, az egész ország előtt szégyenére 

fosztassák meg méltóságától, és amit gonoszul elvonszott, adja vissza. 

  

XV.    CIKKELY 

A király lovászi, pecéri, kaszási ne merjenek szállani a nemesek faluira. 



XVI.    CIKKELY 

Egész vármegyéket, vagy egyéb királyi tiszteket örökbe nem adunk. 

  

XVII.    CIKKELY 

Ha valaki igaz szolgálatja által jószágot nyerend, attól soha meg ne fosztassék. 

  

XVIII.    CIKKELY  

Továbbá: a nemesek engedelmet nyervén tőlünk, szabadon mehetnek fiankhoz, úgymint 

nagytól kicsinyhez, és ezért jószágaikban meg ne károsíttassanak. 

1 §. Azt, ki fiank előtt igaz törvény szerént vesztett, mi előnkbe nem bocsátjuk; sem azon 

pört, mely őelőtte kezdetik, míg ugyanott vége nem szakad; viszont a mi fiank is ezenképpen. 

  

XIX.    CIKKELY  

A várok jobbágyi, a Szent István királytól adott szabadság szerént éljenek. 

I §. Hasonlóképpen az idegenek, akármi nemzetből valók, az eleitől fogva nekik engedtetett 

szabadság szerént éljenek. 

  

XX.    CIKKELY 

A dézmák pénzzel ne váltassanak meg, hanem mint a föld terem, bor vagy gabona fizettessék. 

1 §. És ha a püspökök ellenmondanak, nem segítünk nekik. 

  

XXI.    CIKKELY  

A püspökök a mi lovainknak dézsmát ne adjanak a nemesek jószágáról: se a király jószágába 

azonok emberei ne tartozzanak dézsmát hordani. 

  

XXII.    CIKKELY 

Ismét; a nemesek erdeire vagy réteire, ha ők azt ellenzik, a mi disznaink ne hajtassanak. 

  

XXIII.    CIKKELY 

Ismét; a mi új pénzünk esztendeig tartson húsvéttól fogva húsvétig. 

1 §. És a pénz olyan legyen, amilyen volt Béla király üdejében. 

  

XXIV.    CIKKELY  

Pénzverő kamaraispányok, sótisztek, vámosok országunk nemesei legyenek. 

1 §. Izmaeliták és zsidók ne lehessenek. 

  

XXV.    CIKKELY  

Ismét; só ne tartassék az ország közepében, hanem csak Szabolcson s Regécben és a 

Végekben. 

  

XXVI.    CIKKELY  

Ismét; jószág az országon kívül valónak ne adassék. 

1 §. Ha valami jószág már valakinek engedve volna vagy eladva, a hazafiaknak megváltásra 

visszaadassék. 

  

XXVII.    CIKKELY 

A Mardurinák, amint Kálmán király rendelte, úgy fizettessenek. 

  

XXVIII.    CIKKELY 

Ha ki törvény szerént kárhoztatott meg, azt semmi hatalmas ne oltalmazhassa. 



XXIX.    CIKKELY 

A vár ispánja az ő megyéje jövedelmével elégedjék meg; a többi jövedelmek, melyek a királyt 

illetik, úgymint csöbör pénz, vám, ökrök és a várok két része, a királyé legyenek. 

  

XXX.    CIKKELY 

Ismét; ezen négy jobbágytól, tudniillik a nádorispánytól, bántól, két ország-ispánytól, 

királyétól és királyné asszonyétól elválva, senki két tisztet ne viselhessen. 

  

XXXI.    CIKKELY 

 Végre, hogy ezen mi engedelmünk és szerzésünk mind a mi üdőnkben, mind az utánunk 

következők üdejében örökké hatható legyen s fennmaradjon, hét egymáshoz hasonló levélben 

írattuk, és arany pecsétünkkel megerősítettük: úgy, hogy egy küldessék Pápa úrnak, hogy ő is 

írassa bé krónikájába, másik az ispotályban, harmadik a templomban, negyedik a Királynál, 

ötödik az Esztergomi Káptalanban, hatodik a Kalocsai Káptalanban legyen, a hetediket tartsa 

a nádorispány ki üdő szerént leend. 

1 §. Úgyhogy ez írás mindenkor szemei előtt lévén, se maga ne tévelyegjen a feljebb 

megírottakban, se királyt, se nemeseket vagy egyebeket ne engedjen tévelygeni; hogy ők is 

gyönyörködjenek szabadságokban, és azért mihozzánk s utánunk élő királyaikhoz hívek 

legyenek, és a királyi koronának köteles engedelmességgel szolgáljanak. 

2 §. Hogyha pedig mi e mostani rendelésünk ellen cselekedendünk, vagy valaki a jövendő 

királyok közül valamikor ellene akarna járni, ezen levelünknek erejével, anélkül, hogy valami 

hitlenség gyalázatjában essenek, mind a püspökök, mind más jobbágyok és az ország nemesei 

mindnyájan és egyenként is a mostaniak és jövendők és maradékok nekünk és utánunk való 

királyaiknak szabadon ellenünk állhassanak és ellenünk mondhassanak örökké. 

3 §. Költ Cletus keze által, ki egri prépost, és a mi királyi udvarunknak kancelláriusa. A 

megtestesült Igének utána ezerkétszázhuszonkét esztendőben. 

Tisztelendő esztergomi János érsek, kalocsai Ugren érsek, csanádi Desiderius püspök, 

veszprími Robertus püspök, egri Tamás püspök, zágrábi István püspök, váradi Alexander 

püspök, pécsi Bertalan püspök, győri Kozma püspök, váci Bereck püspök, nyitrai 

Vincentius püspök létekor. Királyságunknak tizenhetedik esztendejében. 

  

 

 



II. András király 1220 körül Béla hercegre bízta a szlavón hercegség kormányzását. Béla 

ekkor 14 esztendős volt, s a király politikáját rossz szemmel néző főúri csoport támogatását 

élvezte. Az Aranybulla kiadása előtt még, 1222-ben apja kívánságára, Béla elbocsátotta 

feleségét, Laszkarisz Máriát, akit 1223 őszén III. Honoriusz pápa kérésére Béla visszavette és 

együtt menekültek VI. Lipóthoz II. András haragja elől. A pápa közbenjárására apa és fia egy 

évvel később kibékült. Béla visszakapta Szlavónia kormányzását, ám néhány évvel később, 

hogy fiát elvágja hátországától, ahol megerősödött a helyzete, 1226-ban Erdély hercegévé 

tette, Szlavónia élére pedig másodszülött fiát, Kálmánt állította. 

A király 1227-ben indított újabb hadjáratot Halicsba (Galícia), melynek hatására András 

herceg halicsi uralkodóvá lett. Viszontagságok után, András halálával azonban végleg lezárult 

a magyar királyok halicsi terjeszkedési kísérlete. 1227-ben az új pápa, IX. Gergely elődjéhez 

hasonlóan szót emelt a királynál a zsidók és az izmaeliták hivatalviselése ellen. Az egyház 

részéről a királlyal szembeni nyomás végül az Aranybulla 1231-i évi megújításához vezetett, 

melyben a király és fia együtt kötelezték magukat az abban foglaltak betartására. Ennek 

nyomán az ellenállási jog helyébe az esztergomi érsek kiközösítési joga került az okiratba, aki 

élt is ezzel a jogával. 1233-ban ez a kínos ügy rendeződött, de a pápa „jóindulatát” azonban a 

királynak a beregi egyezmény aláírásával kellett meghálálnia. A pápai legátus a halicsi 

hadjáratra indult királyt a beregi erdőben érte utol, innen az egyezmény elnevezése, melyben a 

katolikus egyház visszaszerezte korábbi kiváltságait és ezáltal megerősödött a főpapság 

hatalma. Az okiratban a király megígérte azt is, hogy a zsidókat és az izmaelitákat nem 

juttatja hivatalhoz és jellel különbözteti meg őket a keresztényektől, de ami még fontosabb 

volt, az egyház újra hozzájutott a sóból származó bevételekhez, a királytól komoly pénzeket 

kapott az elmaradt sóbevételek kárpótlására (10.000 márka ezüstöt – 1 márka 233 kilónak fele 

meg), és a jövőben a sóforgalmazás az egyházé lett. 

1232-ben megjelent a nemesi vármegye kezdeménye, miután a zalai szerviensek jogot kértek 

a királytól a kehidai oklevélben, hogy saját ügyeikben maguk ítélkezzenek.  

   

A kehidai oklevél                                                        Estei Beatrix királyné             A beregi egyezmény 

II. András második felesége halála után egy évvel később, már 55 évesen újra házasodott. 

Harmadik felesége Estei Beatrix lett, aki ekkor 23 éves lehetett és az itáliai estei őrgróf leánya 

volt. 1235 nyarán II. (Harcias) Frigyes osztrák és stájer herceg betört Magyarországra. 

II. András megtorlásul Bécsig nyomult, de II. Frigyes pénzen megváltotta a békét. Ugyanezen 

év szeptember 21-én 30 évi uralkodás után meghalt II. András király, akit a jelenlegi Temes 

megyei Egres falu ciszterci monostorában temettek el. (ez a tatárjáráskor teljesen elpusztult).  

 

Utószülött (vagy Velencei, Velencés) István magyar királyi herceg (1236-1271) 

Estei Beatrixnak kalandos úton sikerült megszöknie, és Itáliában hozta világra a magyar király 

fiát. István Velencében nevelkedett. 1244-ben a Velencével kötött békeszerződésében IV. Béla 

kikötötte, hogy a város sem Beatrixszal, sem pedig a fiával nem szövetkezik, és nem tesz 

https://hu.wikipedia.org/wiki/III._Honoriusz_p%C3%A1pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szlav%C3%B3nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/IX._Gergely_p%C3%A1pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/Beregi_egyezm%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Estei_Beatrix_magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._Frigyes_osztr%C3%A1k_herceg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egres_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ciszterciek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Velence_(Olaszorsz%C3%A1g)


lépéseket velük közösen a magyar király ellen. István kétszer nősült. Az első 

felesége Traversari Erzsébet (meghalt 1264-ben), a házasságból egy fiú, István született, akinek 

a születése az anya életébe került, viszont a kisfiú csecsemőkorában meghalt. Másodszorra 

Michele Sbarra Morosini velencei patrícius lányát, Morosini Tomasinát vette feleségül. Az ő 

fiuk volt a későbbi III. András, akit a nagyapa után neveztek el. István egy évvel halála előtt 

írásba foglalta a végrendeletét. Ebben magát Szlavónia hercegének nevezte, és valamennyi 

magyar trónhoz való jogát Andrásra örökítette. Ebből az okmányból ismerjük azt a tényt, hogy 

István hercegnek két házasságon kívüli fia is született, akiknek azonban sem a neve, sem az 

élete nem ismeretes. István herceg életében nem tudta érvényesítenie a magyar trónhoz való 

jogát, viszont azt átruházta fiára András hercegre, aki korán elvesztette apját. 35 évesen halt 

meg Velencében. 

 

Julianus barát magyar Domonkos-rendi szerzetes volt, aki Gerhardusszal és még néhány 

társával két utazást tett, hogy megkeresse a magyarok őshazáját keleten. 

  

Julianus barát útjai     Julianus barát szobra a budai Várban 

A pápa által 1216-ban engedélyezett Szent Domonkos-rend Magyarországon 1221-ben kezdte 

el működését a Bolognában kánonjogot tanult, majd hazatért Paulus Ungarus (Magyarországi 

Pál) munkássága révén. A Pál atya által szervezett rendtartomány sikeres volt. 

Julianus negyedmagával indult útnak 1235 május elején Konstantinápoly felé. Társai 

visszafordulásával és Gerhardus testvér halála után Julianus egyedül folytatta útját; a túlélés 

érdekében egy muzulmán pap szolgálatába állt, és annak kísérőjeként jutott el Volgai 

Bolgárországba, majd egy asszony útmutatásai alapján Julianus folytatta útját, és ráakadt az 

őshazában (Magna Hungaria) maradt magyarokra. Az elválás óta eltelt több száz év ellenére 

megértette nyelvüket. Julianus kevesebb, mint egy hónapot töltött Magna Hungariában, 

Julianus 1236. június 21-én indult és az ottani magyarok által leírt, a kijevi kereskedők által is 

használt rövidebb utat választva rutén- és lengyelföldön átkelve 1236. december 27-én 

érkezett vissza Magyarországra. 

Julianus barát 1237-ben megpróbált visszatérni az általa Magna Hungarianak nevezett magyar 

őshazába, de csak Moszkvától valamivel keletebbre jutott, mert előző úti céljának területét a 

betörő mongolok közben elpusztították. Egy levéllel tért haza Batu kántól, amelyben a 

mongol kán feltétel nélküli megadásra szólította fel a magyar királyt. 
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IV. Béla magyar király 

  

IV. Béla a Képes Krónikában       IV. Béla címere                          IV. Béla szobra a milleniumi emlékművön 

IV. Béla (1206. november 29. – 1270. május 3.) Magyarország királya 1235-től haláláig. II. 

András magyar király és első felesége, Merániai Gertrúd második gyermeke. Hagyományosan 

a legnagyobb magyar uralkodók közé soroljuk. Az ő nevéhez fűződik az 

ország tatárjárás utáni újjáépítése, innen a "második honalapító" jelző. Őt 

tartják Budavár alapítójának is. 

Apját, II. András magyar királyt követte a trónon. Székesfehérváron koronázták 

Magyarország törvényes királyává (Bélát az urak nyomására apja már 1214-ben 

megkoronáztatta). Elődeitől és utódaitól eltérően nem az I. István magyar király által 

alapított Nagyboldogasszony-bazilikában kenték fel, hanem az őáltala átépíttetett Szent Péter 

és Pál-templomban, melyet Géza nagyfejedelem alapított 972-ben. Béla és apja, András 

viszonyát már korán burkolt, majd nyílt viszálykodás jellemezte. Uralkodásának első 

intézkedéseivel világossá tette, hogy minden tekintetben szakítani kíván apja politikájával. 

Politikai ideálja az első Árpádok korlátlan hatalma volt, célja pedig III. Béla magyar 

király dicsőséges korának visszaállítása. Az apja által juttatott „haszontalan és felesleges 

örökadományok” visszavételével próbálta gyengíteni a bárókat, saját hatalmát pedig erősíteni. 

1237-es privilégiumával megerősítette III. István magyar király kiváltságlevelét, az 

úgynevezett fehérvári jogot, mely a kialakuló városok jogalapjának számított 

Magyarországon. 

A király politikájával szembeni elégedetlenség oly nagy volt, hogy 1239-ben Béla kénytelen 

volt felhagyni az adományok visszavételével. A válságot tovább mélyítette 

a kunok befogadása. Ők Béla engedélyével telepedtek le az országban, ám – elsősorban 

nomád életmódjuk miatt – összetűzésekbe keveredtek a helyi nemességgel. Béla azért fogadta 

be a kunokat, mivel a kunok jelentős haderőt képviseltek, ezenfelül a király 

a kereszténység terjedését látta a kunok befogadásában, ők ugyanis pogányok voltak. 

Miután a mongolok (tatárok) 1223-ban a Kalka menti csatában megverték az egyesült orosz-

kun sereget – a kunokat Kötöny kun fejedelem vezette –, a kunok tömegesen menekültek 

nyugatra, keleti szomszédságunkban alakult ki a független Kunország (latinul Cumania, terra 

Cumanorum) néven ismert törzsszövetségi terület, amely a magyar királyok érdekszférájába 

tartozott. 1227-ben a Dnyesztertől nyugatra lakó Bortz (Barsz kun fejedelem) felvette a 

kereszténységet és a magyar király fennhatósága alá rendelte országát. A magyar királyság 

belefogott a kunok megtérítésébe, a pápa pedig létrehozta az esztergomi érseknek alárendelt 

térítő kun püspökséget, központja Milkó volt. A mongolok 1237-ben indították el újabb nagy 

nyugati hadjáratukat. Elfoglalták Volgai Bolgárországot, sorra vették be az orosz városokat 

és 1238-ban északról megtámadták a kunokat. Kötöny kun fejedelem népe egy részével 1239-

ben IV. Béla királytól menedéket kérve Magyarországra menekült. 
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A Magyarországon kunok néven ismert nép egy török nyelvű népekből – kipcsakok, sárga 

ujgurok, ázsiai kunok – álló törzsszövetség volt, amelyik a 11. században jött létre és sokáig 

nyugtalanította támadásaival a szomszédos orosz, magyar, lengyel, bizánci és délszláv 

területeket. A törzsszövetséget a 13. században a mongolok verték szét. A kunok egy része 

(amely az összes kunhoz viszonyítva csak egy töredéke a teljes népességnek) ezután 

Magyarországon telepedett meg és asszimilálódott a magyarságba. További nagyszámú 

csoport szóródott szét a Balkánon és a Kárpátokon innen, ahol délszlávokba, keleti szlávokba 

és a megjelenő románságba olvadtak be. A negyedik csoport a mongolok által meghódított 

kunok, akik előbb az Arany Horda uralma alatt éltek. Belőlük a 14. századra kialakult a krími 

tatárság, amely jelenleg is élő népcsoport. Európában olyan neveken ismerték ezt 

a törzsszövetséget, mint  kunok, kumánok, polovecek, kipcsakok és kanglik. 

 

A kunok által lakott terület 1200 körül. 

IV. Béla az 1239-ben Kötöny kun fejedelem vezetésével Magyarországra költözött mintegy 40 
ezer kunt a Duna-Tisza közén telepítette le, akiket a tatárok és a főurak elleni harcban akart 
felhasználni. Beilleszkedésük nem volt zökkenőmentes: a lakosság gyűlölettel és félelemmel 
tekintett rájuk a korábbi betörések miatt, a főurak pedig eleve ellenségesen fogadták őket, 
tudván, mire kívánja a király felhasználni őket. Azt híresztelték róluk, hogy tatár kémek, és ha a 
tatárok támadnak, úgy a kunok őket fogják támogatni. Az egyház a pogány szokások miatt 
neheztelt, mivel egyhamar nem tértek át a keresztény hitre. A kunok nomád életmódjuk révén 
nem ismerték a földművelést, ezért szerte kóborolva megkárosították a vetést és a köznépet is 
fosztogatták, ezért rövidesen összetűzések kezdődtek a magyarok és a kunok között.  

           

      Kumán, kipcsak szobrok – a kun törzsszövetség emlékei 
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1240-ben a tatárok bevették Kijevet. IV. Béla ekkor nekikezdett az ország háborús haderejének 
megszervezéséhez, és hadseregében közel 10 ezer kun harcosra számíthatott, ám a magyar 
főurak a Pest alatti táborban 1241. március 17-én megölték Kötönyt. A kunok ezután útjukban 
pusztítva, déli irányban kivonultak az országból, és messze kikerülték a támadó mongol sereget, 
tehát ekkor sem kínálkoztak fel nekik szövetségesként a magyaroktól elszenvedett hatalmas 
sérelem ellenére sem. A tatárok kivonulása után IV. Béla visszatért az ország belsejébe, 
és 1246-ban visszahívta a kunokat, kiket másodszor és véglegesen letelepített Magyarországon.  

  

Kun harcosok – rekonstrukciós rajzok                                               13. századi kun harcosok 

A kunok a Duna–Tisza közén, Fejér megye dunántúli részén a Mezőföldön, a Tisza és Körös 
között, a Körös–Maros közén és a Temesközben telepedtek meg. Beilleszkedésüket további 
feszültségek kísérték, főleg Kun László idejében, aki rendkívül odaadó volt irántuk, ám bizonyos 
politikai okok miatt gyakran fel kellett ellenük lépnie. A kun harcosok hűen szolgálták a magyar 
sereget, legismertebb haditettük az 1278-as dürnkruti csatában történt, ahol ügyes 
manőverekkel, pusztító nyílzáporokkal, bátor és merész támadásokkal járultak hozzá az ellenség 
szétveréséhez. Az egyház végül felszólította a királyt a kunok végleges megregulázására, amiért 
a kunok fellázadtak, és ezért László kénytelen volt sereggel vonulni ellenük: a hód-tavi 
csata (1280/1282) során vereséget szenvedtek, ám jórészük továbbra sem állt kötélnek, ehelyett 
a temesközi és körös-marosi szállásterületeket kun lakóik kiürítették, és visszatértek 
Havasalföldre.  

   

A hód-tavi csata emlékei: a csata emlékműve és a jelenkori hagyományőrzők, akik felelevenítik az üktözetet. 

„... az Úr 1282-ik évében Oldamér kun vezér összeszedte a kunok seregét, és a Hód nevű 

tónál ellenség módjára tört Magyarországra, hogy uralma alá hajtsa. Ellenében László 

király, mint a vitéz Józsua, harcba indult nemzetéért, országáért. Ebben a hadjáratban Tamás 

fia Lóránt, a serény vitéz bátran támadta meg lándzsájával a kunokat, sokakat dicséretesen 

átvert és leterített. ❧ Amikor azután a harc a felek közt nagyon heves lett, Isten kegyelméből 

hirtelenül és váratlanul záporeső szakadt a pogányokra. Ezek íjukban és nyilaikban 

bizakodtak, de a sűrű eső miatt - a próféta szavai szerint - olyanok lettek, mint a föld ganéja. 

Isten segítségével László király így nyert diadalmat.“                                     (Képes Krónika) 
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A tatárjárás 

1240 végére félelmetes katonai erővel rendelkező mongol seregek érték el az ország keleti 

határait. A király már korábban is tudott a tatárok készülő támadásáról, és az ország nem 

készült fel megfelelően a támadásra. Bár Béla küldött csapatokat a Kárpátok hágóinak a 

megvédésére, és fákkal eltorlaszoltatta a hágók nagy részét, ezeket az akadályokat a tatárok 

könnyedén legyőzték. A király politikája nem csak báróit idegenítette el, de a bajt tovább 

tetézte Kötöny meggyilkolása  és a kunok kivonulása. A király segítséget kért Babenberg 

Frigyes osztrák hercegtől, aki csekély számú kísérettel meg is jelent a pesti táborban, majd 

egy, a város határában felbukkanó kisebb tatár csapat feletti bravúros győzelem után visszatért 

Bécsbe. 

1241 tavaszán kezdődött meg a tatárjárás, amelynek során a mongol csapatok három irányból 

törtek be az országba. A Vereckei-hágónál először a nádor, Tomaj nembeli Dénes próbálta 

meg a tatárok útját állni, azonban a nádor seregét a mongolok szétverték. Béla elég nagy és 

erős sereget gyűjtött össze: talán 80 ezren lehettek, főként zsoldosok. Április 9-én Béla 

kivonult Pestről a mongolok ellen, és napokig követte a visszavonuló mongolokat, 

akik Muhinál megálltak és eltűntek az erdőségben. A király parancsára a magyarok 

a Sajó folyó partján vertek fel a tábort, ami a sík terep miatt teljesen védtelen volt: „Úgy 

rendeződtek el tehát, mintha valamilyen szűk karámban volnának mindnyájan, körös-körül 

állítva szekereiket és pajzsaikat, mintegy a tábor védelméül… Ezt tartották a magyarok erős 

védelemnek, pedig legfőképpen ez okozta a vesztüket.” Április 10-én, este a tatár seregek 

megpróbáltak átkelni a Sajó hídján, ám Kálmán herceg és Ugrin kalocsai érsek visszaverte 

őket. (II. András halála után Kálmán nem lépett fel trónigénnyel, és Bélához való viszonyát 

mutatja, hogy a Béla-ellenes párt sem próbálta meg kijátszani őt. Bátyja koronázásán Kálmán 

vitte a királyi kardot, és ezután is mindenben elfogadta Béla elsőségét, aki meghagyta 

Kálmánt a szlavóniai hercegségben.) 

  

A tatárjárás Magyarországon                 A muhi csata, 1241   

Másnap, április 11-én, kora reggel az ellenfél teljes serege rátámadt a magyarokra, akiknek 

nagy része akkor még aludt. Kálmán herceg, Ugrin érsek és a templomos lovagok hősiesen 

harcoltak, ám a mongolok túlerőben voltak. A magyarok menekülni kezdtek, ám a 

biztonságosnak vélt táborból nem lehetett kijutni; maga a király és Kálmán herceg is csak a 

híveik segítségével tudott megmenekülni, az utóbbi azonban néhány héttel később belehalt 

sebeibe. Ugrin érsek és a templomosok nagymestere viszont meghalt a harcok során. 

IV. Béla a híveivel északi irányba menekült; előbb Pozsonyba, majd Babenberg Frigyeshez. 

Az osztrák herceg azonban fogságba ejtette a királyt, és egy pár évvel azelőtti békeszerződés 

ürügyén kizsarolt tőle három, az osztrák határ mellett fekvő 

vármegyét: Pozsony, Sopron és Vas vármegyéket. A király és a családja végül az Adriai-
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tenger partján fekvő Trau várában talált menedékre. Az uralkodó továbbra is próbált 

segítséget szerezni a pápától, a francia királytól és a német-római császártól, de nem járt 

sikerrel. 

1241 nyarára a Dunától északra és keletre lévő országrész a mongolok kezére került, csak 

néhány megerősített vár és erődítmény állt ellen. A muhi csata után pár nappal a tatárok 

elfoglalták Pestet, hatalmas mészárlást rendezve. Közben a Kádán, illetve Büdzsek és 

Borundaj által irányított déli szárnyak sorra vették be Erdély várait, többek 

között Radnát, Kolozsvárt és Nagyváradot. Télen a tatárok a hideg időjárás miatt átkelhettek a 

befagyott Dunán, és erőfeszítéseket tettek, hogy tatár szokás szerint kézre kerítsék az 

uralkodó személyét. IV. Béla király előbb Ausztriába, majd Horvátországba menekült. 1242-

ben Gradecen aranybullát bocsátott ki, családját pedig Splitbe (Spalato) küldte. A splitiek 

azonban azt tanácsolták a királynénak, hogy gyermekeivel a megerősített Klissza várába 

húzódjon vissza, ahol I. Osl nembeli Herbord comes, a királyi udvar tagja, őrizte és 

védelmezte a tatároktól. Béla nemsokára követte családját Klisszába, majd innen az akkor 

még szigeten álló Trogir (Trau) várába menekült tovább Klisszát a horvát védők oltalmára 

bízva. 

Kádán kán bele is kezdett Trau ostromába, ám 1242 tavaszán a mongol sereg váratlanul 

elvonult, romba döntött országot hagyva maga után. A kivonulás oka még vita tárgyát képezi 

a történészek körében. Lehetséges, hogy Ögödej mongol nagykán halála miatt a 

kánválasztásra sietett Batu, hogy részt vegyen az ilyenkor szokásos küzdelmekben. 

Elképzelhető az is, hogy a tatárok, mint a nomád népcsoportoknál szokásos, csupán a későbbi 

hódítást akarták előkészíteni. Tehát ez az 1241-42-es ostrom csak félelemkeltés volt. A 

harmadik felfogás szerint a veszteségek ellenére az ország ellenállása kényszerítette volna a 

tatárokat a kivonulásra, mivel hatalmukat nem tudták megszilárdítani. 

 

A második honalapítás 

A visszatérő királyt a mongol hadjárat tapasztalatai ráébresztették korábbi politikájának 

hibáira. A továbbiakban konfrontáció helyett megegyezésre törekedett az ország nagybirtokos 

nemeseivel. Az új birtokvizsgálatok már nem a királyi birtokok erőszakos restaurációját 

szolgálták, hanem biztosították kinek-kinek a maga jogos tulajdonát. Politikájának 

középpontjába egy új tatár támadás elhárítására tett intézkedéseit helyezte. Korszerű 

kővárakat építtetett, birtokadományaival erre ösztönözte alattvalóit is: a magánvárak aránya 

alig harminc év alatt 60 százalék fölé emelkedett. A királyi család is példát mutatott: Mária 

királyné 1250 környékén felépíttette Visegrádot. A magánvárak azonban hosszú távon 

veszélyeztették a királyi hatalmat és erősítették a tartományurakat, akik a várban immár a 

király uralmával is képesek voltak dacolni  

A birtokadományozás azonban csökkentette a király bevételeit, így egyre nagyobb hangsúlyt 

kaptak a királyi regálék, azaz a felségjogon szedett pénzek (például vámok, só kereskedelme, 

stb.). Apjától eltérően Béla értékálló, jó minőségű dénárt veretett, így fellendült a 

kereskedelem is. 

Ekkoriban kezdődött meg a városiasodás: Zólyom, Körmend, Korpona és Besztercebánya is 

ekkor kapott városi rangot. A tatárdúlás után az ország újjáépítése keretében Budavárnak is 

alapítója lett. 1243-ban indult meg a vár építése az akkori neve szerint „pesti Újhegyen”, a 

mai budai Várhegyen. 1246-ban a várható újabb mongol támadás miatt felgyorsult az 

építkezés. 1247-ben IV. Béla király Pest lakosságát a Várhegyre költöztette át. 1255-ben kelt 

oklevélben már mint megépített várat említette, ahová a királyi pénzverdét is 

átköltöztette Esztergomból. 
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A másik tanulság, amit IV. Béla leszűrt a tatárjárásból, az a nehézlovasság hatékonysága volt. 

A lovagok sikeresen tudtak védekezni a nomád tatárok ellen; ráadásul a német-római haderő 

nagy részét is lovagok tették ki. A király ezért arra kötelezte a városokat, hogy meghatározott 

számú lovagot állítsanak ki háború esetén. Szintén védelmi célokat szolgált a kunok 

visszatelepítése az országba. 

Mivel a tatárjárás során az ország lakosságának jelentős hányada elpusztult, a király külföldi 

telepeseket hívott be az országba. 1247-ben szerződést kötött a johannita lovagrenddel: a 

lovagok megkapták a Szörénységet, Kunországot, valamint a Barcaság egy részét, cserébe 

viszont kővárakat kellett építeniük, benépesíteni a nekik juttatott területeket, és lovagokat 

kiállítani a király hívására. A szerződést a johanniták azonban nemigen tartották be, ezért a 

király még 1260 előtt felbontotta azt. 

1242 tavaszán Babenberg „Civakodó“ Frigyes megtámadta Pozsonyt, a király hadai azonban 

elhárították a támadást, majd visszafoglalták a korábban kizsarolt területeket. 1243-ban 

a Velencei Köztársaság megtámadta, majd el is foglalta Zárát.   

1246 elején Frigyes osztrák és stájer herceg legyőzte a cseheket, majd a magyarokra támadt. 

A legnagyobb csata a Lajta partján zajlott, 1246. június 15-én. A magyarok oldalán 

harcolt III. Rosztyiszlav kijevi nagyfejedelem is, aki ekkor már IV. Béla veje volt, mivel 

elvette a király lányát, Annát. Az ütközetet ennek ellenére a magyarok elvesztették; ám a 

csata során meghalt Frigyes herceg, vele pedig kihalt az Ausztriát évszázadok óta 

uraló Babenberg-ház. 

A terület új uralkodója a pápa által támogatott VI. Hermann badeni őrgróf lett. Sem a 

magyarok, sem a csehek nem léptek fel Hermann ellen, de a herceg 1250-ben bekövetkezett 

halála után nagy harcok robbantak ki Ausztriáért. 

1251-ben az osztrák trónt Ottokár morva őrgróf, I. Vencel cseh király fia szerezte meg. IV. 

Béla erre az orosz Danyiil fejedelemtől kért segítséget, aki csatlakozott az 

Ausztriába 1252 júniusában betörő magyar és kun seregekhez. 1253-ban a magyarok 

feldúlták Morvaországot; ám IV. Ince pápa közbenjárására Ottokár és Béla végül békét 

kötöttek. Ennek értelmében a Semmering-hágótól délre eső területek magyar kézre kerültek. 

A terület kormányzását előbb Gutkeled István szlavón bánra, majd saját fiára, István 

hercegre bízta, azonban 1258-ban a helyi lakosság fellázadt a magyarok ellen, és csatlakoztak 

az immár II. Ottokár néven cseh királlyá koronázott Ottokárhoz. 

 

Az első morvamezei csata ábrázolása a Thuróczy-krónikában 
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Béla idősebb fia, István herceg bosszúálló hadjáratot vezetett a területekért, amelyeket 

azonban nem tudott visszafoglalni. 1260 elején lejárt a békeszerződés; június 25-én pedig 

megindultak a fegyveres harcok. A magyarok oldalára álltak a kunok, Danyiil orosz fejedelem 

csapatai, a lengyel fejedelmek, valamint a Balkánról a szerbek, a bolgárok és a görögök. 

Ottokárt támogatták a csehek, a morvák, az osztrákok, a stájerek és a sziléziai lengyelek. 

A Morva folyó mellett felállított ellenséges seregek július 12-én és július 13-án csaptak össze; 

az ún. első morvamezei csata a magyarok vereségével végződött. IV. Béla így kénytelen volt 

lemondani az osztrák területekről. 
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Az oligarchák térnyerését jelezte a különböző tisztségek szaporodása. Ezek nem jártak 

számottevő hatalommal, de annál több pénzzel vagy természetben adott juttatással. A királyi 

hatalom erodálódása felgyorsult az 1260-as években, mert a király és örököse, István herceg 

megosztotta a hatalmat és az országot. Egymással szinte versengve szórták az adományokat, a 

megosztással megduplázták a tisztségeket. A birtokosok ráadásul választhattak a két királyi 

udvar közül, és ha nem találták meg a számításukat, átmentek a többet ígérő másik félhez — 

akár többször is. A legnagyobb urak versengve építették a várakat, és akik ebben a 

versenyben lemaradtak, gyakran a hatalmasabbak vazallusaivá süllyedtek — azoknak viszont 

szükségük volt a megbízható hívekre, akikre az egyes birtokrészeket rábízhatták. Szárba 

szökkent és a nyugat-európai hűbériséghez hasonló, de mégis sajátosan magyar rendszerré 

vált a familiaritás intézménye.  

István herceg, mivel elvesztette Stájerországot, visszakapta az erdélyi hercegségét. Neki 

kellett gondoskodnia a határ védelméről, amelyet elsősorban a be nem telepedett kunok 

fenyegettek. A herceg 1262-ben elérte, hogy a király egészen a Duna vonaláig 

megnagyobbítsa a felségterületét, valamint felvette az ifjabb király címet. 

IV. Bélának nem tetszett a fia önállósodása, ezért 1264 nyarán rajtaütésszerűen megtámadta. 

Istvánt teljesen felkészületlenül érte a támadás: várai szinte ellenállás nélkül adták meg 

magukat, hívei tömegesen hagyták el. Béla elfogta István családját is. A herceg és megmaradt 

hívei az év végére az erdélyi Feketehalom várába szorultak vissza, ott azonban makacsul 

tartották magukat abban a reményben, hogy megmaradt híveinek sikerül felmentő sereget 

toborozniuk. A szövetségesek kiszabadították a herceg családját, a segélyhaddal megerősödött 

István pedig megfordította a háborút. Fokozatosan kiszorította Béla hadait a keleti 

országrészből; a döntő ütközetet 1265 márciusának elején vívták Isaszegnél. Győzelme után 

sikerei csúcsán azonban István megállt; nem akarta elűzni apját a trónról. Az újabb békében 

IV. Béla kénytelen volt visszaadni fiának a teljes keleti országrészt: visszaállt a korábbi 

megosztottság. 
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Bár István és Béla békét kötöttek, kettejük viszonya egészen a király haláláig feszült maradt. 

Béla halálos ágyán egykori ellensége, II. Ottokár cseh király védelmébe ajánlotta feleségét, 

Anna leányát és hű báróit.[8] IV. Béla végül 1270. május 3-án hunyt el. Utóda fia, István 

lett, V. István néven. 

IV. Béla fiára, Istvánra egy 28 év alatt újjáépített, virágzó, megerősödött királyságot hagyott. 

Béla sikeresen megkötötte a szövetséget az Árpád és az Anjou házak között kölcsönös 

házassági szerződéssel.   

 

V. István magyar király 

(1239. október 18. – 1272. augusztus 6.) Magyarország királya 1270 és 1272 között, IV. Béla 

király és Laszkarisz Mária királyné elsőszülött fia. 1246-tól 1257-ig szlavón herceg, 

majd erdélyi herceg (dux Transsilvanus), 1258 és 1260 között stájer herceg (dux Stiriae). 

1260-tól ismét erdélyi herceg, 1262 végén az "ifjabb királyi" címet (iuinior rex) felvéve a 

keleti országrész de facto független uralkodója, e címét apja ellenében sikeresen megvédte. 

1270-től haláláig egész Magyarország (totius Hungariae) királya. A hazai történetírásban 

ellentmondásosan, egyrészt mint hálátlan, erőszakos és hatalomvágyó fiú, másrészt pedig 

mint vitéz katona és kiváló hadvezér, vagy kiváló szervező és tehetséges uralkodó jelenik 

meg. 

   

IV. Béla társuralkodóvá koronázza V. Istvánt, V. István címere és feltételezett halotti koronája 

Apja hívei közül számos ellenfele akadt. Nővére, Anna az ország kincseinek egy 

részét (thesaurus regni nostri) magához véve II. Ottokár cseh királyhoz menekült, és követte 

őt apja számos híve. Voltak azonban köztük a keleti országrész előkelőiből is: a Geregye 

nembeli Miklós erdélyi vajda és testvére, István, aki Mária királyné udvarbírája és Vas megye 

ispánja volt. Ők három várukat hagyták Biharban. Az elhunyt király egy cseh híve, 

Jan (Gyanur) fia, Mérk egy Fertő melletti várával távozott. A disszidensek az északnyugati 

határszélen kilenc várat játszottak át a IV. Béla utolsó levelében „édes fiának” szólított és 

Mária királyné, valamint „legédesebb leánya”, Anna és más hívei oltalmazójának felkért 

Ottokár kezére.  

Kemény fia Lőrinc nádor és Ákos Ernye országbíró nem követte párttársait. Elsőként Lőrinc 

nádor mutatott példát: „… országunk többi báróit és előkelőit megelőzve készségét és hűségét 

nyilvánította királyi magasságunk iránt, ily módon példájával megnyitotta az utat a 

többieknek…”, de mindez kevésnek bizonyult tisztségeik megtartásához. 
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A koronázás után IV. Béla bárói csaknem teljes létszámban eltűntek a politikai életből. A 

tanács egyházi felében is István régi hívei voltak többségben. A területi igazgatás is változott. 

Az ifjabb király régi hívei megyés ispánságokat kaptak. 

István külpolitikájában szövetségi rendszerének bővítésére törekedett. 1270. augusztus végén 

elzarándokolt Krakkóba, Szent Szaniszló sírjához, és ennek ürügyén felvette a 

kapcsolatot Boleszláv herceggel. II. Ottokárral kialakult konfliktusát kezdetben békésen, 

tárgyalásokkal próbálta rendezni. 1270. október közepén egy Pozsonyhoz közeli dunai 

szigeten a két uralkodó személyesen is találkozott, és kétéves fegyverszünetben állapodtak 

meg. A lázadó főurak ügyét nem sikerült tárgyalásokkal rendezni, ezért novemberben István a 

zalai ispánt küldte a Pölöske várában tartózkodó Hahót Miklós ellen. A zalai ispánt és 

testvérét azonban a várból kitörő lázadók a várba befogadott németek segítségével 

lekaszabolták. A kiéleződött a magyar-cseh ellentét rövidesen háborúhoz vezetett, ami 

határszéli összetűzésekkel kezdődött. Decemberben már magyar hadak portyáztak 

Ausztriában.  

Ottokár a „gyalázatos hitszegés” okán nagy offenzívát indított: az 1271 húsvétja utáni héten 

átkelt a Morva folyón, és elfoglalta Pozsony, Szentgyörgy, Bazin, Vöröskő és Nyitra várát, 

valamint Nagyszombatot.  

Ottokár fő ereje a cseh, morva, osztrák, stájer lovasság több sziléziai hercegség csapatai 

voltak — ugyancsak főként nehézlovasok. A Dunától északra eső terület a Garam völgyéig 

három héten belül a cseh-német haderő felügyelete alá került. A Dunán átkelt 

ellenség Óvár mellett 1271. május 9-én, majd még május 15. előtt Mosonnál ütközött meg a 

magyar főhaddal. Mindkét ütközet magyar vereséggel végződött, ezért István a Rábca mögé 

vonta vissza seregét. 

A kezdeti békealkudozások után egy magyar csapatrész május 21-én megtámadta Ottokár 

Moson melletti táborát és a mozgásba hozott ellenséget a Fertő és a Rábca közötti mocsaras 

vidékre csalta. A nehézlovasság ezen a terepen kelepcébe került, és István Mosonig verte 

vissza a támadókat, akik másnap Pozsonyig vonultak vissza. Pozsonyban Ottokár feloszlatta 

kifáradt hadait. A háború lezárásához a nyomatékot a magyar könnyűlovasság alsó-ausztriai 

és morva területekre becsapó portyái szolgáltatták.  

A felek 1271. nyarán Pozsonyban békét kötöttek. II. Ottokár lemondott a hűtlenek további 

támogatásától, V. István pedig a nővére által Prágába vitt kincsekről. 

A győzelem hatására István hatalmi helyzete konszolidálódott, megkezdte reformtervei 

megvalósítását. Főként a városokat és a vendégtelepes községeket fejlesztette. Városi rangra 

emelte Szatmárt. Győrnek és valószínűleg Kolozsvárnak is fehérvári jogot adott. Kiadta a 

szepesi szászok átfogó privilégiumát. Közben sorra erősítette meg 

az atyja által alapított városok és vendégtelepek kiváltságait.  

Udvarára a lovagi életmód jegyeinek – személyes dicsőség, a 

tettek általi kiemelkedés, személyes virtus és az udvari szellem  – 

megjelenése a jellemző. Több esetben igazolt hadvezéri 

képességei, atyjáénál bőkezűbb adománypolitikája és szorosabb 

kapcsolata a nemességgel nagy reményeket keltett. 1272 késő 

tavaszán István egész udvarával Dalmáciába indult, hogy ott 

találkozzon szövetségesével, Anjou Károllyal, akihez lányát, 

Máriát szánta feleségül (a képen). Útközben váratlanul nagy 

csapás érte, június végén Bihácson Gutkeled Joachim „egész 

Szlavónia” bánja elrabolta  kíséretéből és a Dráva 

menti Kapronca várába vitte a trónörökös László herceget.   
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A király által küldött sereg a várat eredménytelenül ostromolta. Az események közben István 

súlyosan megbetegedett. Közeli halálát érezve a Nagy-szigetre vitette magát és itt halt  

meg 1272. augusztus 6-án. A Margit-szigeti domonkos apácakolostorba temették, ahol húga, 

(az 1270. január 18-án elhunyt) Szent Margit is nyugodott.  

A kolostor maradványainak 20. századi feltárásakor az evangéliumi oldalon egy halotti 

koronát találtak. Az 1938-ban talált „Szabina”-korona egyes feltételezések szerint az itt 

eltemetett V. Istváné lehetett. István uralkodását a közeli utókor egy olyan korszak határának 

tartotta, amikor Magyarországot még „az igazság eszközével és sikeres eredménnyel 

kormányozták”.   

 

IV. (Kun) László magyar király  

(1262. augusztus 5. – 1290. július 10.) Árpád-házi magyar király 1272 és 1290 között. 

Apja V. István király, anyja Erzsébet kun hercegnő volt. Kun László okleveleiben magát III. 

Lászlónak nevezte, mivel II. Lászlót, a III. István idején fellépő ellenkirályt ekkor nem 

ismerték el törvényes uralkodónak. 

   

IV. László a Képes Krónikában              IV. László címere                          IV. László meggyilkolása 

A Kun nevet azonban nem anyja származása miatt kapta, hanem életében ragasztották rá. A 

hatalomra törő főurak Joachim bán vezetésével gyerekkorában elrabolták, hogy ezzel 

tarthassák sakkban apját. A trónra lépő László továbbra is ki volt szolgáltatva az urak 

kényének-kedvének, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy felserdülve szívesebben 

legyen „szeretett kunjaival”, mint a magyarok között. Szinte teljesen azonosult velük, 

életmódjukat, szokásaikat is átvette. 

Apja Lászlóval 1269-ben eljegyeztette I. Károly szicíliai király (IX. Lajos francia 

király öccse) leányát, Izabellát (akit Magyarországon Erzsébetnek neveztek), és a lányt 1270-

ben Magyarországra hozták. A hivatalos házasságot csak pár évvel később (a legkorábban 

csak 1276-ban) kötötték meg, amikor a felek elérték az egyházi törvények szerint ehhez 

szükséges kort: Erzsébet a 12., László a 14. életévet. A gyermekek ilyen, politikai házassága 

jellemző volt a középkorra. 

Erzsébet királyné férje halála után elébe sietett a Lászlót Szlavóniából Székesfehérvárra hozó 

Joachimnak, és együtt készítették elő a koronázási ceremóniát augusztusra.  A kortársak III. 

Lászlónak nevezték, mert az ellenkirályt, II. Lászlót nem szerepeltették a királynévsorban. A 

koronázás után az udvar Budára vonult, ahol az ősszel gyakran mulatott a Nyulak szigetén.  

A főúri csoportok között nagy versengés támadt az országos, udvari és helyi méltóságok 

betöltéséért. Mutatja a kor átmeneti jellegét, hogy bár a főurak célja a királyi hatalomtól való 

függetlenedés volt, a harc mégis a központi hatalom tisztségeiért folyt. Ekkor még nem volt 

közömbös, hogy melyik főúri kör járhatott el bármiféle ügyben királyi felhatalmazást élvezve. 
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Végül két, országos politikában is jelentős szerepet játszó csoport alakult ki, egyik 

élén Kőszegi Nagy Henrik és Gutkeled nembeli Joachim, a másik élén Csák nembeli Máté – 

a Károly Róbert uralkodása alatti tartományúr, Csák Máté nagybátyja – és testvére Csák 

nembeli Péter – Csák Máté apja. Mindkét párt Nyugat-Magyarországon rendelkezett 

birtokokkal, és mindkét párt ott akarta kiépíteni saját területi hatalmát. A következő években e 

két párt sűrűn váltogatta egymást a kormányzatban, az éppen fennálló erőviszonyoknak 

megfelelően. A 10 éves Lászlónak nem volt ráhatása az események menetére. 

A magyar belpolitikai viszonyok szükségképpen következményekkel jártak a külpolitikában 

is. A cseh Přemysl dinasztia történetének legnagyobb uralkodója, II. Ottokár elérkezettnek 

látta az időt, hogy hatalmát Magyarország irányába is kiterjessze: 1273 áprilisában egy kisebb 

sereggel elfoglalta Győr várát. A külső veszély egy rövid időre rákényszerítette az urakat a 

közös fellépésre, a magyar sereg június közepén véres küzdelem árán visszavívta Győrt, július 

végén Ottokár azonban már teljes haderejét mozgósította. A mintegy kétszeres túlerőben lévő 

cseh és osztrák csapatok ellen a magyar sereget Kőszegi Henrik vezette. Csatára nem került 

sor, a magyar csapatok átmeneti sikert értek el morva területen, majd visszavonultak. Ottokár 

érdemleges ellenállás nélkül foglalhatta el a kulcsfontosságú határszéli várakat és 

megyéket, Óvárt, Mosont, Győrt és Sopront. A konfliktus érdemleges magyar ellentámadás és 

békekötés nélkül fejeződött be. A Kőszegi-érdekcsoport a vezetése alatt álló fegyveres erőt 

arra használta fel, hogy ismét kezébe vegye az országtanácsot. 

      

II. Ottokár csek király    II. Ottokár szarkofágja a prágai Szent Vitus székesegyházban és a király pecsétje 

 

A német fejedelmek 1273. október 1-jén Frankfurtban a cseh Ottokár ellenében az addig 

kevéssé ismert Habsburg Rudolfot választották német királlyá. Mivel a cseh király nem 

fogadta el a választást, az 1274. november 19-én tartott nürnbergi birodalmi gyűlés 

felhatalmazta Rudolfot, hogy Ottokárt megfossza tartományaitól. Egyik fél számára sem volt 

közömbös, hogy Magyarország melyik fél oldalára áll, mert az ország katonai ereje a belső 

problémák ellenére is jelentős volt. Lehetőség nyílott tehát az 1273. évi háborúban elvesztett 

területek visszaszerzésére. A hatalomban egymást váltogató két párt azonban külpolitikai 

irányultság szempontjából sem volt egységes.  

A Csákok el akarták fogadni Ottokár 1275. október 6-án tett békeajánlatát, a Kőszegiek 

és Gutkeled Joachim a Habsburg szövetségben látta az érdekeinek megfelelő politikát. Azt, 

hogy a magyarok végül a németek oldalára álltak a konfliktusban, az döntötte el, hogy 

Rudolf 1276 őszén bekövetkezett támadásakor éppen a Kőszegi-párt volt hatalmon. A magyar 

sereg Gutkeled Joachim és az akkor tizennégy éves magyar király vezetésével Bécs felé 

vonult, hogy Rudolf hadaival egyesüljön, de csak Sopronig jutott, mikor Ottokár meghátrált 

és hűséget esküdött Rudolfnak. A november 21-én létrejött békében Ottokár kötelezte magát 

az elfoglalt magyar területek visszaadására is, de a soproni részeken kívül ez nem valósult 

meg. A hadjárat belpolitikai jelentősége az lett, hogy egyrészt László Sopron 
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felszabadítójának szerepében tűnhetett fel, másrészt szükségessé vált László nagykorúsítása, 

mert Rudolffal csak így lehetett megfelelő szinten szövetségi szerződést kötni.  

1277. május végére országos gyűlést hívtak össze a Rákos melletti mezőre, melynek célja az 

oklevelek szerint a „közjó” helyreállítása és „az országot és az egyházakat ért károk és 

pusztítások” ügyének megtárgyalása volt. A országgyűlés törvényes korúnak nyilvánította a 

királyt, és kezébe adta az ország kormányzását, egyben jóváhagyta a Habsburg Rudolffal (a 

képen Rudolf síremléke látható) kötendő szövetségi szerződést. A király esküvel kötelezte 

magát, hogy az ország „meggyalázói” ellen fegyveres hadfelkelést hirdet. A magyar 

történelemben addig még nem volt példa arra, hogy a király, a főpapok, a bárók, a nemességet 

minden megyéből képviselő küldöttek, valamint a kunok vezetői olyan gyűlésre jöjjenek 

össze, amely értékelte az ország állapotát, jóváhagyást gyakorolt külpolitikai kérdésekben 

vagy kötelezte a királyt bizonyos tennivalók elvégzésére. Ez az országgyűlés, amely a későbbi 

rendi országgyűlések előzményének tekinthető, végül nem tudott döntő hatást gyakorolni az 

eseményekre. 

A Kőszegiekkel szemben (akik Velencéből elhozták II. András unokáját, hogy László helyett 

trónra ültessék) a másik politikai eszközt a Rudolf és Ottokár között újra kiéleződő ellentét 

adta László kezébe. 1278. augusztus 26-án a dürnkruti 

csatában Rudolf és László hadai megsemmisítő vereséget 

mértek Ottokárra, a csatában a cseh király is elesett. A 

győzelemben döntő szerep jutott a magyar haderőnek, 

azon belül is a kunoknak. A Kőszegiek kénytelenek voltak 

hazaküldeni Endre herceget Velencébe, és 1279 elején 

kinyilvánították hűségüket a királynak. A király 

megnövekedett presztízsét a konszolidáció teljessé tételére 

kívánta felhasználni, a királyi biztosok a 

megyegyűléseken hatékony szigorral léptek fel, 

megkezdődött a szétzilált királyi birtokok állapotának 

rendezése, és napirendre került a király kiskorúsága alatti 

birtokadományok felülvizsgálata. Tekintélye 

növekedésének egyértelmű jele, hogy 1279-ben IV. László 

az egész országra érvényesen hadbírsági illetéket vetett ki 

mindenkire, akik az országos had gyülekezésekor nem 

jelennek meg.  

Ugyanebben az évben  III. Miklós pápa teljhatalommal 

kinevezte magyarországi legátusává Fülöp fermói 

püspököt, ugyanis Rómába sok panasz érkezett a 

polgárháborús állapotok miatt. A legátus hivatkozott célja 

a „király helyzetének megerősítése” volt, valójában Fülöp 

jogosult volt az egyházi ügyeken túl világi ügyekben is 

intézkedni, vagyis a Szentszék elérkezettnek látta az időt 

arra, hogy beavatkozzon Magyarország belügyeibe. A 

polgárháborús állapotokon a királyi hatalom már saját 

erejéből úrrá lett, éppen megkezdődtek a konszolidáció 

munkálatai, ezért a király aggódott a legátus jövetelén, és 

igyekezett azt megakadályozni. 

A magyar krónika azt közli, hogy a pápai követ 1279 

elején azért jött Magyarországra, mert László „kun módra, 

s nem katolikus szokás szerint élt”, azonban a legátus 

kinevezésével kapcsolatban számos pápai irat maradt 
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fenn, és ezek közül egyben sincs utalás arra nézve, hogy a király viselkedése vagy szokásai 

visszatetszést keltettek volna. IV. László későbbiekben tanúsított királyhoz méltatlan 

életvitele tehát nem oka, hanem következménye lehetett az eseményeknek.  

A legátus teljes egészében a „kun probléma” rendezésére fordította a figyelmét, annak 

ellenére, hogy az elmúlt idők zűrzavarában nem a kunok játszották a központi szerepet. Fülöp 

1279. június 23-án részletes javaslatot tárt a királyi tanács elé (tévesen ezt nevezik első kun 

törvénynek), amely elöljáróban tartalmazta a pápai főhatalom elvi elismerését, majd a 

kunokra és a királyra vonatkozó rendeleteket. A kun törvényt némi enyhítéssel végül az 1279. 

július 12. és 25. között tartott tétényi országgyűlés fogadta el. 

A kikényszerített törvények voltaképpen nem tartalmaztak semmilyen képtelenséget. A kun 

szállásterületek valóban idegen testként helyezkedtek el a keresztény, feudális Magyarország 

közepén. A kunok betagozódásának folyamata ekkorra valójában már el is indult, mert 

előkelőik egy része már földbirtokos volt. A szabad nomád kunokat természetesen rá kellett 

szorítani a letelepedésre, de az országnak az 1270-es évek végén nem ez volt a legfőbb 

problémája. A kérdés végül a konszolidáció bukását okozta, mert a kunoknak az 1277-ben 

vázolt kormányzatban fontos szerep jutott. Ők jelentették azt a haderőt, amelyet a királyi 

hatalom szükség esetén a hatalmaskodó főurakkal szemben fel tudott vonultatni, ezért nem 

alaptalan a gyanú, hogy a kun kérdés felszítása 

valamelyik főúri érdekcsoport sugalmazására 

történt. A kun törvények kiadásával László olyan 

konfliktushelyzetbe került, amelyben nem volt jó 

választási lehetősége, és feltehetően ez váltotta ki 

méltatlan viselkedését. 

A legátus már szeptemberben megintette a királyt, 

hogy késlekedik a kun törvények végrehajtásával. 

Az agresszív türelmetlenség kiváltotta a király 

agresszivitását is, mire Fülöp legátus 1279. 

október elején kimondta a király személyére és 

országára az egyházi kiközösítést. A pápa 

felszólította és felhatalmazta az országot, hogy 

keljen fel a király ellen. László hozzákezdett a 

kun törvények végrehajtásához, mire a kunok 

keltek fel ellene, és pusztítani kezdtek a Tisza–      

Körös–Maros vidékét (A Képes Krónika Fülöp pápai legátus érkezését mutatja be). 

IV. László a mai Hódmezővásárhely mellett, Hód tavánál 1282 nyarán győzte le erőiket. 

Fülöp még a csata előtt, 1281 végén távozott az országból. A „király státusának megerősítése” 

céljából érkezett legátus elérte, hogy a király támaszai valóban országos veszedelemmé 

váltak, és a király kénytelen volt ellenük hadjáratot indítani. 

Rövid, viharos életének utolsó éveiben kun szeretői, Édua, Köpcsecs és Mandula nyújtottak 

neki vigasztalást.  Feleségét 1286-1287-ben a király a margitszigeti kolostorban fogva tartotta, 

és csak Ladomér érsek közbenjárására engedte Esztergomba. Ezek után László, megbánást 

színlelve, ígéretet tett az egyházi főméltóságoknak, hogy a jövőben teljesíteni fogja házastársi 

kötelezettségeit, s igyekezni fog áttéríteni a kunokat a keresztény vallásra, ám szószegést 

követett el, s tovább folytatta léha és erkölcstelen életmódját kun származású szeretőjével. 

Ekkor már alapvető uralkodói feladatait is egyre kevésbé látta el; csak vonulgatott megmaradt 

kunjaival, egyre nagyobb terhet jelentve az országnak. Az országban kettős hatalom kezdett 

kialakulni. A pápában többször felmerült a Magyarországra indítandó keresztes hadjárat 

gondolata is. 
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A belpolitikai helyzetet súlyosbította, hogy 1285 elején ismét tatár hadak támadtak az 

országra; ezt volt a második tatárjárás. A Talabuga és Nögej kán vezette hadak Pestig 

hatoltak, erősen pusztítva az ország keleti részét. Felmerült – még ma is van – olyan nézet, 

hogy a tatárokat László hívta be. A támadókat végül kiverték, illetve kiszorították; ebben 

jelentős érdemeket szerzett Aba Amadé. Erre nincs semmilyen bizonyíték, arra azonban van, 

hogy 1287 végén a királyhoz hű Baksa György a lengyel–magyar határvidéken újabb tatár 

beütést hiúsított meg. 

IV. László egyéni tragédiájának betetőzése, hogy végül a kunok kezétől veszett 

el. 1290. július 10-én Körösszeg váránál kun előkelők – Árbóc, Törtel és Kemence – 

embereikkel rárontottak a sátrában alvó Lászlóra, és megölték. A gyilkosság közelebbi oka 

ismeretlen, és nem alaptalan a gyanú, hogy a közeli várúr, Borsa Kopasz részes volt a 

gyilkosságban. A király testét a csanádi székesegyház fogadta be. Különösebb részvét nem 

kísérhette az utolsó, bizonyosan Árpád-házinak tekintett, tragikus sorsú uralkodó halálát. 

Férje halála után Nápolyi Izabella, az özvegy, Esztergomban maradt, és csak 1300-ban hagyta 

el az országot, amikor unokaöccse, Károly Róbert Anjou herceg mint trónkövetelő lépett 

fel III. Andrással szemben. Többé nem ment férjhez, s gyermekei sem 

születtek. Nápolyba tért vissza, ahol domonkos apáca lett. A nápolyi St. Pietro-monostorban 

temették el. 

 

III. András magyar király 

(Velence, 1265 – Buda, 1301. január 14.)  

Magyarország királya 1290 és 1301 között. Apja István herceg, II. András király utószülött 

fia, anyja Morosini Tomasina, egy velencei előkelő család leánya. III. András halálakor Ákos 

nembéli István nádor az „Árpád-ház utolsó aranyágacskája”-ként búcsúztatta. Ezért gyakran 

nevezik az utolsó aranyágacskának, miután ő volt az utolsó Árpád-házi király. Származása 

okán hívják még Velencei Endrének is. 

      

   III. András címere                       Velencei András Magyarországra jön         III. András későbbi ábrázolása 

A gazdag Morosini családban úgy is nevelték Andrást, mint királyi herceget, aki egyszer majd 

elnyeri a magyar koronát. Az, hogy András neve a magyar trón betöltésében reálisan szóba 

kerülhetett, nem hercegi neveltetésének, hanem a közben Magyarországon történt 

eseményeknek tulajdonítható. Az országban kialakult anarchia eredményeként a hatalomból 

éppen kiszorult tartományurak többször kísérleteztek – IV. László ellenében – ellenkirály 

állításával, és mikor IV. László András nevű öccse 1278-ban meghalt, a figyelem a 

Velencében élő András felé fordult. E figyelem is mutatja, hogy bár Magyarországon az 

Árpádok hatalma megrendült, mégsem kérdőjelezte meg senki, hogy a királynak ebből a 
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családból kell kikerülnie. András IV. László uralkodása alatt 

kétszer is járt az országban, de mindkétszer távozni kényszerült. 

Második ittlétekor, 1290 nyarán Hahót nemzetségbeli Arnold 

comes zalai várúr kiszolgáltatta az ifjú herceget Habsburg 

Albert osztrák hercegnek, így Kun László halálakor Bécsben volt 

házi őrizetben.  

A magyar politikai élet szinte összes szereplője meglepően 

gyorsan elnyomta származásával kapcsolatos kételyeit és 

egységesen kiállt András herceg királysága mellett. Az egység 

azonban eltérő indítékokat takart: a főurak folytatni kívánt 

politikai játszmáik eszközét látták a jövendő királyban, míg az 

egyház és a nemesség a feudális állam regenerálását és valós, vagy vélt jogaik érvényesítését 

várták az új uralkodótól.  

Lodomér érsek két szerzetes megbízottja álruhában szöktette Andrást Bécsből 

Magyarországra és 1290. július 23-án Székesfehérvárott megtörtént a koronázás. A magyar 

szokásjognak megfelelő koronázási szertartás egy új mozzanattal bővült: az uralkodónak 

esküt kellett tennie egy felolvasott koronázási hitlevélre, melynek főbb pontjai szerint az 

egyház hű fia lesz, üldözi az ország rablóit és gyújtogatóit, gyarapítja Magyarországot és 

visszafoglalja elfoglalt részeit. Lodomér (pecsétje az alsó képen) az új királyt IV. 

Miklós pápával szemben is megvédte, aki Martell Károlyt (a felső képen) koronázta meg 

Nápolyban. III. Andrást segítette az oligarchák előtt, és birtokvisszaszerző törekvéseiben is. 

Nem riadt meg a lázadó urak kiközösítésétől sem. 1298 januárjában hunyt el.  

III. András trónra lépésekor már súlyosan előrehaladott állapotban volt az a folyamat, 

amelynek eredményeként az ország jelentős részei valójában nem a király, hanem az adott 

területen birtokokat felhalmozó főúr hatalma alatt állottak. Ezek a főurak – a későbbi 

tartományurak, kiskirályok vagy oligarchák – valójában már királyként viselkedtek saját 

területükön: háborúkat viseltek egymás – és sokszor a király – ellen, saját katonai erővel 

rendelkeztek és többen önálló külpolitikát is folytattak. Jellemző a viszonyokra, hogy míg IV. 

Béla halálakor a várak több mint harmada volt királyi kézen, addig 1290 körül alig több mint 

ötöde, és a négy legerősebb tartományúri család együttesen több várat birtokolt, mint a király. 

András külföldről sem remélhetett segítséget, bár a koronázása körüli időszakban házasságra 

lépett Fenenna lengyel hercegnővel, apósa maga is száműzetésben élt, így számottevő 

fegyveres erővel nem rendelkezett. Ilyen körülmények között különösen szüksége volt III. 

Andrásnak a főpapság és a nemesség támogatására. 

Jelentősen erősítette a király pozícióit, hogy egyértelműen 

mellé állt Csák Máté, a Kőszegi családot pedig egy ügyes 

házassággal kötötte magához — egy Turcho nevű rokona 

feleségül vette Kőszegi Henrik leányát. András magyar 

királlyá koronázását még az egyházi vezetés és néhány 

tartományúr összefogásának köszönhette, a koronázás után 

azonban egy másfajta szövetség kezdett kialakulni, az 

egyház, a nemesség, és a király között. A politikai 

jelentőségét növelni kívánó nemesség számára különösen 

kedvező volt az itáliai korai rendi állammodellt ismerő 

király. 

A törekvések megfogalmazása az 1290. szeptember 

elején Óbudán tartott országgyűlésen történt, melyet egy 

harmincnégy cikkelyből álló, királyi kettőspecséttel ellátott 
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dekrétum kiadása követett. Ezt a dekrétumot szokás III. András első törvénykönyveként 

említeni. 

A cikkelyek tartalma egyértelműen mutatja, hogy a gyűlés hangadói a főpapság és a nemesség 

voltak. A harmincnégy cikkelyből tizenkilenc közvetve vagy közvetlenül a magánhatalmat 

kiépítő főurak ellen szólt és számos cikkely hívatott megerősíteni az egyház és a nemesség 

jogait. A dekrétum eltiltotta a királyt örökös ispánságok és teljes megyék adományozásától, 

intézkedett a IV. László uralkodása alatt jogtalanul szedett vámok eltörléséről és elrendelte a 

IV. László idején tett birtokadományok felülvizsgálatát. 

A birtokadományok felülvizsgálatát egy – a két érsekből, a püspökökből és az országgyűlés 

által delegált nemesi tanácsosokból álló – testület végezte volna el. A nemességben 

mindemellett már ekkor felmerült az országtanács ellenőrzésének gondolata, mert 

megígértette a királlyal, hogy országos hatáskörű vezetőt – nádort, tárnokmestert, alkancellárt 

és országbírót – csak a nemesség tanácsa alapján nevez ki. 

Az országgyűlésen tehát egy európai mércével mérve is korainak tekinthető rendi állam 

körvonalazódott, a program és a realitások között azonban – mint röviddel a gyűlés után 

nyilvánvalóvá vált – nagy volt a feszültség. Az országtanácsot ugyanaz a főúri csoport tartotta 

a kezében amely IV. László utolsó éveiben alakult ki és András királyságát is egyáltalán 

lehetővé tette. Így röviddel a gyűlés után a király már kénytelen volt a határozatokkal 

ellentétben cselekedni, örökös ispánságot és országos méltóságot adományozott azoknak, akik 

tevékenysége ellen az óbudai programpontok irányultak. 

 

A király felismerte a helyzetének ellentmondásos voltát és próbálta politikai bázisát 

szélesíteni: 1291. február 22-én a gyulafehérvári gyűlésen újra kiadta az óbudai végzéseket, 

azzal a kiegészítéssel, hogy a birtokos és „nemesi módra viselkedő” erdélyi szász vezető 

réteget – a gerébeket – a nemességgel azonos szintre emelte. A fennmaradt oklevelek – 

például a Torda és Pozsony, illetve a regensburgi kereskedők számára 1291-ben kiadott 

kiváltságlevél – alapján ismert, hogy András felismerte a városok és a kereskedelem 

jelentőségét is. A kísérlet a rendi erők bevonására a politikai életbe még a korábbi folyamatok 
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továbbélésének is tekinthető, azonban a kereskedelem és városiasodás fejlesztése már 

mindenképpen a Velencében nevelkedett király önálló kezdeményezése volt. Kedvező 

előjelekkel indult tehát III. András uralkodása, azonban kellő erő hiányában nem tudott új 

irányt szabni az eseményeknek. A koronázást követő konszolidáció 1292 táján megtört. Mint 

az azt megelőző néhány évtizedben már többször előfordult, a bizonytalan külpolitikai helyzet 

hatott vissza a belviszonyokra és okozott változást. 

A III. András uralkodásához fűzött reményeket kezdettől beárnyékolta az uralkodó ingatag 

külpolitikai helyzete. Míg az országon belül elismerték uralmát, addig külföldön IV. László 

halála után szinte egyszerre mozdult meg minden olyan hatalom, amelynek érdekében állt az 

Árpád-ház kihaltnak nyilvánítása. IV. Miklós pápa a magyar trón betöltésének jogát 

a Szentszéknek igényelte, azzal az indoklással, hogy Szent István a korona elfogadásával 

elismerte a pápai hűbért. A nápolyi Anjouk sem ismerték el András királyságát és leányági 

örökösödés címén maguknak követelték a magyar koronát. Kun László halála után Habsburg 

Rudolf német király Magyarországot megürült hűbérnek nyilvánította és 1290. augusztus 30-

án kelt oklevelében fiának, Albertnek (a képen) adományozta. Rudolf arra alapozta igényét, 

hogy a tatárjárás idején IV. Béla katonai segítség fejében hűbérül ajánlotta fel 

Magyarországot. Rudolf nem vette figyelembe, hogy a tatárjárás idején II. Frigyes nem 

küldött segítséget IV. Bélának, így a felajánlás is semmissé vált.  

A három ponton is fellépő külső fenyegetések közül a Habsburgoké volt a legközvetlenebb. A 

Lodomér érsek vezette magyar papság óvatosan, de 

visszautasította a pápa elméletét, az Anjouknak – elsősorban 

a távolság miatt – idő kellett, hogy igényük gyakorlati 

érvényesítését megszervezzék, András azonban már 

egyébként is kötelezettséget vállalt a nyugati országrészek 

visszaszerzésére, így a magyar-osztrák ellentét 1291 közepén 

fegyveres konfliktusba ment át. 

A – bizonyosan túlzó – krónikák szerint a mintegy 

nyolcvanezer fős magyar sereg július 18-án lépte át az 

osztrák határt és – a nyugat felé indított hadjáratok 

hagyományait követve – különféle irányokba előretörve 

pusztította az osztrák területeket. Nagyobb csatára nem került sor, két kisebb erőkkel vívott 

ütközet – Nagyszombat és Bécs mellett – magyar győzelemmel végződött. Ebben 

a hadjáratban vett részt az elhíresült Csák Máté is. 

Eközben Albert apja, Habsburg Rudolf 1291. július 15-én meghalt és a választófejedelmek – 

tartva a Habsburgok megnövekedett hatalmától – nem Albertet szándékozták német királlyá 

választani. Így egyik félnek sem állt érdekében a háború folytatása és 1291. augusztus 26-

án Hainburgban megegyezés jött létre a béke feltételeiről, melyre augusztus 28-án a két 

uralkodó letette az esküt. A béke értelmében Albert kötelezte magát az elfoglalt magyar várak 

és területek visszaadására, III. András viszont beleegyezett, hogy a visszaadott várak 

többségét Ausztria biztonsága érdekében leromboltatja. A hainburgi béke voltaképpen 

külpolitikai siker volt, ez a siker azonban a belpolitikában a visszájára fordult. 

A Kőszegiek visszakapták elvesztett váraikat, azonban tartományúri hatalmuk megtartása 

érdekében nem szándékoztak lerombolni azokat. 

1292 elejére az Anjou-udvar megtalálta a magyar tartományurak megnyerésének és így a 

magyar trón megszerzésének hatékony eszközét. Január 6-án ünnepélyes külsőségek között 

Mária királyné Magyarországot fiára Martell Károly salernói hercegre ruházta, aki felvette a 

„Magyarország királya” címet és az Andrástól elpártolni hajlandó magyar főurak számára 

hűbérbirtokokat kezdett adományozni. Így kapta hűbéradományként az Anjouktól többek 
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között Kőszegi Iván Vas és Sopron megyét, Subić Pál Horvátországot és IV. István 

Dragutin, Árpád-házi Katalin férje a szlavón hercegséget.  

Az Anjouk valójában nem voltak birtokában az adományozott területeknek, de az adomány 

ténye már elégnek bizonyult ahhoz, hogy az adományozottak szembeforduljanak III. 

Andrással. Elsőként a királyt a magyar trónhoz juttató Kőszegiek lázadtak fel, akik az 

átpártolással váraik leromboltatását is el akarták kerülni. Az események ettől kezdve a IV. 

László idejéből ismert módon folytak. A Kőszegiek ellen haddal induló uralkodó kellő erő 

hiányában nem mert megütközni Kőszegi Ivánnal, majd a békekötés után visszafelé vonuló 

királyon rajtaütöttek a lázadók és kíséretével együtt foglyul ejtették. Az ország koronás 

uralkodója ismét fogoly lett, a belviszonyok ismét visszazuhantak az anarchia állapotába. 

Nyilvánvalóvá vált tehát, hogy a feudális állam előző két évtizedben tapasztalt működési 

zavarai IV. László botrányai nélkül is folytatódnak. Bár András rövid időn belül kiszabadult, 

a merényletet nem követte bosszú és Kőszegi Iván ispáni méltóságait is megtarthatta. 

A következő öt év a királyi hatalom ismétlődő próbálkozásaival telt el. András 

visszakényszerült a régi módszerekhez: megpróbálta királyhűséget mutató bárókkal 

körülvenni magát, de az ismételten megújuló lázadásokkal szemben – bár részleges sikereket 

elért – mindig kompromisszumokra kényszerült. Ebben az időszakban kezdtek 

körvonalazódni a 14. század elejére kialakuló tartományok. Elsősorban a Kőszegiek és Csák 

Máté (a képen) tartományúri hatalma keresztezte a központi 

hatalom törekvéseit. 

A helyzeten az sem segített, hogy a lázadásokat Nápolyból 

támogató Anjouk tevékenysége rövid időre szünetelt, mert Martell 

Károly 1295-ben meghalt. Gyökeres változás történt a magyar 

osztrák kapcsolatokban is: Az 1292-ben német királlyá 

választott Nassaui Adolf ellen készülő Habsburg Albertnek 

támogatókra volt szüksége és Andrásnak is előnytelen volt a 

Kőszegiek szomszédságában lévő ellenséges hercegség, így a 

kölcsönös érdek létrehozta a még osztrák és stájer herceg Albert és 

a magyar király szövetségét. A szövetség 

megpecsételéseként 1297-ben feleségül vette Albert leányát, 

Ágnest (András első felesége, Fennena 1295-ben meghalt). Albert támogatást adott 

Andrásnak a Kőszegiek elleni harcokban, cserében Albertet magyar csapatok segítették 

az 1298. július 2-ai göllheimi csatában, ahol Nassaui Adolf elesett, és a győzelem Albertet a 

német királyi trónhoz segítette. Mindez azonban a belpolitikában semmilyen változást nem 

okozott. 

Komoly veszteséget jelentett András számára Lodomér esztergomi érsek 1298 januárjában 

bekövetkezett halála, mert az új érsek, Bicskei Gergely nyíltan a pápa és a nápolyi Anjouk 

mellé állt. 

Mint már IV. László uralkodásakor is előfordult, az eseményeket nem a király fellépése 

mozdította ki a holtpontról, hanem a főpapság és a nemesség kezdeményezése. 

1298. augusztus 5-én a Bolognában tanult jogtudós János kalocsai érsek vezetésével létrejött 

országos gyűlés a pesti domonkosok kolostorában ült össze és fő célja az volt, hogy cselekvő 

királyi hatalmat állítson az anarchiával szemben. A gyűlést ismét pontokba szedett dekrétum 

kiadása követte, melyet III. András második törvénykönyvének is szoktak nevezni. 

A gyűlésen – melyen sem Bicskei Gergely esztergomi érsek, sem a bárók nem jelentek meg – 

megállapították, hogy az 1290-es határozatokból szinte semmi nem valósult meg, mégpedig 
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azért mert „a király úr” „lagymatagsága” folytán nem volt képes azoknak érvényt szerezni. A 

kialakult állapotokat, a király tekintélyvesztését hűen tükrözi a dekrétum első cikkelye: 

1. A király iránti tiszteletről 

„Hogy András urat, aki királyi nemzetségből származik, úgy tiszteljük, mint az ország 

törvényes urát.“  

A gyűlés jelentős jogászi reformmunkálatokat végzett. Jogilag megfogalmazták, hogy mit is 

kell érteni hatalmaskodáson és jogi úton hogyan kell fellépni ellene. A gyűlés egyúttal 

kötelezte a királyt a megajánlott reformok végrehajtására. A királynak azonban, ahhoz, hogy 

szakítson „lagymatagságával” és a rendi reformjavaslatokat átvigye a gyakorlatba, katonai 

erőre lett volna szüksége és a gyűlés éppen ennek megszerzésére nem tett javaslatot. 

III. András ezért a gyűlés után szokatlan és a végzeményekkel némileg ellentétes lépésre 

szánta el magát: öt bárójával – Ákos István országbíróval, Balassa 

Demeter zólyomi és pozsonyi ispánnal, Rátót Domokos tárnokmesterrel és az 

egyúttal nádorrá kinevezett Aba Amadéval – szabályos magánjogi szerződést kötött. E 

szerződések gyakorlatilag semmiben nem különböztek a nyugati hűbérszerződésektől. A 

kiszemelt bárók maguk is kisebb tartományúri hatalommal rendelkeztek, és a szerződés 

segítségével szembefordíthatóak voltak a két legnagyobb tartományi hatalommal, Csák 

Mátéval és a Kőszegiekkel. Az új alapokon stabilizált központi hatalomnak végül sikerült 

behódolásra kényszeríteni fő ellenfeleit. 1299 első felében Kőszegi Miklós és Kőszegi Henrik, 

majd 1300-ban Kőszegi Iván és Csák Máté is hűségét nyilvánította III. András iránt. A 

királyhűségre térések nyilvánvalóan nem voltak őszinték, azonban mutatják az erőviszonyok 

megváltozását és az 1298-ban bevezetett reformok életképességét.  

1299-re ismét megélénkültek az Anjou diplomácia magyar trón irányába tett erőfeszítései, az 

új királyjelölt Martell Károly fia, Caroberto lett. A tengermelléki Šubićokat sikerült is 

megnyerni, így II. Károly nápolyi király 1300 augusztusában Magyarországra küldte 

unokáját. Petrus de Bonzano (1300. szeptember 18.), a király római követe szerint András 

„értesült ugyan Károly unokájának érkezéséről, de nem törődött vele”. Feltehetően bízott saját 

növekvő erejében és az időközben német királlyá választott Albert támogatásában. Ugyancsak 

Bonazano Rómából azt jelentette királyának, hogy „Károly király unokáját a pápa úrnak és 

bíboros barátainak tanácsa és akarata ellenére küldötte oda, és hogy a pápa úr [nem ad neki] 

semmiféle segítséget, s az egész udvar oktalanságnak tartja, hogy a mondott király oda küldte 

őt”. — és valóban: András uralkodása alatt az ifjú Carobertónak nem volt érdemi befolyása a 

magyar politikára.  

III. András azonban 1301. január 14-én váratlanul elhunyt. A rövidesen elterjedő hír szerint 

megmérgezték, de valószínűbb, hogy valamilyen gyorsan ölő betegség okozta halálát. 

Lehetséges, hogy anyja, Tomasina alig egy hónappal előbb bekövetkező halála törte meg a 

királyt. Szilágyi Sándor szerint: „1301. január 13-án még adományoz a margitszigeti 

apácáknak; egy nappal később elhunyt. Halálát méregnek tulajdonították, épp úgy mint 

anyjáét, ki néhány hónappal előtte halt meg.”  A budai Szent János templomban helyezték 

örök nyugalomra. Sajnos, sírját mai napig sem sikerült beazonosítani, mert a templom 

a későbbi századokban elpusztult. 

András uralkodása alatt mindvégig méltó volt a magyar koronára, nem pusztán az ő hibája 

volt, hogy a válság leküzdésének módját csak az utolsó években találta meg, és a feladatot 

korai halála miatt már nem tudta elvégezni. E feladat elvégzése az Anjou család nápolyi 

ágából származó, akkor még alig tizenhárom éves Carobertora várt, aki András 

halálakor Dalmáciában várakozott, és akiről az ország túlnyomó része még úgy gondolta, 

hogy ő Magyarország legnagyobb ellensége. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1gb%C3%ADr%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B3lyom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1rnokmester
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1dor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Aba_Amad%C3%A9
https://hu.wikipedia.org/wiki/1299
https://hu.wikipedia.org/wiki/Diplom%C3%A1cia
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._K%C3%A1roly_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._K%C3%A1roly_n%C3%A1polyi_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Petrus_de_Bonzano&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/II._K%C3%A1roly_n%C3%A1polyi_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/VIII._Bonif%C3%A1c_p%C3%A1pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/1301
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._K%C3%A1roly_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dalm%C3%A1t_Kir%C3%A1lys%C3%A1g_(1069%E2%80%931433)


III. András Árpád-házi származása a mai napig kétségeket ébreszt és feltehetően nem is 

fognak előkerülni olyan bizonyítékok, amelyek e kétségeket eloszlathatnák. Lehetséges, hogy 

1290. július 10-én Körösszeg mellett nem csak a keleti nomád fejedelmet imitáló IV. László 

élete ért véget, hanem egyben a nagy múltú dinasztia is kihalt. A történészek túlnyomó része 

azonban III. Andrást az Árpád-dinasztiából származónak tekinti és a dinasztia fiúágának 

kihalását is III. András halálának napjában adja meg. 1303-ban Ákos István nádor az "utolsó 

aranyágacska" kifejezéssel búcsúztatta III. Andrást, akihez annak elhunytáig hű maradt. 

Természetesen nem zárható ki, hogy a dinasztiának voltak olyan fiági leszármazottai, akikről 

semmilyen forrás nem szól, az Árpád-ház férfi ágának továbbélése ellen szól az a tény 

azonban, hogy közülük 1301 után sem próbálta senki jogos örökösödési igényét érvényesíteni. 

Az Árpád-ház leányágon tovább folytatódott III. András egyetlen gyermeke, Erzsébet 

hercegnő révén, aki csupán 8 éves volt apja halálakor. Erzsébet azonban zárdában élte le 

hátralévő életét, s nem ment férjhez, nem született gyermeke, így vele halt ki 1338. május 6-

án az Árpád-dinasztia női ágon is. 45 évet élt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_10.
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6r%C3%B6sszeg
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81kos_Istv%C3%A1n_(n%C3%A1dor)
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Erzs%C3%A9bet_hercegn%C5%91_(1293%E2%80%931338)&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Erzs%C3%A9bet_hercegn%C5%91_(1293%E2%80%931338)&action=edit&redlink=1


 


