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Tízedik rész: A Szent Korona története képekben. 

 

Magyar királyság; Habsburg birodalom; Trianon után. 
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„Kalandozzunk tehát visszafelé az időben, a történetek tanulságait leszűrve latolgassuk, hogyan 

lehet a múlt fájának gyökerein lombos jövőt sarjasztani. Őseink példájából és több száz emberöltő 

leszűrt tapasztalatából merítsünk erőt, keressük meg saját belső és külső világunkban az egységet, a 

harmóniát, azaz Istent, és próbáljuk ezt környezetünknek is továbbadni.” 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1/a. kép IMG_8331; 1/b. kép IMG_8313, 1/c. kép IMG_8324. 

 
Az Árpádház szakrális központja.  

Szent István király Múzeum Középkori Romkert Nemzeti Emlékhely Székesfehérvár, Koronázó-tér 1. 2019. 09. 22.  

 

                                                 
1 Bodnár István: A hun törzsszövetség története. 8. o.  
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2. kép. Szent István király Múzeum Középkori Romkert Nemzeti Emlékhely Székesfehérvár, Koronázó-tér 1.  

2019. 09. 22. IMG_8328;  

 

Történeti áttekintés ‒ Árpád-házi királyok 

 

István király, nővére fiát Orseolo Pétert jelölte a magyar trónra utódjának. Orseolo Péter elfo-

gadása nem volt egyértelmű, mert nőági rokon fiúgyermek jelölése a szokásjognak ellentmondott. 

Első uralkodása alatt (1038‒1041), István nyomdokain haladt. Súlyos adókat rótt ki. Ellentét alakult 

ki közte és az egykori törzsi vezetők leszármazottai, az országnagyok között. 1041-ben III. Henrik 

császárhoz menekült, aki tíz év során hadjáratokat vezetett Magyarország ellen. Ekkor dőlt el, hogy 

Magyarország betagolódik a császári birodalomba, vagy megmarad független európai hatalomnak. 

IX. Leó pápa, III. Henrik rokona közbelépése akadályozta meg az ország betagolódását a Német-

Római Birodalomba. A királyi trónra Orseolo Pétert elüldöző főemberek és püspökök Aba Sámuelt 

(1041‒1044) királlyá kiáltották ki.  

 

Aba Sámuel az István király törvényeit megszegte, kegyetlenségei, erőszakossága miatt szem-

bekerült a főurakkal, nemesekkel, akik összeesküdtek ellene. Visszahívják Pétert, akit III. Henrik 

német császár 1044-ben visszajuttatta a magyar trónra. Második uralkodását (1044‒1046), III. Henrik 

hűbéreseként, az ország függetlenségének feláldozásával az idegen uralom jellemezte. A császár se-

gítsége nem az István király függetlenségének visszaadását jelentette, hanem a függő viszony elis-

merését.  

 

A pogány lázadók az orosz földről hazatérő Vászoly fiaitól várták, a pogányság és a régi jog 

visszaállítását, az idegen keresztények uralmától, törvényeiktől szabadulásukat. András herceget Ist-

ván koronájával királlyá koronázzák. I. András (1047‒1060) leveri a pogány lázadást, visszaállítja 

István politikáját. A Tihanyi bencés szerzeteseknek apátságot alapít. A belső rend megteremtése mel-

lett, helyreállította a gazdaságot. Békeajánlatot tett III. Henriknek, aki azt nem fogadta el. Érthető, 

hogy a törvényesen uralkodó király önkéntes hűbéres hódolata jobb megoldás volt, mint a császári 

adományon alapuló hűbéres fejedelemség. Ez utóbbi jelentősége, a király halála után a tulajdonjog a 

császár birtokába kerül. III. Henrik nem adta fel terveit, 1052-ben ismét Magyarország ellen indul. 
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Sikertelenül, de folyamatos konfliktusok folytak a bajor-magyar határon. 1057-ben András fiát, Sa-

lamont koronáztatja meg, ezzel az aktussal testvérharc indult András és Béla között. Kétszer csapnak 

össze. Első csatában Béla vezette csapat győzött, a második csatában, az Ausztria felé menekülő né-

met sereget üldözve András foglyul esett, Zircre szállították és néhány nap múlva szent Ányos mo-

nostorában, Tihanyban temették el. 

 

Besenyő csapatok támadtak Nándorfehérvár környékén. Az 1071-es csatában Salamon király 

Géza és László hercegekkel sikert ér el. A zsákmány feletti osztozkodásánál az váltott ki viszályt a 

király és hercegek között, hogy Salamon nem adott megfelelő részt a hercegeknek. Ismét megromlott 

közöttük a viszony. Salamon győzelmével ért véget az 1074-es ütközet László és Géza csapatával. A 

császár támogatásával csak a nyugati határvidéket tudta megtartani magának. Gézát választják király-

lyá, és megkoronázzák (1074‒1077). Három évig tartó uralmából kiemelkedő, mély vallásossága, ezt 

támasztják alá a pápai és bizánci kapcsolatai.  

 

I. Béla 1077-ben történt elhunyta után, fia, László követte a trónon. (I. Szent) Lászlót (1077‒

1095) VII. Gergely pápa, 1079. március 21-i levelében nevezte királynak. László, István örökösének 

tekintette magát. Erős akaratú, hajthatatlan jellemű, komoly férfivá, kitűnő hadvezérré és bölcs ál-

lamférfiúvá fejlődött. Egyéniségének legjellemzőbb vonása a katholikus szellem, a krisztusi türelem 

és kegyesség maradt. Támogatta a keresztény egyházat, püspökségeket alapított, folytatódott az egy-

házszervezet építése. Rendeletei között foglalkozott a kötelező templomba járással, a vallási ünnepek 

megtartásával, a leromlott templomok javításával.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. kép. Csiby Mihály festőművész grafikus metszete Szent László király trónra lépésének ezer éves évfordulója tisztele-

tére. 2019. december 24. IMG_8535;  
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Büntetőtörvényei a való életben gyökerezvén mutatják be, az egykori jogfelfogást, és a társa-

dalmi-, gazdasági életben előforduló visszaélések büntetéseit. A szentszéktől felhatalmazást kér, VII. 

Gergely pápa hozzájárult, hogy „azok teste, akik Pannoniában elvetették a keresztény hit magvait és 

szentbeszédeikkel, oktatásaikkal azt az Úrhoz térítették, felemeltessék.”  

A pápai felhatalmazás birtokában 1083 augusztus 15-ére, István halálának évfordulójára orszá-

gos zsinatra hívta a törvénynapon Székesfehérvárra gyülekező püspököket, apátokat s országa összes 

jobbjait. A szent zsinat bizonyító jelekből megértvén István király, Imre és Gellért püspök életszent-

ségét és csodatételeit, őket és a Zobor hegyi remetéket ‒ Hitvalló szent Zoerard-Andrást és Vértanú 

Szent Benedeket  szentekké nyilvánította és testük felemelését elrendelte. Egy év során öt magyar 

szent! A szentté avatásoknak két fontos jelentősége van, a magyar nemzet befogadása a keresztény 

Európa közösségébe és a szentté avatással került bele Szent István a keresztény liturgiába. A történész 

megjegyzi:  

„A felavatást pápai engedéllyel elrendelő országos zsinat csak végrehajtója volt a nemzeti aka-

ratnak, kifejezője a magyar lélekben félszázad alatt végbement nagy átalakulásnak, az új korszak 

szellemének, melynek Szent István személyét is elhomályosító hősévé és eszményévé maga László ki-

rály, pogány Vászoly szentség hívével övezett unokája lett.” 2  

Sikeres uralkodó volt. Törvényeivel nem csak az ország belső helyzetét erősítette meg, hódító 

külpolitikát is folytatott. 1091-ben meghódította Horvátországot, királyává unokaöccsét, Géza fiát, 

Álmos herceget tette meg. Tisztában volt vele, hogy a korona jog szerint az idősebb Kálmánt illeti, 

ezért a Lengyelországba távozó Kálmánt visszahívta, utódjául jelölte ki. 3  

 

Kálmán király (1095‒1116) Szent István törtvényeit, a százéves fejlődés alatt kialakult jogvi-

szonyokhoz alakította. A régiből csupán azt törölte, ami elavult. Újat ott alkotott, ahol arra szükség 

volt. Büntetőjogi intézkedései között jelentős a korábbi büntetések enyhítése, ezek között a halálbün-

tetés eltörlése. Reformálja: a bírósági szervezet reformjával, a vármegyei és a királyi ítélőszék közé, 

másodfokú törvénykezési fórumot iktatott. Az egyházmegyei törvénylátó zsinatok tehermentesítették 

a királyi ítélőszéket. A fehérvári törvénynapokon a király továbbra is megtartotta a törvényszéket, 

ítélkezést a király kíséretéhez csatlakozó megyei királybírók végezték. Rendelkezett a hadiszolgálat-

ról és adózás rendjéről is. Gazdasági és pénzügyi intézkedéseivel biztosította a királyi vagyon és jö-

vedelem stabilitását. Példaként említjük a nyolc dénáros munkaváltságot. Ebből fejlődött ki a telepe-

sek és adózó szabadok későbbi földbére.  

„A bevándorlókat szívesen látta, de gátat vetett a saját hazájukból gyanús körülmények közt 

menekülő kétes elemek beköltözésének. A telepes vendégek közt volt az izmaelita nemzetiségűek. A 

régebbiek áttértek a keresztény hitre, az újak ragaszkodtak mohamedán hitükhöz. Ezeknél kötelezővé 

tette a megkeresztelkedést és keresztény magyar falvakba telepítette. Kálmán uralkodása idején a 

zsidókat Európa keresztény népei nem tartották megbízható és kívánatos elemnek. A nép kerülte a 

velük való érintkezést, ők maguk szigorú elzárkózottságban éltek saját törvényeik uralma alatt. …  

Az eszközeikben nem nagyon válogatós zsidók kölcsönüzletei a vagyonos úri osztályt, az árakat 

felhajtó kereskedők és különösen egész Európát és Ázsiát behálózó rabszolga kereskedelmük a köz-

népet is ellenségükké tette s a XI. század végén a gyűlölet Németországban, Csehországban és másutt 

is nyílt üldözésekben robbant ki. … Keresztény lányok nőül vételét és keresztény szolgák tartását 

már László megtiltotta a zsidóknak. Kálmán a földbirtok szerzését megengedte, de csak külföldön 

vásárolt pogány szolgák munkáltatását tűrte el. Lakóhelyül a püspöki városokat jelölte ki. … Külön 

törvényben szabályozta szigorú formaságokhoz kötötte a zsidók kereskedését és kölcsönüzleteit.” 4  

Az öröklési jogban háromféle nemesi birtokot különböztetett meg: a nemzetségben ágról-ágra 

öröklődő szállásbirokot, a tulajdonos szabad rendelkezése alá tartozó szerzett birtokot és a csupán 

egyenes ágon öröklődő adománybirtokot. Ha a király férfiutód nélkül marad, a birtok a királyra szállt 

vissza.  

                                                 
2 Hóman Szegfű: Magyar Történet 289. o.  
3 1. sz. melléklet Szent László törvényei 
4 A Corpus Jurisban: Kálmán II. decretumának 14. szakasza. 
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Kálmán király négy éves korában megkoronáztatta II. Istvánt, hogy halála után átvehesse a 

trónt. Második koronázása tizenöt éves korában, apja halála után történt. Rövid ideig tartó uralkodását 

(11161131), háborús bonyodalmak jellemzik. A görög hadjáratról harmincéves korában, betegen, 

összetörten tért haza. Béla herceget, Árpád nemzetségének utolsó, megvakított tagját jelölte utódául. 

Feleségéül Uros rác nagyzsupán lányát Ilonát kérte meg számára, aki fiúgyermeket szült, nagyapja 

emlékére Géza névre keresztelték. Kálmán trónját Vak Béla foglalta el.  

 

II. Vak Béla király (1116‒1141) megkoronázása után Aradra országos gyűlést hívott össze. A 

megvakításában résztvevőket legyilkoltatta. Uralkodása alatt belső feszültséget Kálmán elűzött fele-

ségének fia, Borisz herceg indított Béla ellen, aki Kálmán törvényes utódjának vallotta magát. Az 

1132. évi lengyel támadást, az orosz csapatok támogatásával és az aradi vérengzésből menekült Kál-

mán-párti magyar urakkal szemben, Béla magyar seregeit támogató osztrák csapatokkal, győzelem-

mel végződött. Az ország békéjét belső mozgalmak és külső támadások nem zavarták. Trónját II. 

Géza király (11411162) örökölte. Géza öccse István, Bosznia és Szerém hercegének címét viselte.  

A Nyugat-Európa keresztes vitézei gyülekeztek VII. Lajos francia király és III. Konrád irányí-

tása alatt német földön. Magyarország a második keresztes hadjáraton is csak az átvonuló seregek 

támogatásával vett részt. II. Géza magyar király szívélyes fogadtatásban részesítette őket. A németek 

fegyelmezetlenül viselkedtek, a franciák nagy fegyelemmel. Ez utóbbi Géza és Lajos barátságává 

alakult. A barátságot francia-magyar kulturális érintkezést és politikai együttműködést jelentett. 

Egyik fontos következménye VII. Lajos lányának III. Bélával kötött házassága lett. Folytatódott Kál-

mán király által kijelölt út az európai politikája. Háborút folytatott orosz földön, szembe került Má-

nuel görög császár világuralmi törekvéseivel, akivel 1961-ben békét kötött. 1962. évben meghal, ko-

ronáját legidősebb fiára Istvánra hagyta.  

 

III. István király (1162‒1172) trónra kerülésével ismét belső harcok kezdődtek el. A magyar 

urak egy része vonakodott a gyermekkirályt elismerni. A régi örökösödési rend értelmében Géza öcs-

csét László herceget szerették volna a trónon látni. Mánuel császár, aki I. László király unokája volt 

‒, emelte II. László ellenkirályt (1162‒1163) a magyar trónra. III. István Pozsonyba vonult vissza. II. 

László rövid uralkodása után meghalt, ekkor Géza király idősebb testvére, IV. István néven foglalta 

el a trónt. 1963-ban III. István csatában legyőzte és visszaküldte Bizáncba. A magyar - görög háborúk 

végül 1172-ben magyar-görög szövetséggel zárult. III. Istvánt követte bátyja III. Béla.  

 

III. Béla (11721196) Bizáncban, Mánuel udvarában ismerte meg az udvari életet. A világpo-

litika központjában nőtt fel. Megismerkedett a hadvezetés titkaival. Nevelőapja környezetében ismer-

kedett a latin műveltséggel. Megismerte a görög udvartartás és birodalmi kormányzat bonyolult gé-

pezetét, a császári diplomáciai világát. Mánuel első házasságából nem született fia, így Béla kiszemelt 

örököse lett a kétezer éves világbirodalomnak. Mánuel második házasságból született fiút trónörö-

kösnek nyilvánították és társcsászárrá koronázták. Bélát megfosztják valamennyi tisztségétől. Tanult, 

hogy amikor elfoglalhatja a magyar trónt, értékesíthesse a császári udvarban szerzett tapasztalatait. 

Fiatal francia felesége társaságában tele ambícióval és jó szándékkal hazajött. Koronázását Lukács 

érsek III. Sándor pápa felszólítására sem hajtotta végre. A pápa a kalocsai érseket bízta meg a koro-

názási szertartás végrehajtásával, ami 1973. január 13-án, Székesfehérváron megtörtént.  

III. Béla uralmára jellemző a központi hatalom erősítése, elsődleges szempont országának, 

nemzetének érdeke. Az ország népe katholikus, III. Béla bizánci hatásokat tiszteletben tartja, de a 

római egyházhoz kötődik. A vallásos érzés és hitbeli meggyőződés elmélyülésének jele volt a szent 

célra tett sok kegyes adomány, a keresztény karitász erényének fokozottabb gyakorlása s az egyház-

alapítások nagy száma. 1179-ben hozott francia cisztercieket Egresre, Pilisre, Szentgotthárdra, és 

Zircre.  
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1181-ben elrendelte, hogy azokat az ügyeket, melyeket az ő je-

lenlétében tárgyalnak, írásban rögzítsék. Rendeletével jön létre a szel-

lemi élet központja, a kancellária. Az udvari káplánok és nótáriusok 

közül kerülnek ki az idegen udvarokba küldött követek, a királyi her-

cegek nevelői, a törvényelőkészítők és az uralkodóház történetírói. Eb-

ben a korban írták a Halotti beszédet. A Szent László-kori Gesta 

Ungarorum-nak 1091-ig terjedő elbeszélése mellett folytatták Kálmán 

és II. István korában az 1172-ik évig a Gesta Ungarorumot, mely írott 

anyag forrása a Pozsonyi Évkönyvek és Anonymus munkáinak. Az így 

összegyűlt anyag lett egyéni íróművészettel feldolgozva P. mester tör-

ténetírói munkásságának az alapja. Alapos ismereteit bizonyítja a hon-

foglalás történetének földrajzi és stratégiai kidolgozása.   

 
 

 

4. kép. III. Béla sírjában talált kereszt másolata. Szent István király Múzeum Középkori Romkert. Nemzeti Emlékhely 

Székesfehérvár, Koronázó-tér. 1. 2019. 08. 27. IMG_8246; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. kép. Szent István király Múzeum Középkori Romkert Nemzeti Emlékhely Székesfehérvár, Koronázó-tér 1.  

2019. 09. 22. IMG_8324; 

 

III. Béla király, Szent László és Kálmán hagyatékán továbbhaladva, világpolitikai tényezővé 

emelte Szent István királyságát, alapját vetette a késői középkorig, Mátyás király haláláig virágzó 

magyar nagyhatalomnak. Trónharcokban, háborúkban megtépett ország helyett gazdag, hatalmas, 

rendezett birodalmat hagyott még életében megkoronázott Imre fiára, és nagy vagyont kisebbik fiára, 

Andrásra.  

 

Imre király (11961204) 1194-ben Dalmácia és Horvátország kormányzója. III. Béla halála 

után András, bátyja ellen fellázadt. A testvérharcban Szlavóniában csaptak össze, ahol András seregei 

élén csatát nyert. 1199 nyarán András herceg ismét nagy sereggel indult Imre király ellen. A király 

erős haddal várta, és András seregét szétverte. Amikor ismét bátyja ellen fordult. Imre király András 

elé ment fegyvertelenül, akit megdöbbent hívei köréből maga hurcolt fogságba.  
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Ötéves fiát, Lászlót Ince pápa felhatalmazásával királlyá koronáztatta. III. László király (1204‒

1205) gyermekuralma ellen lázadtak főurak. A gyermek elhunytával Andrást, II. András néven, 1205. 

05. 29-én János érsek Magyarország királyává. (12051235) koronázza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
6. kép. Thain Mór festménye 1857. Imre király elfogja lázadó öccsét. 

 

II. András uralkodói politikájával jelentősen átformálta az ország életét. Országlásának szinte 

egészét új birtokpolitika jellemezte. Első intézkedései között megszilárdította a hatalmát azzal, hogy 

királyi vármegyék területéből egyre több falut adományozott el a hercegsége idején mellé szegődő 

főuraknak. A királyi vármegyék osztásával létrejöttek a nemesi vármegyék. Bevételi forrásai között 

említhetjük a pesti szaracénok adóját. A kereskedelemmel foglalkozó mohamedánok a város gazda-

gabbjai közé tartoztak.  

„Az izmaelitákat, régóta próbálta a törvényhozás a kereszténységnek megnyerni, a magyar 

nemzetbe olvasztani, az élet azonban a törvény szigorán enyhített, s a mohamedánok szívós ragasz-

kodása hitükhöz jobbára meghiúsítá a magyar királyok egybeolvasztó törekvéseit. Meg kellett szűnni 

e törekvések, mikor oly idők jöttek, hogy a király mindegyre pénzzavarban volt: az izmaelita keres-

kedők tőkéje tehát hatalommá lőn, melyre folytonosan reá szorult.  

Hasonló ok kedvezett a zsidóknak, kiknek állapota Kálmán törvénye óta a XII. század folyamán 

annyira alászállott, hogy 11190 táján német és francia zsidók közt legtöbb községüket példa gyanánt 

hozták fel, hogy szegénységük miatt hittudósokat nem tarthatnak, s a vallásos oktatást náluk »kánto-

rok rabbik, gyermektanítók egy személyben« végzik. A király örökös pénzavarában zsidók, izmaeli-

ták kibérelték ‒ előre kifizették  természetesen haszonnal és magukat biztosítva, a királyi jövedel-

meket, s azután köztekintély alatt, mint adószedők, só-tisztek, kamara-ispánok a népen kíméletlenül 

behajtják, habár egyházi törvény világosan tiltotta, hogy zsidó, pogány ‒ s a mohamedán e számba 

ment  közhivatalt viselhessen, kereszténynek parancsolhasson. Amint e két faj hatalma nőtt, egyéb 

korlát is elenyészett.” 5  

 

Meggyökeresedik hazánkban a ferences és a dominikánus rend. Óbudán a szent Péter-

társaskáptalan prépostsága épít templomot. A domonkosok Pesten, templomot és kolostort építenek. 

Hatásuk a magyar kultúrában jelentős volt. Szent Margit királylány, domonkos apáca volt. A hazánk-

ban megtelepedett szerzetesrendek állandó kapcsolata anyakolostoraikkal országunkba hozták a nyu-

gati kulturális és gazdálkodási eredményeket. A kapcsolataikkal hírünket vitték Európába.  

                                                 
5 Pauler Gyula: A Magyar Nemzet Története 74. o.  
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II. András (Endre) sok hadjáratott vezetett. Ilyenkor felesége, Gertrúd uralkodott. A meráni 

család ellepte a királyi udvart, minden jövedelmező állás elfoglalásával a magyar rendeket háttérbe 

szorították. A nemesi rendek kívánságára és Honorius pápa figyelmeztetésére 1221-től Béla herceg 

vezetésével megkezdődött az elajándékozott királyi földek visszavétele. A visszaélések megszünte-

tését, és fejlődést szolgálta az 1222-ben érvénybe léptetett kiváltságlevél, az Aranybulla.  

 

Aranybulla 

 

A kiváltságlevél a jog helyreállítása, a szabadságok megerősítve megújításra irányult. Egyfelől 

a király, az ellenállási jog intézményében mögötte feltűnő magasabb érdek, a néven nem nevezett 

Szent Korona, másfelől a különböző rangú szabadok közviszonyainak rendezését, a hűbéri jellegű 

birtokadományozások visszafordítását, a szabadok jogbiztonságát célozta. „Az Aranybulla elsődlege-

sen a régi hagyományos, szakrális rend védelmének európai jelentőségű dokumentuma.” 6  

 

II. András király, 1222-ben kiadott alaptörvényét az Aranybullát, a történelmi alkotmány alap-

kövének is tekinthetjük. Virág Benedek fordításában így olvassuk:  

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

nek, 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 keressék, 

igen sokban megkárosodott: a mi nemeseink Fölségünknek, és az előttünk való királyoknak sokszor 

könyörgöttek és esedeztek országunknak megjobbítása végett. 7  

 

A miért hogy országunk nemeseinek, mind másoknak is szent István királytól szerzett szabad-

ságát némely királyok hol tulajdon haragjok bosszujából, hol gonosz, avagy önnön hasznokat szerető 

emberek hamis tanácsadásából, sok pontban hatalmasul megrontották vala, azért a nemesség gya-

korta sürgető könyörgésekkel zaklatta felségünket, és előttünk való királyai fülét az ország 

állapotjának megjobbításáról. 8   

 

Az Aranybulla az egyházi rend, a főurak és a leendő köznemesség szövetségének történelmi 

dokumentuma. A magyarországi oklevél egy rendi alkotmányos királyság hét évszázadának adja meg 

közjogi alapját. A kiváltságlevél, a polgári korszakig, a nemesi jogok biztosítékát, s az egész nemzet 

számára való megnyitása az egész nemzetre való hatályosulását jelentette. A bulla széles körű társa-

dalmi mozgalom hatására jött létre, amelyben a katonáskodó birtokos szerviens réteg, továbbá a vár-

jobbágyok egyes rétegei s nem utolsósorban az egyházi birtokok szolgáló népei vettek részt, s ezt 

meghaladóan ott volt a nagybirtokosok meghatározott része is. Történelmi, jogtörténeti és alkotmá-

nyos jelentőségű tény az, hogy ez a társadalom, 1222-ben kivívta az Aranybullának nevezett, arany 

függőpecséttel ellátott kiváltságlevelet. A rögzített kiváltságok megalapozták a nemesi rend (nobili-

tás) létrejöttét.  

A 31. Cikkely az ellenállási záradék: „Hogy az előbocsátott cikkelyek arany pecsét alatt írásba 

foglaltatván, különb-különbféle őriző helyekre adassanak és tétessenek el. Oly módon, hogy az írást 

mindenkor szeme előtt tartván, se ő maga meg ne tévedjen valamiképp a mondott dolgokban, se ki-

rályt vagy nemeseket, avagy másokat megtévedni ne engedjen; hogy ők is örüljenek az ő szabadsá-

goknak, és azért nekünk és a mi következőinknek minden időben hívek legyenek, és a királyi koro-

nának tartozó engedelmes szolgálatukat meg ne tagadják. Hogyha pedig mi, vagy az utánunk követ-

kezendő királyok közül valaki ezen, mi szerzésünknek ellene járna valaha, ez a levél adjon szabad 

hatalmat mind a püspököknek, mind más jobbágyuraknak és országunkbeli nemeseknek mindnyájan 

                                                 
6 Tóth Zoltán József: Megmaradásunk alkotmánya 2007. 73. o. 
7 Forrás: http://mek.oszk.hu/05900/05919/html/gmiiendre0002.html (2010 - 01 - 13) Pesten, 7. Márciusban 1805. Virág 

Benedek 
8 Az 1861-ben Toldy Ferenc kiadásában megjelent: A magyar birodalom alaptörvényei című összeállítás alapján. (Zétényi 

Zsolt szerk.: Idézet, A Történeti Alkotmány 194. oldaláról) 

http://mek.oszk.hu/05900/05919/html/gmiiendre0002.html
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és egyen-egyen, jelenvalóknak és jövendőbelieknek és az ő megmaradékoknak, hogy mind nekünk, 

mind az utánunk következendő királyoknak minden hűtlenség szégyenvallása nélkül ellent állhassa-

nak és ellentmondhassanak mind örökké.”  

 

II. András a hagyományt, a szokásjogi gyakorlatot a jogokat biztosító írott törvényekhez köti, 

és nemcsak magára, hanem utódaira is kötelezővé teszi. Ennek az igen sok dologban kisebbedést 

szenvedett, Szent István király által elrendelt szabadságnak a megerősítésére ismétli meg az Arany-

bulla: „megengedjük mi nekik, mint országunk más embereinek a szent király által engedett szabad-

ságot.”  

Az Aranybulla keletkezése után mindenkor országos alaptörvénynek minősült, így tekintette a 

törvényhozás, az érintett megerősítő oklevelek, a Hármaskönyv II. rész 14. címe, a királyi hitlevél és 

koronázási eskü, sőt az ellenállási záradék eltörléséről szóló törvény is, s amint Pauler írja: „több 

elavult intézkedés mellett a legbecsesebb szabadságok és jogok részint megalapítását, részint meg-

erősítését foglalta magában ‒ miért is e tekintetben minden nyilván jogi íróink egyetértenek.”  

A kételkedők is tudhatják, hogy az Aranybullát, akármilyen volt is keletkezésének módja, ki-

rályaink századok alatt esküjükkel, jogi, erkölcsi és vallási biztosítékok legerősebbikével szen-

tesítették. Országgyűléseink a koronázási eskü és hitlevélszövegek törvénybe iktatásakor és számos 

más esetben megerősítették. Tartalma teljes összhangban van egyrészt a középkor hasonló tárgyú 

okleveleivel, másrészt a magyar közjogi törvényhozással.  

 

IV. Béla király (12351270)  

 

II. András korában a magyar királyság életében, a hanyatló középkor szellemével szemben 

világnézeti harcok kezdődnek. A királyság hatalmi szervezetében és a társadalom rendszerében meg-

jelenő pártviszályok, politikai küzdelmekben mutatkoznak. A politikai felfogás két pártra bontotta a 

nemzet vezető rétegét. A hagyományokon alapuló tábort II. András, a feltörekvő nemzedéket fia Béla 

vezette. Béla eszményképe nagyapjának keresztény királysága volt. II. András király üres kincstárat 

hagyott hátra. Béla újjászervezte az államháztartás alapját alkotó uradalmakat. Következetes politi-

kájával, visszaszerezte a vár javak nagy részét. A jövedelem növelésének eleme az volt, hogy lecse-

rélje az üzleti élet vitelére alkalmatlan nemeseket. 1239-ben a kamarajövedelmeinek növeléséhez a 

zsidók és izmaeliták foglalkoztatásához pápai engedélyre volt szüksége. IX. Gergely pápa megadta 

az engedélyt azzal a kikötéssel, hogy az idegenek minden kizsákmányolási kísérlete legyen megaka-

dályozva.  

A királyi gazdaság növekedésével a katonai erő, és a külső tekintély is megnövekedett. A 

szomszéd uralkodók viszályaiba nem avatkozott. Balkán politikájánál követte nagyapja és nagybátyja 

hegemóniáját. Belső ellenségeskedést a királyi birtok visszaállítását célzó intézkedései hoztak. Ezek 

az intézkedések sértették a birtokos osztályt, a főpapságot, és kisbirokos-nemesek érdekeit is. Az 

elégedetlenkedők alkalomra vártak, ami akkor következett el, amikor a magyar királyság egy addig 

elképzelhetetlen méretű katonai és külpolitikai problémával szembesült. Ez az Európa szívébe tö-

rekvő tatár világhatalom feltartóztatásának a nemzet erejét meghaladó feladatával került szembe.  

A tatár és török támadások okainak vizsgálata kiderítette, hogy ezeket a magyar királyság 

irányításába való idegen beavatkozások váltották ki. A tatárok és törökök elleni háborúk nem magyar 

érdekeket szolgáltak, hanem főleg nyugatiakat, elsősorban vatikáni és Habsburg érdekeket. Tény, 

hogy a tatárok és a törökök nem Magyarországot akarták megtámadni, hanem a velünk is mindig 

ellenséges nyugatot.  

A magyarországi főinkvizítorok legtöbb esetben idegen származású szerzetesek sorából ke-

rültek ki, akik mindenben a pápaság irányítását és parancsát tartották mérvadónak. Magyar vonatko-

zásban egész különleges küldetésük is volt: ellenőrizték királyaink keleti kapcsolatait, amelyek fő-

képp még az Árpád-korban többféle vonatkozásban számottevők voltak. Az is tény, hogy a tatárok és 

a törökök több ízben ajánlottak szövetséget Magyarországnak, de mivel az idegen érdekek befolyása 

döntő volt a magyar ügyek irányításában, ezen idegen érdekek országunkat keleti turáni testvérnépe-

ink ellen fordították, és ezzel rendkívül nagy károkat okoztak Magyarországnak. Egészen másképpen 
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alakulhatott volna a világtörténelem, ha a középkori magyar királyság a tatárokkal és törökökkel 

együtt lép fel a közös ellenség ellen.  Elképzelhető, hogy sokkal előnyösebb helyzetben lennénk ma, 

ha akkor uralkodóink elfogadják a tatár és török szövetségi ajánlatokat, mert akkor az egy olyan ha-

talmi csoportosulást hozott volna létre, amelynek még egy egyesült Európa sem tudott volna ellen-

állni, és akkor nem Magyarország pusztult volna. 9  

 

„A szörnyű katasztrófa teljesen igazolta Bélát, aki  tán egyedül országában  komolyan vette 

a tatárokat és csupán összes hadainak felvonulás után s a kúnok segítségével akart harcba bocsátkozni. 

A mohi csata előtt oly hangos főurak szégyenkezve hajoltak meg királyuk bölcsessége és tekintélye 

előtt. Béla pedig félretett minden előítéletet, minden személyes sérelmet és keserűséget. Igyekezett 

összes megmaradt alattvalóit nagy rendező és alkotó munkája részesévé tenni. …  

Elnézése azonban nem fajult erélytelenséggé, sőt a legnagyobb szigorral és energiával látott 

a rend helyreállításához, a nagy nyomort kihasználó gonosztevők üldözéséhez, a lázadók és külső 

ellenségek megfékezéséhez. …  

Első dolga a kormány rekonstruálása volt. … Tanácsosaival a bajokat és hiányokat felismerve, 

a tartományok katonai szervezetének és védelmi rendszerének kiépítésével, a Duna-vonal megerősí-

tésével, várak építésével törekedett. …  

Mikor az ország szívében kialakulóban volt a következő korszak nemesi vármegyéje, a határ-

vidéken épp a királyi vármegye életének utolsó óráiban lett teljesség a régi szervezet. … A belső 

konszolidáció művével párhuzamosan, hozzákezdett a tatárvész után gondozatlanul maradt, vagy el-

szakadt tartományi visszaszerzéséhez, kormányzatuk rendezéséhez. 10  

A tatár pusztítás után, a gazdaság helyreállítása következett, „nagyobb szükség volt a kölcsön-

ügylettel foglalkozó, pénz előteremtésére mindig képes zsidókra. A rekonstrukció nagy munkájához 

igénybe is vette szolgálataikat s jutalmul 1251-ben kiadta a zsidók jogait és helyzetét szabályzó ki-

váltságlevelét, „a magyarországi zsidók aranybulláját.” Mintaképül Frigyes osztrák herceg 1244. évi 

zsidólevele szolgált, melynek értelmében a zsidók a király különös védelme alá kerültek s jogállásuk 

sok tekintetben megközelítette a hospeseket.” 11  

 

Béla király uralkodásának ideje történetünk egyik legszomorúbb korszaka. „A tatárok bor-

zasztó pusztítása, az osztrák és cseh háborúk, a rablók, fosztogatók és a belső háborúk feldúlták az 

ország békéjét, megtizedelték, sok helyt egészen kiirtották lakosságát, megbénítottak minden katonai 

akciót. Birodalmát mégis meg tudta védeni, sőt még növelte is. Anjou Károly 1269-ben ideküldött 

követének jelentése szerint: „a magyar királyi háznak hihetetlenül nagy a birodalma. Észak és Kelet 

legtöbb tartománya urasága alá tartozik atyafiságos vagy hűbérre kötelék által, ki sem mondható 

mennyi a fegyverese, s ha ez a dicső király fegyverbe szólítja seregé, északon és keleten senki moz-

dulni se mer.”  

Utolsó nagy képviselője, erőskezű regenerátora volt szent István, Kálmán és III. Béla korlátlan 

hatalmú középkori keresztény királyságának, a régi Magyarországnak, de egyúttal alapvetője és épí-

tőmestere az újnak, mely az átalakulás kaotikus zavarain keresztül félszázaddal az ő sírba szállta után 

volt eljövendő. Legkisebb leányának, a róla Margitszigetnek nevezett Nyúlsziget zárdájában lakó 

Boldog Margitnak környezetében keresett vigasztalást és gyógyulást megsebzett szívének. 1270 má-

jus havának 3. napján a margitszigeti királyi kastélyban érte el a halál Magyarország újjáépítőjét. „A 

második honalapítót” országa fővárosába, Esztergomba vitték és feleségével együtt a minoriták temp-

lomába, Béla herceg mellé temették.” 12  

A magyar nép sajnálta; » emlékezete, mint édes méz, oly jóízű maradt nála « mert a mit ő 

vétett, a mi igazságtalanságot, erőszakot elkövetett, az csak kisebb körre terjedt. Tágasabb rétegekben 

leggyakrabban nem is tudtak róla; de köztudomású volt és az egész ország tudhatta, hogy a rendet 

                                                 
9 A tatár hatalom kialakulásáról, hódításairól, elkötelezett Isteni hivatásáról olvashatunk a 2. számú mellékletben. 
10 Hóman - Szegfű: Magyar történet. Első könyv 558. o. 
11 u.o. 563. o.  
12 Hóman - Szegfű: Magyar történet. Első könyv 581 - 583. o. 

http://domonyi.aries.hu/Magyarorszag-europai-unio.html
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szerette; azt fenntartani törekedett, s a békét, az igazságot, mint annak oszlopos eszközét, a hol csak 

tehette, megoltalmazta. « 13  

A kor Európai vezetőinek Magyarország iránti közömbösségére jellemző: azt a magyar népet, 

amely már 350 éve megtelepedett hazájában, 250 év óta keresztény volt a XIII. század közepén a 

tatárjárás majdnem kitörölte a keresztény népek sorából (1241-1242). Dante az Isteni színjáték 19. 

énekében írja: „S a portugál s norvéget festi majd / híven, s a ráncot, ki még megsiratja / a rossz 

pénzt, mit Velence megsokallt. / Óh Magyarország! Csak ne hagyja/ magát félre vezetni már  s 

Navarra / boldog, ha őrzi, bércei csapatja.” 14  

 

Ezek az évek voltak Európára nézve a rémület és aggodalom évei. Kelet Európát végig tarol-

ták, az oroszok meghódoltak, Lengyelországot eltiporták. Csehország készen volt arra, hogy inkább 

visszavonul a szomszéd országba, mint hogy ütközetbe bocsátkozzék. Így azután ez az ellenállhatat-

lan erejű mongol sereg egész erejét Magyarország ellen csoportosíthatta, melyet tartományává akart 

átalakítani.  

IV. Béla segítségért fordult Európa akkori vezetőihez, írt a pápának, Frigyes császárnak, al-

kudozott az osztrák fejedelemmel. Nevezettek egymással egyezkedtek, vagy egymással háborúskod-

tak. A császár az angol királynak levelében írja, Magyarország megérdemelte sorsát, mert Béla a 

kialakuló helyzetben a tatár támadással szemben nem készült föl. Két dolog ma már nem kérdésként 

merül fel.  

A magyar főurak a nemzet egysége mellett kardoskodtak, vagy saját, önző érdekeik vezérelték 

döntéseikben. A történetet leíró lapokon ez utóbbi világlik, így a király segítségért a keresztény Eu-

rópa vezetőihez fordult. Tény, hogy a magyar király kérésével szemben az egész nyugat közömbös 

maradt. Tetézte a helyzetet, hogy a keresztény Európa akkori uralkodói, a német császár, a francia 

király érdekei azt kívánták, hogy megegyezzenek a mongolokkal. Még a pápa is arra gondolt, hogy 

mongol segítséggel a Szentföld visszafoglalható lesz. Európa uralkodói és a pápa sem ismerte fel:  

 

„Az iszlám szervező és konzerváló ereje, személyi változásoktól független tekintélytiszte-

lete, a többi sémi vallással közös idegenmegvető, saját elhívatásában hívő fanatizmusa viszont 

Oszmán szultán törökjeit minden rokonuknál alkalmasabbá tette tartós és folyton fejlődő ha-

talom alapítására, évtizedekre, sőt századokra előrenéző célkitűzések következetes és kitartó 

szolgálatára.” 15  

 

A Vár építése IV. Béla uralkodása alatt, 1246. évben kezdődött. Az építkezést Nagy Lajos, majd 

Zsigmond király folytatta. A továbbépítés Hunyadi Mátyás nevéhez fűződik, aki olasz mestereket 

hívott Budára. tovább építette Mária Terézia. A vár nyugati része I. Ferenc József alatt bővült. 

 

IV. Béla utána fia, V. István uralkodott, (1270‒1272) a ki csehekkel, osztrákokkal, stájerokkal, 

brandenburgiakkal és más vegyes seregekkel rája támadó cseh királyt, név szerint Otokárt, a Rábcza 

folyó mellől vitézül visszakergette. Ugyanő Budum (Viddin Bulgáriában a Duna melletti város) vá-

rosát is hatalmába vette és a bolgárok fejedelmét rákényszerítette, hogy míg ő él, neki engedelmes-

kedjék. Végre a világból elköltözve, a Boldogságos Szűz szigetén az apácák kolostorában nyugszik 

eltemetve.” 16 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Pauler Gyula: A Magyar Nemzet Története 278. o.  
14 Dante Alighieri: Isteni színjáték Tizenkilencedik ének 446. o.  
15 Hóman - Szekfű: Magyar történet III. könyv negyedik fejezet 412. o.  
16 Kézai Simon Magyar krónikája. Budapest, 1901. Fordította, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta: Császár Mihály. 

Lampel Róbert (Wodiáner F. és Fiai) 44. o. IV. Béla és a tatárjárás; 45. V. István király. 58. o. 
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Az örökösödés rendjében a trónt, IV. László király (1272‒1290) tízévesen foglalja el. A gyer-

mekkirály kiskorúságának öt évig tartó uralkodása alatt tizenkétszer változott a kormány és a kor-

mányzat politikai iránya is. A gyermek király és az uralkodásra alkalmatlan Kun Erzsébet irányítását 

az egymással acsarkodó főurak nem fogadtál el. „IV. Béla és V. István benső hívei és ezek fiai két 

táborra szakadtak. Küzdelmük nem elvi kérdések csatája, nem a királyi trónért, hatalomért folyt. Egy-

mással és a központi hatalommal vetélkedő nagybirtokos urak, független tartományúri hatalom ala-

pítására törekvő családok végeszakadatlan háborúsága, a bellum omnium contra omnes korszaka kö-

szöntött be.” 17  

A hatalomért küzdő nagyurak harca szakadatlanul tartott s az ő küzdelmük a kevésbé hatalmas 

urak és az alsóbb társadalmi rétegek rossz szenvedélyeit is felszabadította. Birtokos urak váraikból 

rablók módjára jártak fosztogatni, a főurak tisztei a környékbeli népet sanyargatták, a parasztok egy-

mást rabolták és ölték, az utakat fosztogatók, zsiványok tették bizonytalanná, senki életéről és vagyo-

náról biztonságban nem lehetett. … A magyar királyi tekintély és uralom süllyedése idején is hatal-

mas a hatalmas fegyveres erővel rendelkező magyar király szövetsége után. Valaki, aki a maga biro-

dalmának ellenséges pártokra szakadt urait, hűbéreseit még kevésbé tudata egy táborba egyesíteni, 

mint László. Ez az uralkodó a Németbirodalom új király, Habsburgi Rudolf volt. 18  

 

IV. László 1277. november 11. Hamburg táján Rudolffal találkozott. A gyerek király és az öreg 

király kezet fogtak, megújítják szövetségüket. Hitükre megfogadták, hogy a mi határvillongás van 

Magyarország és Rudolf birodalma közt, azt békében, csendesen elintézik, a kinek baja lesz II. Otto-

kárral, azt a másik segíti, és külön II. Ottokárral se békét, se szövetséget egyikük sem köt. Rudolf 

                                                 
17 Hóman - Szegfű: Magyar történet Első könyv 589. o. 
18 Hóman - Szegfű: Magyar történet Első könyv 595 - 597. o.  
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fiává fogadta Lászlót, a kún vezérek mind, még külön is megígérték neki, hogy szolgálatára lesznek. 
19  

A háborúskodás nem ért véget. A magyar sereg Rudolf támogatójaként, László király vezeté-

sével Pozsony alatt, táborozott. A morvamezei csatában nemcsak Otokár bukott el; vele bukott poli-

tikai koncepciója is.  

A morvamezei diadalban a magyaroknak igen nagy részük volt. Igaz, nagy dicsőséget szereztek 

maguknak és rendkívüli szolgálatot tettek a Habsburg-háznak, egyúttal a későbbi Habsburg világha-

talom alapjául szolgáló osztrák örökös tartományok megszerzéséhez segítette. Rudolf családja hatal-

mának megalapításához járult hozzá, a kihalásnak indult Árpádház magyar seregei. 20  

 

A morvamezei győzelem után László király a kormányzást átengedte Csák Máté nádor és tára-

sai irányító befolyása alá, ő maga a kúnok körében keresett szórakozást. Vágyott a szabad élet után, 

nem korlátozta szenvedélyit. Feleségével mit sem törődve, összeállt, pogánymódra egybekelt az 

egyik kún vezér lányával. Éduával. Pogány életet kezdett élni. A vele szembeni megszorításoknak 

eleget tett, esküivel alátámasztotta, majd rabja lett ismét szenvedélyeinek.  

Utolsó húsvéti megtérését mindenki őszintének tartotta, pedig éppen most készült a legcsú-

nyább szószegésre. Az országgyűlés lezajlása után összevonta kún és tatár csapatait, s a Budán maradt 

főuraktól szép szóval vagy erőszakkal kezeseket véve, újra frontot változtatott. … Visszatért pogány 

viseletéhez és szokásaihoz. … 21  

Újra megszorították 1289-ben, majd „Az ország területi épségén súlyos csorbát ejtő osztrák 

betörés idején tanúsított magatartásával László egész nemzete haragját és gyűlöletét hívta ki. A főurak 

egy része pedig trónfosztásról és más király választásáról kezdett gondolkozni. Az ország elégedet-

lensége nyomán a kúnok is mozgolódni kezdtek. A legelőkelőbb kún vezérek, megsokallták a király 

féktelen szeszélyeit, a kún nép ellene is gyűlöletet keltő hatalmaskodásait és tatárbarátságát. 1290 

július 10-én, Borsa Kopasz és más urak biztatására összeesküdtek ellene és sátrára törve megölték.” 
22  

László halála után Székesfehérváron Ladomér érsek 1290 júliusának 13. napján koronázta ki-

rállyá szent István koronájával Árpád utolsó fiági ivadékát.  

 

III. András (1290-1301) koronázásakor megesküdött, hogy: a békének őre, az egyháznak enge-

delmes fia lesz; megbünteti azokat, kik az országot rabolják, égetik; védi az özvegyeket és árvákat; 

igazságot szolgáltat mindenkinek; Magyarországot gyarapítja és minden erejével azon lesz, hogy 

vissza foglalja mind azt, a mi a Nagyasszony birodalmából,  Magyarországból ‒ német fejedelmek 

kezére jutott. 23  

Alkotmányjogi rendelkezései között, intézkedés történt a királyi, egyházi és magánvagyon, a 

legális adománybirtok védelméről, a hatalmaskodások megszüntetéséről, az utóbbi években elszapo-

rodott várak, rablófészkek lerombolásáról, az igaztalan vámszedés beszüntetéséről. … Az új kormány 

első gondja a király megházasítása volt s mivel a vele szemben ellenséges, vagy legalább is tartóz-

kodó nyugati udvarokban sikerre nem számíthattak, Lengyelországból hozták el Fenenna kujáviai 

hercegkisasszonyt. Tőle várták a dinasztia új ágának felvirágoztatását, de reményük nem vált be. 24  

 

Árpád-házi királyaink általában fiatalon haltak meg, rövid ideig uralkodtak. Történészek kimu-

tatták: 22 Árpád-házi királyunk közül 12 nagyon gyanús körülmények között – nem természetes ha-

lállal - vesztette életét. 25  

                                                 
19 Pauler Gyula: A Magyar Nemzet Története 334. o.  
20 Hóman - Szegfű: Magyar történet Első könyv 601. o. 
21 u.o. 610.   
22 u.o. 611. o. 
23 Pauler Gyula: A Magyar Nemzet Története 415. o.  
24 Hóman - Szegfű: Magyart történet. Hatodik fejezet 615. o. 
25 Adatokkal alátámasztott történeti leírást olvashatunk Grandpierre K. Endre: Királygyilkosságok c. könyvében. Titok-

fejtő Lap és Könyvkiadó, 1991.   
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Történelemkönyveinkben arról sem esik szó, az Árpád-dinasztia harminchárom szentet, boldo-

got és szent hitű embert adott a világegyháznak és egész Európa főnemességéhez hozzájárult, Aragó-

niától Szicílián át Türingiáig és Lengyelországig. Példaként V. Károlyt említhetjük, akinek birodal-

mában soha nem ment le a nap. Mind a négy nagyszülője Árpád-házi leszármazott volt.  

 

„Árpád nagyszerű képességekkel, jeles tehetségekkel, kitűnő uralkodói készségekkel bőven meg-

áldott nemzetségének sorsa betelt. ”S az ország főpapjai, bárói, nemesei és minden rendű lakósa”  

így irá Ákos István országbíró, András király leghívebb barátja  „Ráchelként elsiratván Szent István 

első magyar király nemzetségének, vérének, törzsökének atyai ágon kisarjadt utolsó aranyágacskáját, 

sokat tépelődve gondolkodának, Isten kegyelméből hol s miképp találnának maguknak a szent kirá-

lyok véréből sarjadt új királyt.” 26  

 

Sokszor vetették fel a kérdést: mi az oka, hogy Magyarország, itt a négy folyam vidékén, meg-

maradt, a magyar országát, nemzetiségét fenntartotta, míg a hunok, avarok, más hatalmas népek el-

pusztultak, elenyésztek?  

A választ megadja a magyar nemzet jelleme, a milyennek a XI - XIII. századba mutatkozott és 

mai napig sem változott. A nyugati világ határára telepedve követte a vezért, ki a kereszténység ke-

belébe vezette, barátjának kezdé tekinteni a nyugat népeit, eltanult, követett sok jót, hasznost, a mit 

náluk talált, mert értelmes és tanulékony. Megtűrt, sőt befogadott új meg új idegeneket; de azért úr 

és magyar akart és tudott maradni, mert megvannak benne az úri tulajdonságok: önérzet, méltóság, 

mely imponál, igazság, mely megbecsüli a jót, az érdemet, a hol találja, alattvalóját, idegen társait el 

nem keseríti, hanem megnyeri, lefegyverzi, lefegyverezve tartja.  

A kinél pedig a szép szer nem használt, vagy kívülről támadott, annak fejére ütött, mert bátor, 

katonás volt mindig, kész a harcra. Lóra termett, kezébe való volt a nyíl, a kard, a lándzsa; a veszélyt, 

a küzdelmet soha sem kerülte; soha semmit, csak azért, mert veszedelmes, abba nem hagyott. Szóval: 

midig nyílt eszű, katonás nemzet volt és az maradt. Az tartotta fenn, az fogja fenntartani, míg a ma-

gyarok Istenének tetszeni fog. 27  

Valóban kihalt az Árpádház? Nem tudjuk. A magyar királyi ház családfáit elemezve, sok tagja 

ismert, akiknek lehettek utódai. Például IV. Bélának Margiton kívül hét lánya volt. Házasságaikból 

lehettek leszármazottak, jogosak voltak a magyar királyi trónra, közöttük történeti személyeket is 

ismerünk. Gyermekeik is lehettek, csak idő múltával eltűntek szemünk elől.  

 

Az Anjouk kora 

 

A magyar koronáért IV. Béla unokái, a cseh Vencel és Ottó bajor herceg és Károly Róbert 

küzdött. Végül is Anjou Károly Róbert vonult be Budára. (1307 - 1342). Az olasz földről jött francia 

herceg, büszkén vallotta magát az Árpádház leszármazottjának s mindig csak magyar őseit, a szent 

királyokat emlegette. Személyében négy kiváló, dinasztia ‒ a Capetek, Habsburgok, Komnénoszok 

és Árpádok ‒ vére, tehetsége, hagyományai egyesülnek. Az oligarchák többsége és a főpapság is 

mellé állt. Ragaszkodtak hozzá, hogy trónját ne pusztán öröklés jogán és a pápa döntése alapján, 

hanem a magyar országgyűlés választása hozzájárulása alapján, a hagyományos koronázási eskü le-

tétele és Szent István koronájával leendő felavatás után foglalja el. Károlyt 1310. augusztus 27-én 

Székesfehérvárott Szent István koronájával harmadszor és véglegesen megkoronázták.  

A magyar Anjou-ház alapítója a legnehezebb időben vette át részekre szaggatott, feldúlt ország 

egy kis részének kormányzását. A királyi magángazdaság helyreállításának első lépése a jogtalanul 

elidegenített királyi birtokok visszafoglalása volt. A királyi hatalom fenntartását a regálejövedelmi 

pénzügyi források előteremtése jelentett. Az Aba-nembeli Nekcsei Dömötör tárnokmester irányításá-

val a gazdaságpolitikai szempontoknak is érvényt szereznek. Célul tűzték ki az általános jólét emelé-

                                                 
26 Hóman - Szegfű: Magyart történet. Hatodik fejezet. 625. o.  
27 Pauler Gyula: A Magyar Nemzet Története 480. o. 
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sét. Elrendelte a rossz pénz beszüntetését és az új pénz veretését. A forgalomba kerülő pénzek vilá-

gítanak rá az Anjou-udvar olaszos kultúrájára. A király aranypénzét, az akkori forintot olasz mintára 

verette, az aprópénz, a német pénzhez hasonlított. A hadügyi és pénzügyi szervezet újjáalakításával 

párhuzamosan az egymástól e korban még szétválaszthatatlan közigazgatási és törvénykezése szer-

vezet is átalakult.  

Károly kormányrendszere országszerte népszerűséget szerzett. S a nép ítélete igazságos volt. A 

lengyel- magyar-olasz érdekközösség gondolatán alapuló külpolitikai koncepciója, a legnagyobb ma-

gyar diplomaták sorába emeli. Uralkodói akaraterejével és céltudatosságával szerezte vissza ősei 

egész birodalmát s vele az elveszett királyi tekintélyt. Az osztrák béke megkötése után, újabb köte-

lékkel kapcsolata magához a cseh és lengyel szövetségeseit.  

 

Nagy Lajos (1342 - 1382) Anjou-házi magyar királyi herceg, I. Károly Róbert magyar király és 

Łokietek Erzsébet királyné fiúgyermeke. 1432-től Magyarország és Horvátország királya. Nagy-

bátyja, III. Kázmér halála után 1370-től Károly Róberttel kötött egyezmény értelmében elfoglalta a 

Lengyel trónt is. A két királyság perszonáluniójában a két egyenrangú királyság megőrizte függet-

lenségét, önálló állami szerveit, ugyanakkor mindkét állam irányításában érvényesült Nagy Lajos 

külpolitikája.  

Balkáni hódításai Dalmácia és Horvátország. Hadjáratot vezetett Szerbia, Bosznia, Moldova és 

Havasalföld ellen. Nápolyt katonai erővel nem tudta megtartani, Johanna királynővel békeszerződést 

kötött. I. Károly király nyugati politikájának, a visegrádi találkozón létrehozott cseh- lengyel-magyar 

szövetségnek alapgondolata az Ausztriával szemben közös fellépésben a gazdasági érdekközösség 

felismerése. Ez az érdekközösség Lajos korában is fennállott.  

Aktív külpolitikája és sikeres hadjáratai révén pedig európai nagyhatalommá lett. Sikereihez a 

Károly Róbert által megalapozott gazdaság teremtett hátteret, és maga mögött tudhatta annak a bárói 

csoportnak a támogatását is, akiket még apja emelt fel. Az ország belső békéje és dinasztikus kapcso-

latai lehetővé tették a társadalom, a gazdaság és a kultúra fejlődését. Ezáltal Magyarország nemzet-

közi szinten is az egyik legfejlettebb európai királysággá vált.  

 

Lajos király egyike volt legkiválóbb királyainknak. „A történelem Nagy -nak nevezi, s e kitün-

tetést méltán megérdemli. Petrarca, a híres olasz költő dicséri bölcsességét, igazságos voltát, erélyét 

és mérsékletét: „A világnak egy királya sem tett annyit országa becsületéért és alattvalói javáért”  

mondja róla. János, a pápa követe pedig úgy nyilatkozik, hogy sohasem látott fejedelmet, a kiben 

annyi nagyság és hatalom mellett, annyi szerénység és alázatosság volna; a jónál, az erénynél egyebet 

nem látott benne. Életrajzírójának, Kükelli János mester szavai: „nem önkényesen, hanem a törvény 

értelmében uralkodott és népének ügyét körültekintően, bölcse, erélyesen igazgatta; azon volt min-

denképen, hogy dicső elődjeinek: a szent királyoknak példájára, a gondjaira bízott országokat, tarto-

mányokat és népeket békében és nyugalomban, szabadságaikban, törvényeikben megtartsa, s min-

denellenséges betörés ellen megvédje.” Igazi lovagias király volt: vitéz, vallásos, tisztelője a női nem-

nek, a melynek mintaképeiül anyját és nejét tekinté. Népszerűségét nem kevéssé emelhette, hogy 

szívvel-lélekkel magyar volt s az volt udvara is, milyet Visegrádról Budára, az általa emelt királyi 

palotába helyezett át.” 28  

 

Lajos király a szívéhez nőtt szerzetesrendek közül a pálosokat kedvelte a legjobban. Védőszent-

jük ereklyéjét, Remete Szent Pál Velencében őrzött mumifikálódott holttestét elhozta 1378-ban. Az 

ereklyék, az akkori pálos főmonostorba, Budaszentlőrincre kerültek. Ennek köszönhetően a főmo-

nostor az ország egyik legnépszerűbb zarándokszentélye lett. Nagy Lajos király az ereklye magyar 

földre hozatalával Remete Szent Pál oltalmába ajánlotta hazánkat, és ettől kezdve a thébai sivatag 

szentjét Magyarország társvédőszentjeként tartották számon. Uralkodása alatt emelt kolostorok közül 

kétségkívül azok a legdíszesebbek és leggazdagabbak, amelynek alapításai az ő nevéhez fűződnek.  

                                                 
28 Szalay  Baróti: A magyar nemzet története 92. o. 
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A Márianosztrai kolostort 1352-ben, Isten legszentebb anyjának tiszteletére alapította. Gyakran 

járt ide, hogy ima és elmélkedés között merítsen erőt a nagy birodalma ügyeinek intézéséhez. A király 

családjának több tagja is gyakran felkereste a templomot és a kolostort, melynek egyik szárnya királyi 

lakrész volt. Márianosztrát meglátogatta Zsigmond, majd Mátyás király és felesége, Beatrix királynő, 

valamint az utána következő királyok is. Nevéhez fűződik a Pálos remete (Romániában, Máramaros 

megyében), a budai Szent Pál, a gönci és a Mária völgyi kolostorok alapítása. Feleségével a BUDA 

SZENTLŐRINCI, kalodai és diósgyőri kolostoroknak juttatott gazdag adományokat. Vagyoni gya-

rapodásuk elősegítésén kívül több előjogot is adott a pálosoknak.  

 

Műpártolói tevékenységei közül kiemelkedő a máriacelli kincstárban lévő Madonna-kép, mely 

címerét viseli. Ez a Madonna-kép az első magyar képtábla. Olasz hatás jellemzi ötvösműveit, me-

lyekből a leggazdagabb sorozat Aachenben látható, valamint könyvtárának két gyöngyét, a gazdagon 

miniált Képes Krónikát s az Oxfordba került Aristotelest. … Műpártoló volt a király édesanyja, Er-

zsébet királyné is. Neki köszönhető Óbuda fellendülése.  

A királyné hatalmas templomot és kolostort épített a klarisszáknak, melyben száznál több apáca 

lakott. … A klarisszák klastromának falai között éppúgy meghonosodott a művészet, mint IV. Béla 

idejében a Margitszigeten. Jó példával a királyné járt elől, ki kitűnő műhímző volt. Rómában való 

látogatásakor a Szent Péter-templomnak egy sorozat szebbnél-szebb miseruhát s egyéb textíliát aján-

dékozott. … Erzsébet királyné házi oltára az óbudai klarissza-rend birtokából került Pozsonyba s 

onnan a párisi Rothschild - gyűjteménybe. 29  

 

Nagy Lajost Zsigmond őrgróf követte a trónon. (1387-1418) 1387 március 31-én Székesfehér-

várott királlyá koronázták. 30 Kötelezettségvállalásai közé soroljuk alattvalói szabadságát és jogait, 

melyeket tiszteletben tartott. Tanácsosait a magyar főúri családok leszármazottaiból választja, külföl-

dieknek egyházi és világi méltóságokat nem juttat. Az őt királlyá választó liga tagjait pártfogolja és 

védelmezi. Az Aranybulla ellenállási záradéka értelmében elismeri, hogy amennyiben a feléje kisza-

bott feltételeket megszegi, ellene szegülhetnek. Koronázása után Zsigmond birtokadományokkal ju-

talmazta azokat, akik hívei közé tatoztak, és felkészültek a felkelés és pártviszályok fegyveres meg-

fékezésére.  

A belső háborúskodások közben új ellenség megjelenése zavarta meg Délvidék nyugalmát. A 

török folytonos határátlépései, déli területfoglalásai miatt, Zsigmond 1395 decemberében összeült 

országgyűlésen hadba szólította az ország egész fegyveres népét. Zsigmond diplomáciai munkája 

egész Európát lázba hozta. A magyar főpapok, zászlósurak, főispánok és nagybirtokosok tiszti és 

magánbandériumaik élén hadba szálltak. Erdélyen keresztül nyomultak a Vaskapun át Szörénybe és 

Vidin fölött keltek át a Duna jobb partjára, és meneteltek Nikápoly váráig.  

Zsigmond a török harcokban kipróbált magyar sereggel akart támadni, de a francia vezérek 

önálló támadásra indultak. A szultán hadai kegyetlen erővel támadtak, s a francia lovagsereg elvér-

zett. Ez volt az első nagy csata, melyet a keresztények, a törökök ellenében vívtak s elvesztettek. A 

keresztes seregek szokásos széthúzása, az egységes irányítás hiánya, az oszmán hatalom európai ural-

mának megszilárdítására vezetett. A magyar politikának ez idő óta központi problémájává lett török 

veszedelem.  

Zsigmond királyi méltóságban megmaradását 1403 után az országos és egyházi főméltóságok 

tömörülése, a Sárkányos-társaság biztosította. A lovagrend tagjai két csoportra oszlottak: a nagy- és 

kis-sárkányosokra. A nagy-sárkányosok száma a királyt és királynét is beleértve legfeljebb huszon-

négy lehetett. Közéjük csak magyar országnagyok voltak felvehetők. A kis-sárkányosok száma nem 

volt megszabva és külföldiek is tagjai lehettek.  

                                                 
29 Genthon István: Budapest múltja és művészete Magyar Szemle Társaság Budapest, 1932. 19. o.   
30 Hóman Bálint a Magyar történet II. kötet 330 - 411 oldalakon rajzolja meg Luxemburgi Zsigmond történeti arcképét. 

Ebből a rövid összefoglalóból idézünk politikai céljainak, kudarcainak és sikereinek részeket.  
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Zsigmond király tehát megalkudott a tényleges erőviszonyokkal, párkirállyá lett. Uralmát a vele 

és egymással is rokoni kapcsolatok által egybefűzött nagybirtokos urak támogatására alapította. Öt-

ven éves uralkodásának csúcsát 1410-ben éri el, amikor német-római császárrá választják meg. Csá-

szárrá koronázásával kezdetét veszi a magyar - osztrák - cseh - német perszonálisunió megvalósítá-

sára irányuló törekvés.  

Zsigmond idejében a magyar élet minden tekintetben együtt haladt a nyugati művelődéssel. A 

király személyes adottságai és kedvtelései, az udvari pompakifejtés és a lovagi szertartásosság, a zsi-

nati mozgalmak és a szellemi kultúra az ábrázoló és alkalmazott művészet számára oly termékeny 

talajt nyújtott, mely teljes jogú és értékű részesévé tette a magyar birodalmat az európai szellemi 

közösségnek.  

 

A XIV. és XV. század a lovagi kulturideált, a költészetben, művészetben és külsőséges jelké-

pekben juttatta kifejezésre. Ezek a szimbólumok nevezetes változáson mentek keresztül. A mondák, 

legendák, dalok, regények, képzőművészeti ábrázolások nemcsak azokat az ideáltípusokat foglalták 

magukba, melyek az első keresztes háborúban szerepeltek, pl. Mihály arkangyal, vagy Szent György, 

hanem érdeklődéssel fordultak történeti vagy legendáris jelenségek felé is. Erről a legendaképről ta-

núskodnak a vallásos költemények, énekek, zsoltárok, himnuszok, misekönyvekben és breviáriumok-

ban található glosszák, melyek az árpád-házi magyar szentekre, különösen Sz. Lászlóra vonatkoznak.  

A képes ábrázolásokhoz vezet át a Képes Krónika és a vatikáni legendárium, ahol a szövegben 

s az illuminált képekben egyaránt a hős magyar szent király áll a kompozíció tengelyében. Ekkor 

készült Sz. László nagyváradi lovas szobra, a Kolozsvári testvéreknek elpusztult remekműve, a győri 

fejereklyetartó, az aranypénzeken pedig a keresztelő Sz. János képével ellátott forintok. Az a tény 

pedig, hogy ezek a többnyire ciklikus képsorozatok még kis eldugott templomokban is előfordulnak, 

a tárgykörnek széles néprétegre kiterjedő népszerűségére utal.  

 

Zsigmond király felfogásáról s egyszersmind vérbeli lovagi mivoltáról a nemzeti szentnek ez a 

csaknem isteni módon való tisztelése tesz tanúságot. Minden fontos elhatározás előtt minden ered-

mény, de minden kudarc után is elzarándokolt Sz. Lászlónak a nagyváradi dómban levő sírjához, 

hogy ihletet vagy vigasztalást merítsen és halálos betegen, utolsó kívánsága is az volt, hogy Sz. László 

közelében temessék el. Ebből látjuk, hogy általános, az uralkodótól a legszélesebb rétegekig, élő 

Szent László-kultusszal van dolgunk. Esztétikai és erkölcsi ideált szolgáltak, mely éppen Zsigmond 

hosszú uralkodása alatt az eszme fejlődésének egyik roppant érdekes, késői fázisban tündökölt, ahol 

a határvonalak arisztokrácia és köznemesség, sőt bizonyos tekintetben a városi patriciátus között is 

már meglehetősen elmosódtak.  

 

Buda történeti fogalma alatt Zsigmond korában a középkori városjelleg különböző oldalai egye-

sülnek. Piaci és kereskedői gócpont, közigazgatási központ, megerősített hely, az ország fővárosa, 

császári székhely. Itt tehát nemcsak a magyar államszervezet, hanem több lényeges viszonylatban az 

európai politika pulzusa ver.  

Buda topográfiai alakulásának kiindulópontja a IV. Béla által 1244-ben a budai hegy déli ormán 

későromán stílusban emelt királyi vár. Innen indulnak ki a fennsíkon végigfutó és az egész települést 

behálózó útvonalak. A királyi várpalotának eme, a város alaprajzát és arcélét formáló, meghatározó 

szerepe későbbiekben sem csökkent, sőt Zsigmond alatt a tőle 1418-ban kezdett, későgót ízlésben 

kiépített hatalmas méretű »Friss palota« (Budavári Palota) révén új hatékonyságot és lendületet ka-

pott. Méreteiben a várhegy legkimagaslóbb épületcsoportja, hivatásában nemcsak a magyar király, 

hanem a német-római imperátor, az okcidentális Európa tényleges, a középkori állammetafizika sze-

rint pedig az egész világ képletes urának székhelye volt.  

A falkép sorozatok tengelyében a magyar lovagrend kedvelt patrónusai állanak, Sz. György a 

sárkánnyal, Sz. Márton a koldussal és Sz. László király legendájából vett jelenetek, elsősorban a cser-

halmi ütközet. A már említett Aquila János Márton helyi falképeiben (1392) Sz. György és Sz. Már-

ton legendáit illusztrálja.  
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A késői lovagvilág külső életformája, szertartásossága és formalizmusa egyre több, színesebb 

és káprázatosabb luxussal járt. A fegyverművesek, ötvösök, ruhakészítők kifinomult ízlése az egész 

lovagi társadalmat aranyban, selyemben, bíborban, brokátban csillogó élő képkompozíciókba fog-

lalta. Európa többi kultúrországából jöttek ügyes munkások, iparosok, művészek, a magyar király és 

német-római császár székhelyére. A legnagyobb arányú művész- és iparos áttelepítésről Zsigmond 

párisi tartózkodásával kapcsolatban tudunk. Aranyhímzők, szőnyegszövők, ötvösök, asztalosok jöt-

tek a magyar fővárosba, magukkal hozva Páris fejlett ízlését és divatját.  

 

Annak a kölcsönös hatásnak mely Zsigmond idejében veszi kezdetét, tulajdonképpen társada-

lomtörténeti háttere van. A középosztály, patriciátus és polgárság közvetítette ezt a kölcsönhatást. A 

középosztály tudta a lovagvilág ceremoniális trónolásán és az alacsonyabb nép még bizonyos fokig 

tudatalatti vegetálásszerű pihenésén túl művészileg átérezni és annak formáit meggyőzően kialakí-

tani. Ez a réteg pedig magyar viszonylatban csak most alakult ki, csak most kezdte kiformálni élet-

kereteit. Ebben a jelenségben kell az egész iparművészeti fejlődés igazi okát keresni. A szobabútorok 

főtípusai a pad, szék, ágy, asztal, láda, melyek legelemibb megjelenési formáikban is a magyar tábla- 

és kódexképeknek egész sorozatán fordulnak elő. Mindezek a formák az építészetileg és ornamentális 

szempontból egyaránt fontos baldachinnal kapcsolatban is szerepelnek, amikor is pad és szék rende-

sen pompás trónépítménnyé van stilizálva.  

 

Mint a magasabb társadalmi rétegre jellemző, figyelemreméltó berendezési tárgy, kivált az an-

gyali üdvözletét ábrázoló oltártáblákon, gyakran fordul elő az ima- vagy olvasózsámoly, illetve pul-

pitus. A trónus, baldachin és olvasóállvány kombinációjából született a magiszterek és docensek ka-

tedrája. Az ilyen kombinált díszbútor egymás mellé sorozásából állott elő a stallum a gótikus temp-

lomok kórusaiban. Ilyenek főleg néhány felvidéki és erdélyi templomban, későbbi időből még ma-

napság is láthatók. A láda, mint ruhát őrző, mint ülő alkalmatosság, de mint sírláda is ritkán visel 

festett díszt. Rendesen fafaragású ornamentikát mutat, nem ritkán azonban építészetileg át van ta-

golva, így Kolozsvári Tamás feltámadási jelenetében, a Kassai Múzeum Lázár-jelenetében 1400 kö-

rül. Hasonló tagolást találunk egyes Madonna-trónusokon, ritkábban fennmaradt falszekrényeken. 

Még az asztalok is szolgálhattak vászon- kézimunka neműek közszemlére való kirakására. A szekré-

nyeken kívül különben a székek, padok, ágyak rendesen szilárdan be vannak illesztve a falakba.  

 

Az iparművészet termékei is közvetlen kifejezői és fokmérői a kor élettartalmainak és formái-

nak, az élet külső keretét, a szokásokat, mozdulatokat, foglalkozásokat, a gondolkozási módot, ízlést, 

de ezenfelül a kor szellemét, kedélyhangulatát egészen közvetlenül példázzák.  

Mindez elsősorban a díszítő vágy legősibb megnyilvánulására, a ruházatra, viseletre, az emberi 

test stilizálásának változatos módjára vonatkozik. A történeti esztétikát a divat változásai nemcsak 

azért érdeklik, mert az ötvösművek, hímzések, sőt festések gyakori használata iparművészeti és mű-

vészi elemeket visz a viseletbe.  

A testi szépség, annak a ruhával való tudatos hangsúlyozása, a mozdulatoknak a viselet segít-

ségével való szabályozása, mint lényeges művészi kritérium stílust és ritmust vittek a mindennapi 

életbe és az ünnepélyes pillanatokba egyaránt, óriási kulturális és társadalmi szerepéről nem is szólva. 

A kabát hosszúsága, a prém, a szín, a föveg jelzi tagozódását (lovag, patrícius, polgár, zsidó, kéjnő). 

A középkor szellemiségéből folyik, hogy a ruházatnak szimbolikus jelentősége is volt. A törvény-

könyv a mesterség több ágát sorolja fel, tud ruhaszabókról, dolmánykészítőkről, átalakítókról, ken-

dőcsinálókról és talpszabókról (nadrágkészítők). A többi magyar városban hasonló megjelölésekkel 

és céhcsoportosításokkal találkozunk. 31  

 

A következő éveket, évszázadokat három időszakra bonthatjuk. Zsigmond uralkodása után Hu-

nyadi János kora következik. Hunyadi János támadó háborúkkal akarja a törököt távol tartani. A má-

                                                 
31 Horváth Henrik: Zsigmond király és kora c. könyvből szemelvények  
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sodik kor Hunyadi Mátyásé, aki intézkedéseivel a muzulmán török hadak támadásainak visszaveré-

sére és megtorlására fekteti a hangsúlyt. A mohácsi csatavesztéssel következik a harmadik korszak, 

a Jagellóké. Ekkor út nyílik a török támadó föllépésének.  

 

I. Ulászló 

 

I Ulászló (1440 - 1444) választásánál egyik döntő szempont a török fenyegető veszedelme volt. 

Murad szultán szándéka Nándorfehérvár elfoglalásán keresztül meghódítja Szerbiát. Ulászló békét 

ajánlott, melynek az lett volna a szultán feltétele, hogy a király Nándorfehérvárt átengedi. Hat hóna-

pig tartott az ostrom, a vár magyar kézben maradt. A magyar kormány a törökök elleni harc fővezé-

rére, Hunyadi Jánosra több tartományt bízott. A szörnyi bánság mellé Újlakival együtt elnyerte az 

erdélyi vajdaságot, a temesi főispánságot. Egy évvel később, a kis létszámú magyar sereg a szebeni 

csatában is jeleskedett.  

A király 1443. júliusában indult el Budáról, a törökök ellen. Nándorfehérvár alatt keltek át Du-

nán, és Szendrő alatt egy kisebb török csapatot megvertek. Az 1443-i hadjárat tanúsítja a mieink 

vitézségét s a sereg kitűnő vezérletét. Késő ősszel, november 3-án a Morava folyó jobb partján, éj-

szaka megtámadták a törököket és győzelmet arattak. Hunyadi hadtestével elől ment, a fősereg a 

királlyal lassúbb menetben utána. Hunyadi Nist bevévén azt fölperzselte, hogy az szolgálhasson tá-

maszpontul a törököknek.  

A sereg február elején ért vissza Budára. A várnai csata kimenetele ismert a történelemből. 

Hunyadi így írt a pápának: „Nem a mi hibánk az ütközet alatt, nem az ellenség ereje és vitézsége, 

hanem a mi bűneink, a Mindenható igazságos ítélete vertek meg bennünket!” Azt a következtetést 

vonhatjuk le, a csata katonailag nem volt nagy veszteség a magyar nemzetre. Az óriási kár abban 

mutatkozott meg, elvesztette királyát. Buzgó ifjú fejedelem, fáradhatatlan, mértékletes, igazságos. 

Mint külföldi eredetű fejedelem, tudott magyarul! 

 

Hunyadi János  

 

I. László halálával király nélkül maradt az ország. Elhúzódott a jelölések és önjelölések ideje. 

Az 1446 februárban összeült országgyűlésben Hunyadi Jánost választják kormányzónak. Fennmaradt 

esküje így hangzott:  

 

„Isten engem úgy segéljen, bódog asszony nekem irgalmat úgy nyerjen, Istennek mind szenti 

érettem úgy támadjanak, Istennek szent teste és végnapomon üdvösségemre úgy méltóljék, föld tete-

met úgy fogadja, onnat harmadnapra úgy ki ne vesse, magól magom úgy ne szakadjon, ítéletnapon 

Istennek szent színét úgy láthassam, örök pokolba úgy ne temettessem, hogy az szerzést, kit ez ország 

szerzésére megírtanak volna, erősen és tökéletességgel mind megtartom, semmit ellene nem tészek, 

sem tételek.” 32  

 

A Rigómezei csata kimenetelénél egyetlen momentumot emelünk ki. „1448 október 17-én kez-

dődött a csata, ekkor előőrsi csatározások voltak. Október 18-án indult meg a tulajdonképpeni harc. 

A török sereg legalább három akkora volt, mint a magyar, az utóbbi volt előnyben. De másnap már 

igen zavarólag hatott a magyar csapatokra, hogy a törökök negyvenezer, addig harcban nem volt, 

tehát semmit sem fáradt katonával megújítják a harcot. A mieink most sem engedtek, de végre is 

árulás következtében a törökök győztek. Ugyanis az oláhok, kik 8000-en a balszárnyat alkották, észre 

vévén, hogy a török csapatok már hátulról is meg akarják a magyarokat támadni, követeket küldének 

Murádhoz, jó szolgálataikat ajánlva fel neki. A szultán látszólag szívesen fogadta őket és csapatai 

közé állítá, de mivel ajánlatukat hadi cselnek tartá Hunyadi részéről, mikor látta, hogy kezében van-

nak, levágatta őket. Az oláhok átpártolása előtt még kétes volt a harc, ez eldöntötte.” 33 

                                                 
32 Szalay - Baróti: A Magyar Nemzet Története. II. 192. o. 
33 u. o. 197. o. 
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„Idegen fejedelmeket is azért hívtak a trónra, hogy ezek más országaikból szerzett erejükkel 

védelmezzék meg a hazát. Hunyadi evvel a szűkkeblű és kártékony felfogással szemben, nemcsak 

hogy határozottan állást foglalt, de e kötelezettség teljesítését, minden jövedelmének a török elleni 

küzdelem szolgálatában való felhasználását erkölcsi kötelességének tartotta. Az országos politikai 

irányításból Hunyadi 1439 óta minden vonatkozásban kivette részét, élete főfeladatának mégis a tö-

rök hatalom visszaszorítását, az ország déli határainak biztosítását tekintette s e katonapolitikai prog-

ramjának legfőbb eszközét a magyar korona déli tartományainak visszaszerzésében, a katolikus hit 

uralmának oláh és szerb földön leendő biztosításában látta.  

Gyors emelkedésében mindenesetre oroszlánrésze volt e politikának s épp ez magyarázza meg, 

hogy híveinek tábora elsősorban a töröktől évtizedek óta igen sokat szenvedett keleti és déli részek 

nemességéből került ki. De része volt emelkedésében az udvari arisztokrácia – „az idegenek” – és a 

magyar katonafőurak, másfelől a hatalmuk gyarapításában mértéktelenül kapzsi nagybirokosok és a 

köznemesség közt kitört viszálynak is. … Emelkedésének fő oka mégis az volt, hogy az idegen ural-

mat megelégelő főurak és nemesek benne látták a szentkorona-elméletben és a szabad-királyválasztó 

elvben kicsúcsosodó nemzetpolitikai irányzat vezérharcosát. Ez szerzett neki oly tekintélyt és nép-

szerűséget, aminő előtte csak királyi vérnek jutott ez országban osztályrészül. Hunyadi János, mint a 

nemzeti szuverenitás történetileg kialakult s most gyakorlati megvalósuláshoz jutott elvének megtes-

tesülése vette át magától a nemzettől hatalmát.”  

 

Múlnak az évek. „Hunyadi János már évek óta irigység, bizalmatlanság, sőt gyűlölség cégtáb-

lája. Az ő nagy egyéniségét megillető hatalmi pozícióját nem tudják elviselni azok, akik a török ellen 

semmit sem tettek, vagy korántsem annyit, mit ő. De ő különb voltát érezve, még féltékenyek őrködik 

máltóságai, vagyona, egyeduralma felett. Már a király által elrendelt tizennyolcas tanácsban is ver-

senytársat, hatalma és befolyása csorbítását látta. A bécsújhelyi gyűlés után pedig veszedelmes ellen-

fele támadt régi versenytársában, Cillei Ulrikban. Ez 1454 végén kibékül V. Lászlóval, visszanyerte 

1452-ben elvesztett pozícióját a bécsi udvarnál, míg az addig ott vezető szerepet játszó Eizingnek 

birtokaira kellett visszavonulnia. Cillei most úgy látja, hogy Hunyadi magyarországi pozíciója útjá-

ban áll saját érvényesülésének. Igyekezett tehát Hunyadit mindenütt elgáncsolni, a királynál befeke-

títeni. Elhíresztelte, hogy Magyarország tulajdonképpeni ura nem László, hanem Hunyadi János, 

hogy a koronára vágyik, hogy I. Ulászlót is ő taszította a veszedelembe, ahogy előbb Erzsébetet is 

cserbenhagyta. Ez a helyzet, mikor a király elhatározza, hogy Magyarországra jön, ami azt jelenti, 

hogy személyesen veszi át a kormányzást. …  

 

II. Mohamed 150 000 főnyi sereggel és 300 ágyúval, ostromgépekkel és 200 hajóval 

Nándorfejérvár alá ért. Konstantinápoly meghódítója nemcsak hadvezéri tehetség volt. A török biro-

dalom egész újkori szervezet is az ő műve, ki nemcsak betetőzte elődei hódításait, hanem azokat 

egységes birodalommá kovácsolta. Ő alapította meg az örök tüzérséget, egy Urbán nevű renegát ke-

resztény segítségével. Határozott céljai voltak háborúival, birodalmát akarta minél nagyobb terüle-

tekkel bővíteni. … A török rohamok és ágyúzás a dunai kudarc után zavartalanul folytatódtak, míg 

végre a szultán július 21-én elrendelte az általános rohamot, s a szultán személyes vezetésével indított 

harmadik rohammal sikerült a várba benyomulniuk. Másnapra égő rőzsék védelme alatt ismét kiűzték 

őket. Hunyadi nem gondolt kitörésre, megelégedett a főroham visszaverésével. Július 22-én délután 

azonban a keresztesek kisebb-nagyobb csoportokban kiszállingóztak a várból és megtámadták a tö-

rököket. Hosszas, válságos, ide-oda ingadozó küzdelem után a várból kirohanó Hunyadi és Kapiszt-

rán a keresztények javára döntötték el a csatát. …  

Hunyadi és Kapisztrán világraszóló győzelme az egész keresztény világban a legnagyobb örö-

met keltette. III. Callixtus élete legszerencsésebb eseményének mondta azt, s nem győzi magasztalni 

Hunyadit, kit évszázadok óta a leghíresebb hősnek nevez. 1457. augusztus 6-án azon a napon, melyen 
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előző évben hírül vette a nagy győzelmet, annak emlékére elrendelte Urunk-színeváltozása ünnepé-

nek kötelező megülését. Hunyadi János augusztus 11-én Zimonyban áldozatául esett a várban kitört 

pusztító járványnak.” 34  

 

„Az ágyánál volt előkelőkkel élénken értekezett a teendőkről s mintegy politikai végrendeletül 

az egyetértést, a hazaszeretet s a törökök elleni harcot ajánlá nekik. Majd fiaitól vett búcsút, lelkökre 

kötvén, hogy az erénynek bár gyakran tövises, de mégis egyedül biztos útján maradjanak. „Isten fé-

lelme s a hazaszeretet az egyedüli örökség, a mit reátok hagytok - mondá - mert a többi javak a 

szerencsének csak múlandó adományai!” Ezután az utolsó kenetet óhajtotta felvenni, de nem lehetett 

rábírni, hogy az Úr testét lakásán vegye magához. Elvitette magát az egyházba, ott meggyónt Ka-

pisztránnak és megáldozott.” 35 Kapisztrán Jánost a minoriták újlaki kolostorában érte a halál.  

 

V. László az ostrom után, a Nándorfehérvári várban tartózkodott. Megtekintette az ellenségtől 

zsákmányolt ágyúkat. Főkapitánnyá nevezi ki Hunyadi János idősebb fiát, Hunyadi Lászlót, majd 

Budán az ármánykodó főurak biztatására vésztörvényszék elé állíttatták, és halálra ítélték. Bécs után 

Prágába utazott, magával hurcolva a fogoly Hunyadi Mátyást. A diadalmas törökverő hősnek fiaival 

szemben követett eljárás mérhetetlen elkeseredést váltott ki az egész országban. A Hunyadi-párt a 

híveik fegyverzésével készültek a végső leszámolásra. Mátyás a prágai fogságban sínylődött, de ide-

haza mind nagyobb tömeg szívét és lelkét hatotta át a „nemzeti királyság” gondolata, amit V. László 

halála után, apai öröksége és saját tehetsége jogán, ő volt hivatva diadalra vinni.”  

„Vallásosságának számos egyház, kolostor és kápolna köszönheti keletkezését. Minden győze-

lem után ilyesek alapítására fordítá zsákmány egy részét. A gyulafehérvári székesegyházra, melyet 

temetőhelyéül választott, szintén kiváló gondja volt. De a világi építkezés iránt is volt érzéke. Ő épí-

tette a vajdahunyadi várat, mely a középkor műemlékeink egyik legbecsesebbike, sőt szépségénél 

fogva az összes európai hasonló építmények között első rendű helyet foglal el.” 36 

 

Hunyadi Mátyás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Hóman - Szegfű: Magyar Történet 458. o. 
35 Szalay - Baróti: A Magyar Nemzet Története II. 219. o. 
36 u. o. 223. o.  
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7. kép. Erdélyben, Kolozsváron, ebben a házban született Hunyadi Mátyás. 

2010. május 19. IMG_0171; 
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8., 9. kép. Erdélyben, Kolozsváron, Mátyás király szülőházának falán elhelyezett bronz emléktábla, mely hirdeti a vi-

lágnak, Hunyadi Mátyás ebben a házban született. 2010. május 19. IMG_0171; 172. 
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A fotó felvételen látható ház az 1440-es években Méhffi Jakab jómódú szőlősgazda tulajdoná-

ban állt. Rendszerint nála szállt meg Szilágyi Erzsébet. Ebben a házban 1443. február 23-án született 

Hunyadi Mátyás. 1467. szeptember 28-án Mátyás király minden adó alól felmentette a ház akkori 

tulajdonosát. Kolb Istvánt, Méhffi Jakab vejét, valamint feleségét, Orsolya asszonyt, és annak testvé-

rét, Margitot, és minden leszármazottjukat a ház és a hozzátartozó birtokok adója alól. A kiváltságot 

1649-ben II. Rákóczi György is megerősítette. Az épület keleti szárnyát a 16. században építették, a 

két szárnyat összekötő átjáró szemöldökkövén az 1578-as évszám található. 1740 körül az örökösök 

eladták a városnak. 1887-ben I. Ferenc József adományt tett, hogy emléktáblával jelöljék meg a házat, 

a város pedig rendbe hozatta az épületet. 1889. szeptember 2-án Jókai Mór és Orbán Balázs részvé-

telével leplezték le a Mátyás király szülőházára elhelyezett bronz emléktáblát, ennek tervét Pákey 

Lajos készítette és Zala György kivitelezte.  

 

A megüresedett trón iránt egyetlen jelöltet, a fogságra kényszerített Hunyadi Mátyást, kénysze-

rűségből fogadták el a magyar nagyurak. Ez ellen a külföld sem tudott tenni. Mátyás anyja és nagy-

bátyja Szilágyi Mihály 1458 január elején, Szegeden, formálisan kiegyeztek a Garaiakkal. A nádor 

és felesége kötelezték magukat, hogy Mátyást trónra segítik. A királyválasztás Hunyadi – Garai – 

Újlaki – Podjebárd megegyezéssel el volt döntve. 1458. január 24-én Budán, a Duna jegén a főpapok 

és a főurak királlyá választották, de kiskorúsága miatt Szilágyi Mihályt öt évre kormányzóvá nevezték 

ki.  

A választás ténye és az utána hozott országgyűlési törvények III. Andrástól kezdődő, több mint 

másfélszáz éves fejlődés eredménye gyanánt a rendek hatalmának lendületes térhódítását mutatják. 

Nagybirtokos főrend és köznemesség egyformán saját helyzetének biztosítására gondol, és egy lélek-

kel iparkodik, hogy az új királynak mozgási szabadságát gúzsba kösse. Kimondják, hogy Mátyásnak 

semmiféle, még oly fontos okból sem lesz szabad adót követelnie a nemesektől, vagy azok jobbágya-

itól, viszont külső ellenséggel szemben ő lesz köteles az országot minden erejével, azaz a Hunyadi-

ház családi hatalmával megvédeni. Mátyás ezeket a feltételeket nem fogadja el, új országgyűlést hív 

össze 1458 júniusában. A rendek megerősítették a régi jogok és szabadságok visszaállításának, illetve 

megőrzésének kötelezettségét.  

A nagyurak lázadozásával szemben a köznemesek hűségét biztosította azzal, a nemesi előjogo-

kat megerősítette. Az ellene lázadó nagybirtokosokkal szemben a többi nagybirtokost személyesen 

kötötte magához. Esküt tettek mellette, így tisztán látta kik a hívei. A rebellisek birtokait elvéve ezek 

között osztotta meg. Az esküt tevő nagybirtokosok mellett a király mellé állt Szécsi Dénes esztergomi 

érsek és tizenkét főpap. Nem kellett többé tartania a lázadóktól.  

 

III. Callixtus pápa írja levelében:  

 

„Választásod hírére, szívünk annyi örömmel telt el, hogy sokáig nem is tudtuk elhatározni mi-

ként írjunk felségednek, minő szavakkal fejezzük ki boldogságunkat, melynek kifejezésére nyelv elég-

telen. Hálát adunk a halhatatlan Istennek, ki bennünket ebben az örömben részesített és téged szent 

hatalmával arra a királyi polcra emelt, amelyen a veszni kezdő ügyet megsegítheted. Kitűnő tehetsé-

geid már ifjúkorodban mindenkit a legszebb reményekkel töltöttel el, légy most, mint király azon, 

hogy szerencsés országlásod megfeleljen az emberek várakozásának… Meg vagyunk győződve, hogy 

felmagasztaltatásod a mi áhítatos imádságunk gyümölcse és mintegy mennyi ajándékunk. A Minden-

ható nemcsak Magyarországnak adta benned az ő kijelölt emberét, hanem az egész keresztény világ-

nak, hogy hazádban a pártoskodás lelkét lecsendesítvén és az országot újfénybe emelvén, egész erővel 

Mohamed felekezetének kiirtására fordíthasd figyelmedet.” 37  

 

Mátyás uralkodásának elején, a belső hatalommal bíró főurak a fiatal Mátyás királynak nem 

odaadó hívei. Néhány évvel trónra kerülése után sikerült megszilárdítania hatalmát. Miután felszá-

                                                 
37 Harsányi Zsolt: Mathias Rex 164. o. 
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molta az elégedetlen főurak lázadását (1459), Jilska felvidéki uralma is összeomlott.  Fiatal kora el-

lenére, kiszolgáltatottságát határozott intézkedéseivel ellensúlyozza. Megkoronázását akadályozza 

III. Frigyes császár, aki tudja, milyen értéket képvisel a kezében tartott magyar szent ereklye. A Szent 

Korona akkor is és ma is, a magyar állam folytonosságát jelenti.  

Ahol a Szent Korona, ott van az ország!  

Birtokolni minden uralkodónak sokat jelentett, egyúttal jelentette Magyarország függetlensé-

gének megszerzését, a nemzet hódolatát, és az adóit. III. Frigyes császár, hadi veresége után, 1463-

ban a bécsújhelyi megállapodás értelmében 80.000 aranyforint váltságdíj ellenében visszaadta a 

Szentkoronát. Hunyadi Mátyás fölé érkezik a Szent Korona. 1464. március 29-én Székesfehérváron 

került sor Mátyás király koronázására. De milyen áron? Mátyás király arra tett ígéretet, ha utód nélkül 

hal meg, a császár fia Miksa örökli a magyar trónt. Igaz, ez a tény nem változtatja meg az utókor 

véleményét Mátyás király uralkodása alatt kiteljesedő kulturális emelkedéséről, az ország gazdasági 

stabilitásról.  

Mátyás trónra kerülésekor a kincstár éves bevétele nem sokkal haladhatta meg a 110-120 ezer 

forintot. A kincstár katasztrofálisan alacsony bevételének emelése érdekében, reform erejű pénzügyi 

intézkedésekre volt szükség. Ernuszt János az egész országra kiterjedő központosított pénzügyi rend-

szer bevezetését javasolta. Mátyás reformjait az országgyűlés elfogadta, és 1467. március 25-én hir-

dették ki. A király jövedelmei három forrásból táplálkoztak.  

Rendes bevételi források: Sóbányászat, (1464. évi IX. tc.), ércbányászat, vámjövedelmek, adó-

jövedelmek. Rendkívüli bevételi források: rendkívüli adók, birtokok elidegenítése, elzálogosítása; 

egyházi javadalmak bevételei üresedés esetén, a meghódított tartományokból származó jövedelmek, 

külföldről kapott pénzbeli támogatás. Koronabirtokok jövedelmei: Várak, földterületek jövedelmei, 

jászkunok adója. Az ezüstpénz mellett forgalomban volt a kedvelt és jó minőségű aranyforint is.  

 

Bevezette a háztartásonként szedett királyi kincstár adóját. Bevezette koronavámot a korábbi 

harmincad vám helyett. Állandó értékű ezüstpénzt veretett. Mivel ezt nem kellett évenként beváltani, 

a fizetési kötelezettségek számon kérhetőbbek lettek. Ez azt is jelentette, hogy a kincstár elesett az 

évenkénti pénzváltási nyereségtől. Hosszú távon azonban tervezhetőbb gazdasági alapot teremtett. A 

törvény továbbá kimondta a koronabirtokok elidegeníthetetlenségét, valamint az elidegenítettek visz-

szavételét. A rendkívüli hadiadót évenként vetették ki. Ennek mértéke portánként egy forint volt. 

(1474. I. tv). Habár a korhoz képest ezek az adók nem voltak alacsonyak, az új rendeletek azt is 

megtiltották, hogy a földesurak más címeken egyéb adókat is kivessenek. A reformok hatására az 

ország első számú bevételi forrása az adók lettek.  

 

Mátyás központosított királyi hatalmat épített ki, aminek katonai alapja az első magyar állandó 

zsoldoshadsereg, a fekete sereg volt. Az 1460-as évek közepétől a zömében csehekből és lengyelek-

ből zsoldosok álló sereg létszáma a bevételektől függően akár 15-20 ezer fő. A sereg 4 fegyvernemre 

oszlott: nehéz- és könnyűlovasság, gyalogosok, tüzérség. A török ellen alkalmazható hada 163 ezer 

főre a szárazföldi és vízi haderőre tagozódott. Az előbbinek létszáma 148 ezer fő volt, s ebből a „fe-

kete sereg” cseh, morva és sziléziai zsoldosa 16 ezer fő, magyar és székely zsoldos 46 ezer fő, a 

bandérium 12 ezer fő, és 70 000 ezer havasalföldi és moldvai hűbéres had. Uralkodása idején előfor-

dult, hogy jobbágysorból származó tehetséges embereket vett pártfogásába. Ilyen volt Bakócz Tamás 

későbbi bíboros, aki mindeddig az egyetlen, esélyes, magyar származású pápajelöltünk volt, vagy 

Dóczi Orbán, aki rövid ideig Bécs püspöke.  

 

A Brankovics Lázár szerb despota 1458. februári halála után kialakult hatalmi viták során 1458 

augusztusától II. Mehmed oszmán szultán Mahmud nagyvezír vezetésével sorra foglalták el az al-

dunai szerb területeket és Galambócot is elfoglalták, 1459. június 29-én elesett Szendrő is. Befejező-

dött Szerbia török meghódítása. 1462 tavaszán a törökök megtámadták Havasalföldet, mivel Vlad 

Tepes fejedelem az előző évben szerződést kötött Mátyással, és megtagadta a török adót. A segítsé-

gére küldött magyar segédcsapatok ellenére Vlad vereséget szenvedett, akit megfosztottak méltósá-

gától. Az új vajda, Radu, elfogadta a magyar fennhatóságot, s Mátyás megerősítette méltóságában.  
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Mátyás 1463 márciusára országgyűlést hívott össze, amely megszavazta a török elleni hadjára-

tot. Májusban Mátyás már felvonult a határra 20 ezer katonával, de várakozott, mert az esetleges 

vereség védtelenül hagyta volna egész Magyarországot. II. Mehmed oszmán szultán viszont 1463 

májusában megindította támadását Bosznia ellen. Júniusban a szultán elfoglalta Jajcát. ezzel megnyi-

totta a törökök előtt a Horvátország, Ausztria, Velence és Magyarország vezető portyák lehetőségét.  

Mátyás 1463 szeptemberében szövetségre lépett Velencével. Mátyás a szultán elvonulása után 

elfoglalta a szávai átkelőket és ostromolni kezdte Jajcát. A várost már október elején elfoglalta, de a 

fellegvárban a janicsárok még két hónapig tartották magukat. Végül teljesen kiéhezve a várkapitány 

Juszuf Haram bég, tárgyalásokat kezdett Mátyással. Megegyeztek abban, hogy a vár átadása fejében, 

aki akar, csatlakozhat Mátyáshoz, aki nem, az szabadon távozhat. A janicsárok többsége és maga a 

bég is belépett Mátyás seregébe, mert félt a szultán megtorlásától. Mátyás fennhatósága alá vonta 

Észak-Boszniát, Jajca parancsnokának kinevezte Hídvégi Székely Jánost, Szapolyai Imre pedig bán 

lett.  

Mátyás hadjáratokat indított Csehország és Nyugat felé is. Felismerte, hogy a törökök ellen 

csak szélesebb összefogással lehet védekezni, amihez a Német-római Birodalom erőforrásaira volt 

szükség, amihez császárrá kellett választatnia magát. Sikeres csehországi hadjáratát követően 

Brünnben, 1469. május 13-án cseh ellenkirállyá koronáztatta magát, hogy így választófejedelem le-

hessen. Podjebrád György csehországi uralmát azonban nem tudta felszámolni, akinek örökébe a len-

gyel Jagelló Ulászló lépett. Úgy tűnt, hogy a háborúnak sohasem lesz vége, 1479-ben mégis békét 

kötöttek. Kölcsönösen elismerték egymás cseh királyi címét, s Mátyásé lett Szilézia, Morvaország és 

Lausitz.  

Mátyás megfékezésére a Habsburg és a Jagelló ház szövetségre lépett egymással, s III. Frigyes 

Ulászlónak adta a cseh királyi címmel járó fejedelmi méltóságot. Erre válaszul Mátyás körbezárta 

Bécset. III. Frigyes – mivel a pápa sem ismerte el Ulászló választófejedelemségét – 1477-ben Má-

tyásnak adományozta a címet. Mátyás tovább folytatatta a háborút azért, hogy egy bécsi asszonytól 

született fia, Corvin János érdekében az 1463-as szerződés érvényét veszítse. 1483-ban elfoglalta 

tehát Alsó-Ausztriát, majd 1485-ben Bécset, s a királyi székhelyet is ide helyeztette át.  

 

A magyar rendek követelték Mátyástól, hogy nyugati hadjáratai helyett indítson törökellenes 

hadjáratot. Hosszas előkészületek után, 1476 januárjában ostrom alá vette Szabács várát és elfoglalta. 

IV. Szixtusz pápa is ígéretet tett, hogy törökellenes pénzsegélyt küld a számára. Mátyás azonban 

maga befejezettnek tekintette a törökellenes hadjáratát, a pénzre nagy szüksége volt Beatrixszal kö-

tendő házasságához, amellyel további nyugati terveit akarta alátámasztani.  

 

1479-ben volt a másik nagyobb török betörés Magyarországra. Haszán-oglu Isza bég, október-

ben 35-40 ezres sereg élén feldúlta Királyföldet. Báthori István erdélyi vajda és Kinizsi Pál temesi 

ispán csapatai azonban október 13-án a kenyérmezei csatában Alvinc és Szászváros között hatalmas 

vereséget mértek rá. 1480. augusztus 10-én a törökök elfoglalták Otrantót, amivel közvetlenül fenye-

gették Mátyás apósának, I. Ferdinánd nápolyi királynak az országát. Ferdinánd 1481 szeptemberében 

visszafoglalta a várost, amiben segítségére volt a Magyar Balázs vezette kontingens.  

Mátyás 1480 végén Magyarországról három irányban támadott a török ellen: István moldvai 

vajda csapatai Havasalföldre, Mátyás zsoldosai Dél-Boszniára, Kinizsi Pál pedig Szerbiára. A ma-

gyarok két nagy csatát nyertek Szarajevó és Szendrő mellett. Majd Ali szendrői bég portyázásait 

megtorlandó Kinizsi 1481 végén újabb sikeres hadjáratot vezetett Szerbiába. A májusban elhunyt II. 

Mehmed helyére lépő II. Bajazid oszmán szultán felújította a még apja által kezdett béketárgyaláso-

kat. Végül 1483-ban öt évre fegyverszünetet kötöttek, amelyet 1488-ban két évvel meghosszabbítot-

tak. Mátyás ezzel biztosította a hátát újabb nyugati hadjárata idejére.  

 

A király 1485 karácsonyára hívta össze a budai országgyűlést. A magyar királyi udvar gondo-

san előkészítette az összes törvényjavaslatot. A 78 cikkelyes dekrétum, Mátyás király magán- és bün-
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tetőjogi törvénykönyve a Decretum Maiusa. Főként a bíráskodást és a perjogot szabályozta a törvény-

könyv az ország területén. Magába foglalta az előző királyok rendelkezéseit és összegyűjtötte a hazai 

bírósági gyakorlat szabályait is. De fontos elvi tételeket is kimondott: többek között azt, hogy az 

uralkodó szokásjog helyébe örökös érvénnyel az írott jog lép. Ez az első nyomtatásban megjelent 

törvénykönyvünk: 1488-ban, Lipcsében nyomtatták ki. Az első magyar törvénykönyvet az uralkodó 

1486. január 25-én szentesített.” 38  

 

Mátyás szeretett mindent személyesen intézni. Életében sem a nép, sem a főurak nem kedvel-

ték. A nép azért, mert a sok háborúval együtt jártak a hatalmas adók is, a főurak pedig azért, mert 

Mátyás nem dinasztiából származott, hanem „csak” egy hozzájuk hasonló főúr gyermeke volt. Halála 

után azonban a nép sokszor visszasírta. A főurak csak a Mohácsi csatát követő időszakban jöttek rá 

nagyságára, hiszen az országot soha nem látott gazdagságba vezette.  

Mátyás halála után, a trónkövetelők belső háborúit követte a Pozsonyban kötött béke II. 

Ulászló, III. Frigyes és fia Miksa között. A békekötés feltétele a trónöröklésre vonatkozott: ha Ulászló 

törvényes leszármazott nélkül hal meg, a Habsburgok öröklik Magyarországot. A Habsburgok örö-

kösödése a szerződéssel új jogi alátámasztást kapott. Az 1492. február 2-ra összehívott országgyűlés 

Decretum Maiusa előbeszédében olvasható "örök idők" (mindössze hat évig tartottak, hiszen) Mátyás 

halála után II. Ulászló egyik első teendője volt, hogy megszüntesse a törvénykönyvet.  

 

Mátyás halála véget vetett a török fegyverszünetnek, évente támadták az országot. 1498-tól a 

törökök és magyarok kölcsönös betörésekkel pusztítottak egymás területein. 1503-ban Magyarország 

fegyverszünetet kötött a törökkel. Újabb fordulatot Bajezid fia Szelim megbuktatta apját, és átvette a 

hatalmat az Oszmán Birodalomban. Szelim trónra kerülésével új helyzet alakult ki a magyar-török 

kapcsolatokban.  

Míg az elmúlt időben török követek jöttek békeajánlattal Magyarországra, a továbbiakban in-

kább a magyar követségek keresték fel Isztambult. A béketárgyalások alatt a végeken egyre hevesebb 

török támadások jártak sikerrel. Következtében lerombolódtak a Mátyás által felállított végvárak. Az 

1510-es évektől a fontos végvár, Jajca ellátása szinte már csak hadjárattal volt lehetséges. Az ország 

egyre nehezebben bírta a török nyomást viselni. Az 1519-ben kötött fegyverszünetet Szelim szultán 

halálával megszűnt.  

Fia, Szulejmán követet küldött a szerződés megújítására. Mivel választ nem kapott, 1521 má-

jusában teljes seregével megindult Magyarország ellen, elfoglalja Nándorfehérvárt. A nyugati nagy-

hatalmak egymással vannak elfoglalva. A török támadástól közvetlenül fenyegetés elsősorban Ma-

gyarországot érinti 1525-ig. 1525. május 7-én Rákos mezején gyűlt össze az országgyűlés nem adott 

megoldást a török veszedelemre, Magyarország Mohácsnál három részre szakad.  

 

Mátyás királyunkra emlékezve  

 

Merítsünk múltunkból. A hatalomért vívott belső harcokkal évszázadok teltek el. A német-ró-

mai császár törekvése ismételten a Magyar Szent Korona megszerzése, ez célja a cseh, máskor a 

lengyel királynak is. Alkudozunk hol egyikkel, hol másikkal a magyar főurak, de a török armadával 

szemben nem készülnek. Majd a török Erdélyben történő betöréseire Hunyadi János válaszol. A meg-

nyert csata tiszteletére, III. Callixtus pápa 1456. június 29.-én, Európa valamennyi templomában el-

rendeli a déli harangszót. Kapisztrán János keresztes hadával és Hunyadi János seregével szemben 

hátrál meg a török. A keresztény Európa Hunyadi János nevétől zeng. Miért szól délben a harang?   

 

Minden történelmi kor, az őt megelőző történelmi kornak folytatása. A közben eltelt idő pedig 

az átmenet. Emlékezzünk ilyen átmeneti korra, amikor:  

„Az iszlám szolgáltatta ideológiai hátterét, annak a török imperializmusnak is, melynek áldo-

zatául esett Magyarország. Nagy Lajostól III. Károlyig – több mint 300 év ez! – kellett állnia az iszlám 

                                                 
38 Hóman – Szegfű: Magyar Történet Részletek a II. kötet Harmadik könyv I. II. fejezeteiből  
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akkori dinamikai erejét jelentő török hatalom ostromát. Mohácsnál nemcsak európai hatalmi helyzetét 

vesztette el nemzetünk egyszersmindenkorra, hanem a másfél századig tartó hódoltság, karöltve a 

nyomorgató Habsburg-rendszerrel, Mátyás négymillió magyarját a XVIII. század elejére alig másfél 

millióra apasztotta, míg ugyanazon időben Európa szerencsésebb népei megnégyszereződtek!” 39  

 

Tudni illik: „Az iszlám szervező és konzerváló ereje, személyi változásoktól független te-

kintélytisztelete, a többi sémi vallással közös idegenmegvető, saját elhívatásában hívő fanatiz-

musa viszont Oszmán szultán törökjei minden rokonuknál alkalmasabbá tette tartós és folyton 

fejlődő hatalom alapítására, évtizedekre, sőt századokra előrenéző célkitűzések következetes és 

kitartó szolgálatára.” 40  

 

Manapság így írják: Cluj és Klúzsnak mondják románul azt a várost, ahol sok kis magyar ember 

élt, és neves nagyjaink. Lakótelepek emelkedtek idővel betonból, hogy helyet adjanak sok-sok román 

család Kolozsvárra betelepítéséhez.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. kép. A Szent Mihály-plébániatemplom oldalán helyezték el 1903-ban Fadrusz János szobor együttesét. Hunyadi Má-

tyás magyar király lovas szobra körül Magyar Balázs, Kinizsi Pál, Zápolya István és Báthory István hadvezéreink alakjai 

emelkednek fölénk. Szó és kép szerint fölénk. Kolozsvárott. Hadvezéreink szobrai a kerítésen belül nem láthatóan.  

Látható, nemzetünk elleni törekvés emelkedett, furcsa története, évezredünk elején. 2010. május 19. IMG_0108;   

 

 

 

 

 

                                                 
39 DR. Félegyházi József: Az egyház a korai középkorban 277. o. 
40 Hóman – Szegfű: Magyar Történet. II. kötet 412. o.  
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11. kép. 2010-ben, ebben a helyzetben ül lován Mátyás király, Kolozsvárott, a Szent Mihály plébániatemplom olda-

lán. Funár polgármester gyűlöletének kifejeződése. 2010. május 19. IMG_0109;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. kép. 2010-ben, ebben a helyzetben láthatóak Mátyás király lovának hátsó lábai, Kolozsvárott, a Szent Mihály 

plébániatemplom oldalán. 2010. május 19. IMG_0110;  
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Hunyadi Mátyás beszedett adóiból fényes udvart tart fönn. Jól szervezett katonaságával, a fe-

kete sereggel, az ellene ármánykodók seregeit futamítja meg, de minden ellene irányuló összeesküvés 

után megkegyelmez a lázadó főuraknak. Az Erdélyi haderő felállításában a székelyek, szászok, job-

bágyok mellé, először bevonja a nemeseket is. Kemény feltételeket szab, és bünteti azokat, akik nem 

engedelmeskednek parancsainak. A nemesekkel, később pénzzel váltatja meg a hadikötelezettséget, 

mert szemében hasznosabb a paraszt kemény fegyelmezettsége, mint az elkényelmesedett nemes 

szolgálata. A pápa Mátyás tehetségét idejében ismeri fel. Vezér egyéniségében, sikereiben bízva szer-

vezi mögé keresztes háborúit a török ellen.  

 

Udvarában szól a zene, humanisták és orvosok veszik körül. Királyi építkezések folynak Szé-

kesfehérváron, Pozsonyban, a végvárakon. A királyi rezidencia Zsigmond óriási várpalotája, a csá-

szár udvartartás fényét sugározza Mátyás király idején is. Udvarában jelen vannak a kor kiemelkedő 

tudósai, művészei. A király szolgálatában álló művészek nagyobb része olasz volt. Magyar mesterek-

ről tesz említést a krónika, főképp ötvösművészeket. Ugyanakkor, német és francia mesterekről nem 

tudunk. Szerteágazó érdeklődési körét bizonyítja a Bibliotheca Corvina, ez a maga korában hatalmas 

és egyedülálló könyvtár. Ezek között Bondini: Rerum Ungaricarum Decades mai napig meghatározza 

a világnak rólunk, magyarokról alkotott képét.  

Thuróczy János krónikájával együtt mutatta be külföldön is, a hun-magyar rokonság mítoszát. 

A világhírű kéziratos könyveket, a kódexeket kézzel festik és írják. Egy részük olasz importból szár-

mazott, sok a budai másoló- és miniátor - műhelyekben készült, ahol harmincan is dolgozhattak. A 

legnevezetesebb miniátorok olasz származásúak. Magyarok nevével könyvmásolásokban, és a díszí-

tésekben nem találkozunk. Ezekben az években tért hódított a könyvnyomtatás. Az első könyvnyom-

dát Magyarországon 1473-ban Geréb Péter prépost állította fel Budán. Hesz András nyomdász állt az 

élén, aki kiadta a Budai Krónikát.  

Mátyás könyvtárát II. Ulászló ajándékozta el. A megmaradt könyvek nagy részhét Szolimán 

szultán 1526-ban Konstantinápolyba vitte el. Ahová kerültek, ott nagy becsben tartják. Kedves Ol-

vasó tudja, hol tartják nagy becsben ezeket a magyar nemzeti értékeinket? A magyarság vezetői tettek 

valamit is visszaszerzésük érdekében?  

 

1476-ban feleségül vette a nápolyi király leányát, Beatricét. Nem lehetett gyermeke. Még 1969-

ben Boroszlóban megnyerte egy odavaló lány Mátyás tetszését, aki 1473-ban fiat szült. Ő volt Corvin 

János. Mátyás azzal a gondolattal kezdett foglalkozni, hogy törvénytelen fiát emelje maga után a 

trónra. Ebben a törekvésében, fogadalmuk ellenére nem fogadták el rendek. A királyné is ellen volt, 

uralomra vágyott, azon gondolkodott, Mátyás őt nevezze ki örökösévé. Mátyás, aki egy ellenségétől 

sem ijedt meg, gyávának mutatta magát feleségével szemben. Elállott fiának trónörökössé tételétől. 

Mátyás, miután országát a hatalom magas fokára emelte, törvényes utód hiányában nem tudta: mi 

lesz annak sorsa? Élete alkonyán nem volt meg az a megnyugvása, hogy mind családját, mind orszá-

gát jó rendben hagyja hátra, sőt inkább az a gondolat bántotta, s nem ok nélkül, hogy uralkodása 

eredményeit, családjában felmerült bonyodalmak meg fogják semmisíteni. 283  

 

Mátyás halála után nagy szerencsétlenség volt, hogy a királynak nem maradt törvényes fia, aki 

egyszerűen székébe ülhetett volna, vagy, hogy törvénytelen fiát Corvin János herceget nem válasz-

tatta meg utódjává. Ily viszonyok között az egymást addig ellensúlyozott érdekek érvényesülni ipar-

kodtak. Mert minden baj megszüntetését a trónra ültetett királytól várták. Mátyás esküdt ellenségét 

II. Ulászló cseh királyt koronázták meg 1940. szeptember 18-án.  

Ebben az időben a magyar rézbányákat felvásárolja a Fugger család, ezzel kiterjeszti gazdasági 

hatalmát az országra. Pénzügyek területén, Budán Fugger-bankházat alapítanak.  

Mint minden hadvezér, Mátyás is kitűnően bánt katonáival. Vezérelve volt, megadni nekik min-

dent, a mi megilleti őket, de meg is követelni tőlük mindazt, a mivel tartoznak. Különös súlyt fektetett 

arra, hogy a katonái mindig megkapják zsoldjukat és jó élelemben se szenvedjenek soha hiányt. A 

harcmezőn élen járt, példát mutatott. Tudott nyelvükön beszélni, s azt hogy mit akar, azt katonái 

önként becsületből tegyék. Az érdemet jutalmazni is tudta, s ebben nem ismerte sem a nemzetiségi, 
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sem rangbeli különbséget. Ebből a gondolkodásból, magatartásból következett, talán egy királynak 

sem volt annyi kitűnő vezére, mint neki. Említsük meg Kinizsit, Magyar Balázst, Szapolyai Istvánt, 

Dávidházit, Báthori Istvánt, Székely Jakabot, Berébet, Tarczait, Csupor Miklóst, Tettauert, Zelenát. 

Csak a szultánnak volt nagyobb serege!  

 

II. Ulászló  

 

(1490 - 1516) uralkodása alatt a főurak úgy jártak el az ország ügyeiben, ahogyan akartak. 

Következménye az lett, hogy a Miksával kötött béke után nem a felvirágzó, hanem a hanyatló állam 

képét mutatta Magyarország. Az a körülmény, hogy az ország ügyeit egyedül a főurak vitték, képes 

volt az országot a hanyatlás útjára vinni. Annak okán, mindent a maguk szemüvegén át nézvén, a 

haza érdekét a magukéval azonosították. Szabadon folytathatták működésüket Mátyás újításai ellen. 

Az újítások jelentékeny részét az ország tanács már Ulászló megérkezéséig eltörölte vagy a farkashídi 

pontok semmisítették meg. Hátra volt még egy, a legjelentékenyebb: a fekete sereg.  

 

Szinte nehezükre esett Ulászló főtanácsosainak, akik egykor Mátyásnak voltak elsőrendű had-

vezérei, hogy megsemmisítsék azt a csapatot, amelyről legjobban tudták, mily jelentékeny része volt 

Mátyás diadalaiban. Ezért egy ideig fenn is tartották s hasznát vették a nagy király halála utáni hábo-

rúkban. És nem tudták rendesen fizetni. Különösen Kinizsinek utolsó, a törökök ellen intézett harca 

után, mikor Szeged vidékén helyezték el őket, sehogy sem tudtak zsoldjukhoz jutni. Ez okból zsa-

rolni, pusztítani kezdtek. Rablásaik mind gyakoriabbakká válván, a szegediek egyre ostromolták a 

királyt, tegyen már ellenük valamit. Ulászló végre megunta a sok zaklatást s a főurakkal elhatározta, 

hogy a fekete sereget meg kell semmisíteni.  

A nehéz feladat végrehajtásával természetesen a legerélyesebb vezért, Kinizsit bízták meg. 
De ez jól ismerve erejüket, tudta, hogy meggondolatlan támadással kudarcot vallhatna, sőt ve-

szedelme is okozhatna. Ezért nagyban gyűjtötte össze a katonaságot s a fegyverfogható népet, színből 

a törökök, de valóban a fekete sereg ellen. Ámde ez neszét véve a dolognak, Halas mellett elsáncolta 

magát, Kinizsi a csatában a megfutamlás taktikáját alkalmazá. Úgy tett, mintha csapatai már nem 

tudnának a fekete vitézek csapásainak ellent állani s visszavonulót fúvatott.  

A feketék, akik jó katonák voltak ugyan, de nem volt vezérük, elbízták magukat s vakon ron-

tottak utánuk. Kinizsi ezt látván, hátban támadta meg őket, mi közben a megfutamodottak is vissza-

fordultak, s a felbomlott rendek között nagy mészárlást vittek véghez. A fekete sereg megveretett 

négy-, mások szerint hétszázan estek el vitézei közül, sokan pedig Halas körül elterült mocsarakba 

fúltak. A főbbeket Kinizsi Pál felakasztatta. Majd királyi rendelet feloszlatta az egész csapatot: egy 

részét a királyi bandériumba osztották be, másokat a főurak, különösen a nádor és Kinizsi csapataiba 

vettek fel. 

Jelentékeny részük azonban esküvel fogadván, hogy megveretésükért Magyarországon soha 

sem fognak bosszút állani, Haugvitz nevű hadnagyuk alatt kivonult. Az utóbbi csapatok még sok 

viszontagságon mentek keresztül. Eleinte osztrák elégületlenekkel álltak szövetségben, majd dán, ké-

sőbb szász szolgálatba léptek. Utolsó romjaik harminc év múlva, mint I. Ferenc francia király katonái 

Olaszországba jutottak s ott hullottak el. Így pusztult el az a csapat, amely, kellőképen fenntartva, 

Magyarországot képes lett volna biztosítani török és német ellen egyaránt. 41  

 

Egy ideig minden külügyi bonyodalomtól mentesen folytak Magyarország napjai. Az ország 

főemberi a király és tanácsosai békében élték napjaikat. Csak a főuraknak egymás ellen való fondor-

latosságaik mutatták, hogy közöttük nincs minden rendjén. Legbefolyásosabb emberek voltak azok, 

akik Ulászlót a trónra segítették: Szapolyai István, Báthori István és Kinizsi Pál. Nem igen törődtek 

a török veszedelem közeledésével.  

 

 

                                                 
41 Szalay - Baróti: 306. o.  
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Tripartium  

 

Dr. Csiky Kálmán tanulmányának előszavában olvashatjuk: „Nekünk, mint történelmi nemzet-

nek, államunk, alkotmányunk, jogunk  mind a múltban gyökerezik. A nyelvész a legcsekélyebb 

töredéket a régi múltakból mohó érdeklődéssel kutatja. Werbőczy műve pedig nem csak egy egyszerű 

maradvány jogéletünk ősi épületéből, hanem egy épen álló őrtorony, mely közel négyszáz évi régi-

ségből tekint le ránk melynek falai közt még atyáink állottak őrt a jog és igazság védelmében.”  

 

„Az első írott magyar törvény 1003 körül keletkezett, és a törvények számát szinte valamennyi 

magyar uralkodó gyarapította. Az első átfogó jogi szabályozás Hunyadi Mátyás nevéhez fűződik, az 

1486-ban tartott országgyűlés iktatta törvénybe a 78 cikkelyből álló úgynevezett Dekrétum Maiust, 

magyarul Nagyobb Dekrétumot, amely nyomtatásban is megjelent. Ám továbbra is szükség mutat-

kozott egy részletes, a napi ítélkezésben használható jogkönyvre. 

A munkát Werbőczy István végezte el. Művével az 1514-es országgyűlés idejére készült el. A 

tervezetet az országgyűlés elfogadta, a király szentesítette, a kihirdetés azonban elmaradt, így a 

Tripartium Magyarországon nem emelkedett törvényerőre. Werbőczy a művet a maga költségén 

1517-ben Bécsben kiadta, és ettől fogva bő három évszázadon át a számos további latin, magyar, 

német és horvát kiadást megért Hármas könyvet alkalmazták, mintha törvényerőre emelkedett volna, 

utóbb még hatályos törvények is hivatkoztak rá. Ráadásul II. Lipót a hatályos törvénynek minősülő 

Diploma Leopoldinumban, 1690-ben a Hármas könyvet Erdély fejedelemségben a Magyarországgal 

való egyesülésig mégiscsak törvényerővel bírt.” 42 

 

„A magyar jog nemzeti jellegének megóvása egyik legfőbb érdeme Werbőczynek. Egy további 

kiváló érdeme, hogy a midőn az ország minden rangú nemesei egyenlőségének, szabadságuk azonos-

ságának elvét, a nemesek sarkalatos jogait határozottan formulázva akarta törvénybe iktattatni; a mi-

dőn a magyar törvényhozó hatalom gyakorlásában a király és nemzet közös közreműködésének szük-

ségességét erőteljesen hangoztatta; a midőn a szent korona joghatóságát a nemesi birtokjog tekinte-

tében kidomborította s a király legfőbb kegyúri jogát megdönthetetlen alapra állította, a nemzeti ön-

tudatban a közszabadság, a függetlenség és alkotmányosság érzetét, a szent korona tekintélyét s iránta 

tartozó tiszteletet, valamint annak az önállásnak az eszméjét is nagymértékben fokozta, a mely az 

országot egyházi tekintetben megilleti. A Hármaskönyv az újkori hazai jogtudomány első tiszteletre-

méltó hírnöke, szilárd alapköve, egyszersmind a törvényhozásnak és bírósági gyakorlatnak biztos 

irányítója, az idegen elemekkel szemben a jog nemzeti jellegének, a széjjelhúzó tényezőkkel szemben 

jogunk egységének megmentője.” 43  

 

Részlet a „Szerző előszavából”   

 

Magára az igazságra pedig nem annyira természet, mit ismeret útján jutunk, még pedig azon 

ismeret útján, melyet nekünk a törvény- és jogtudomány szolgáltat, a melyet Euripides az esti és 

hajnali csillagoknál csodálatosabbnak mond. Ez az egy erény, úgymond, ura és királya minden erény-

nek, alapja az állandó megbecsülések és jó hírnévnek.  

Ugyanezért Agesilaus, midőn tőle azt kérdezték, hogy melyik jobb, a vitézség-e avagy az igaz-

ság? «ha mindnyájan igazságosak volnánk, (úgymond) a vitézségre semmi szükségünk sem lenne». 

Mert minden emberi dolognak az a természete, hogy sokáig egyik sem állandó, hanem mindig hul-

lámzik és ingadoz. … Egyedül az igazság az, mely önmagához következetes marad, mely nem válto-

zik, hanem mindig ugyanaz és hihetetlen szilárdságot hord magában. …  

                                                 
42 Idézet a Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Díszkiadás előszavából. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 

Kft. Budapest, 2011. 730. sz. példány. 161. o. 
43 DR. Kolosvári Sándor, DR. Óvári Kelemen fordításában: Werbőczy István Hármaskönyve. A fordítók előszavából. 25. 

o.  
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Mert ki nem tudja, hogy a törvényeket az emberek üdvének és nyugodt, boldog életének ked-

véért gondolták ki? A melyek nélkül sem család, sem város, sem nemzet, sem az összes emberi nem, 

sem az egész természet s maga a világ sem állhat fönn. …  

De végre bárki volt legyen az, az emberi nemet olyan ajándékkal látta el, melynél nagyobbat és 

üdvösebbet alig szabad az istentől kívánni. Mert a törvények az egész emberi élet vezérei és kor-

mányzói; egészen az igazságon, okosságon, végre a legmélyebb bölcsességen alapulnak, melyeket 

egészen az emberi nem igazgatására, kormányzására, és megvédésére eszeltek ki; egészen azért ta-

láltak fel, hogy az életet jól és boldogan töltsük el.  

Ezért törvények nélkül semmi birodalom, semmi köztársaság sem állhat fönn; mert a birodal-

makat fegyverrel szerzik, de törvényekkel tartják meg. A törvények alkotják ugyanis az állam bástyáit 

és alapját. Ezeken nyugszik a jóknak üdvössége, ezeken a béke föltételei. Hogy állunk, hogy járunk, 

hogy alszunk, hogy végre biztosságban élünk, mindezt a jog és törvények oltalmának kell tulajdoní-

tanunk. 44 

 

Az igazságról: ennek meghatározása és felosztása  

 

Az igazság továbbá az a jó tulajdonság, a mely mindenkinek megadja méltóságát; Istennek: a 

vallásos tisztelet; szülőknek: az engedelmességet; előkelőbbeknek: a megbecsülést; hasonlóknak: az 

egyetértést; alábbállóknak: a fenyítést; önmagának: a szeplőtlenséget; szegényeknek és nyomorultak-

nak: a segítő könyörületességet.  

Az igazság pedig kétféle: tudniillik: természeti és törvényi. A természeti az az állandó és örökké 

tartó akarat, a mely mindenkinek a maga jogát megadja. … Törvényinek pedig mondjuk a törvényt, 

mely gyakran változik, mely nélkül sem nemzetek, sem országok sokáig fönn nem állhatnak. Hogy 

valami igazságos, kétféleképen értjük: egyszer magánál a dolog természeténél fogva, a mit természeti 

jognak mondunk; máskor az emberek közt létesült valamely megállapodásnál fogva, a mit tételes 

jognak nevezünk. … A jog pedig az igazságtól származik. … Minden jog törvényekből és szokások-

ból, azaz: írt és nem írt jogból áll. … a jogot a törvényes parancsolatok gyűjteményének mondjuk, 

minket a jónak és igazságosnak követésére, vagyis a hasznosságra, méltányosságra, vagy az igazságot 

jelző valóságra szorítanak. …  

 

A jogokat is különbözőleg kell megállapítanunk. Mert az igazság az erény, tudniillik erkölcsi. 

A jog az erénynek végrehajtója. A jogtudomány ennek a jognak tudása. Az igazság az erények közt 

a legfőbb jó, a jog középrendű, a jogtudomány a legkisebb. Az igazság mindenkinek megadja az övét, 

a jog meg elősegíti, a jogtudomány tanítja, hogyan történjék ez. … Minden jog törvényekből, vagy 

szokásokból, azaz: írt jogból áll. … A törvény az a végzés, mely a tisztességest parancsolja, a tisztes-

ségtelent és ellenkezőt tiltja. … A törvény Isten ajándéka, egy igaz út, a mely sem jobbra, sem balra 

nem hajlik. … Csak abban a köztársaságban van rend, a melyet isteni törvényhez alkalmazott törvé-

nyekkel kormányoznak. … A törvények azért vannak alkotva, hogy azoknak félelme megzabolázza 

az emberi vakmerőséget, és hogy az ártatlanság biztos legyen a gonoszok közt. …  

 

A bíráknak tehát, a mi országunkban is, minden törvényt a közjóra kell alkalmazniuk. Az em-

bernek, természeténél fogva, van némi vágyakozása az erény után, de szükséges, hogy ez benne va-

lamely fenyíték alkalmazásával teljességre jusson, a mi leginkább a törvény megtartásával szokott 

bekövetkezni. Minden törvény vagy enged, vagy tilt, vagy büntet, vagy parancsol. Ezeket pedig azért 

szükséges figyelembe vennünk, mert a törvények meghozatván, nem azok fölött, hanem azok szerint 

tartozunk ítélni.  

 

A jog kétféle. Az egyik ugyanis a közjog, a másik pedig magánjog. …  

                                                 
44 U.o. Werbőczy István előszavából. 44. o. 
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A természeti jog ugyanis minden nemzettel közös. … Innen származik a férfiúnak és a nőnek 

egybekelése, gyermekek nemzése és felnevelése, mindenkinek egyenlő szabadsága és megszerzése 

azoknak a dolgoknak, melyek a levegőben, a földön és a tengerben találhatók. …  

Továbbá másképpen természeti jogon azt érjük, a mi Mózes törvényében és az evangéliumban 

van megírva; a mi azt parancsolja, hogy ki-ki azt cselekedje mással, a mit akar, hogy mások csele-

kedjenek vele és a mi megtiltja, hogy valaki azt tegye másnak, a mit magának nem kíván. …  

A természeti jogot kétféle értelemben vehetjük, … ha az ember okos természetét tekintjük, a 

melyben az istennel osztozik; és ekként az embert illető jogot isteni jognak mondjuk. Másképpen, ha 

az ember érzéki természetét tekintjük, melyben a többi állatokkal osztozik, ú. m. érzésben, mozgásban 

és ösztönben; ilyen értelemben azt mondjuk, hogy az embert illető jog természeti jog.  

A nemzetnek joga kétféle, tudniillik: kezdettől való és későbben keletkezett. A népek kezdettől 

való joga az, a mely szerint minden nép eleitől fogva élt, a melyet a természetes okosság teremtett a 

nélkül, hogy a nemzetek azt valaha rendelték volna. …  

A később keletkezett jog az a jog, melyet a nemzetek nem természetes okosságból, hanem a 

közönséges jó tekintetéből és közös használat végett hoztak be. … Mivel természeti jog szerint min-

den dolog közös és mindenki szabad vala; a nemzetek joga pedig megosztotta az uradalmakat, kita-

lálta a vagyonelkülönülést, meghonosította a háborút, fogságot, szolgaságot és más ilyen a természeti 

joggal ellenkező dolgokat. A nemzeteknek eme joga hozott be csaknem minden szerződést, mint pél-

dául a vásárt, bérlést és hasonlókat.  

Polgári jog pedig az, a melyet minden nép vagy minden polgári társaság isteni és emberi okból 

magának alkotott, és nevezzük: polgári jognak. …  

 

A jogtudomány az isteni és emberi dolgoknak ismerete; az igazságosnak és igazságtalannak tudása.  

 

A bíró az ítélethozásban ne legyen sem túlságosan kegyetlen, se szerfölött kegyelmes; hanem 

csak igazságos. Az emberi ítélést pedig négyféle dolog szokta felforgatni. A félelem, mikor valakinek 

hatalmától tartva a valót megmondani nem merjük. A nyereségvágy, a mikor valakinek lelkét aján-

dékkal vesztegetjük meg. A gyűlölség, a mikor ellenfelünknek ellenére törünk. A szeretet, amikor 

barátunknak vagy rokonunknak szolgálatot tenni igyekszünk. Mindezeket a bírónak magától távol 

kell tartania és kerülnie. A bíró hivatalos személy, ezért kötelességében áll, inkább a közjóra, mint az 

egyes hasznára munkálkodni; a közjó, az «Ethica» első könyve szerint, nemesebb dolog lévén, mint 

az egyeseké.  

Minthogy tehát minden jogi szokás, a mellyel élünk, vagy a személyekre, vagy a dolgokra, vagy 

a törvénykezésre tartozik. Első részben ugyanis, szólok a személyekre tartozó dolgokról, tudniillik: a 

mi nemességünk eredetéről és szabadságáról, fekvő jószágok és birokjogok szerzéséről, kormányzá-

sáról, megosztásáról, eladásáról, elidegenítéséről, cseréléséről, elévüléséről, zálogba adásáról, a ha-

tárjárásról, a leány negyed és hitbér fizetéséről, az ingó és ingatlan javak becsűjéről. Második részben 

pedig a most említett fekvő jószágok és birtokjogok és egyéb dolgok iránt indítandó és támasztandó 

perekről, végrehajtásokról és az azok iránt hozandó ítéletek rendjéről.  

Végül a munkának harmadik és utolsó részében szólok, a maga rendjén, azoknak az ügyeknek 

és pereknek rendéről és módjáról, a melyeket az ország vármegyéiből, Horvát-Slavonországból, Er-

délyből és a szentszéktől föllebbezés útján a királyi Curiához följebb vinni és átküldeni szokás. Úgy-

szintén a szabad városok törvényeiről, a bűnügyekről és ezek eldöntéséről; mindig azokkal a szüksé-

ges dolgokkal, a melyek az említett tárgyakra nézve megkívántatók és szükségesek. Mindenekelőtt 

tudnunk kell, hogy azok a személyek, a kiknek jogairól és szokásairól most szó van, vagy lelkiekkel 

foglalkozó, azaz: egyházi személyek, vagy pedig világiak.  

 

Hajnóczy József az országgyűlésről írott alkotmányjogi tanulmányában egyenesen a magyar 

szabadság Magna Chartájaként említi a Hármaskönyv I. rész 9. címét, a primae nonust, a nemesi 

szabadságok Aranybullában is gyökerező tételeit. Ezeket az alaptörvényekhez sorolva írja, hogy ezek 

„nemcsak a nemeseké, hanem a polgári társadalom természetének és céljának követelményeként a 

nemzet minden egyedéé.”  



66 
 

 

Az Első rész 9. Czím: A nemeseknek négy fő és kiváltságos jogáról  

 

Az első tehát az: hogy őket előzetes idézés vagy perbe hívás és törvényes elmarasztalás nélkül, 

senkinek unszolására, panaszára vagy kérésére személyükben senki sehol le nem tartóztathatja. Meg-

szorítást szenved azonban ez a jog büntettek és bűnügyek, úgymint; a szándékos gyilkosság, faluk 

felgyújtása, tolvajlás, rablás, vagy haramiaság, sőt az erőszakos paráznaság esetében is, a melyekben 

a nemesség tisztségét, czímét és szabadságát mindenki elveszti. …  

A második főjog az: hogy az egész ország nemesei senki másnak hatalma alatt nem állanak, 

mint a törvényesen megkoronázott fejedelemnek; sőt fejedelmünk maga is rendes hatalmánál fogva, 

bárkinek puszta panaszára és gonosz besúgására, közülük senkit, a törvény útján kívül és kihallgatása 

nélkül, sem személyében, sem vagyonában meg nem háboríthat.  

A harmadik az: hogy törvényes jogaikkal és földbirtokuk határain belől fekvő minden jöve-

delmeikkel, tetszésük szerint mindenkor szabadon élhetnek; mindennemű jobbágyi szolgálat, adako-

zás alól, rovás és egyéb adó, vám és harminczad fizetésétől mindörökre teljesen menetesek és ki 

vannak véve, csupán csak az ország védelmére tartoznak katonáskodni.  

A negyedik és utolsó az: hogyha bármelyik királyunk vagy fejedelmünk, a néhai második, vagy 

melléknevén Jeruzsálemi András király úr és fenséges fejedelem országos végzeményében (a mely-

nek megtartásra minden magyar király, mielőtt a szent koronát fejére tennék meg szokott esküdni) 

kinyilvánított és kifejezett nemesi jogok ellenére tenni merészelnek, akkor örök időkre szabadságuk-

ban áll, annak ellene szegülni és ellene mondani a nélkül, hogy a hűtlenség vétkébe esnének.  

 

A nemesek alatt pedig értsd e helyen általában az összes főpap, báró urakat és a többi mágná-

sokat, valamint az ország más előkelőit, a kiket mindenkor egy és ugyanazon szabadság előjoga vé-

delmez. Mivel minden nemesítésnek és birtokadományozásnak teljes hatalma fejedelmünkre szállott 

át, azért szükséges megjegyeznünk azt is, hogy fejedelmünk minden báró úrnak és mágnásnak, az 

ország többi nemeseinek és birtokosainak igazi és törvényes utódja, abban az esetben, ha valamelyi-

kük örökösök és maradék nélkül halna el. Mert azoknak összes fekvő jószágai, és birtokjogai a jelzett 

átruházás erejénél fogva, eredetileg Magyarország szent koronájától függnek és törvényes birtokosuk 

magvaszakadtával mindig ugyanerre is néznek és háramlanak.  

 

Végezetül  

 

Erősen kidomborította a magyar nemesség egységét és egyenlőségét; nyomatékosan hangsú-

lyozta az elválaszthatatlan és egymást kiegészítő viszonosságot és kölcsönösséget egyrészről a királyi 

hatalom közt, melyet a nemzet közönsége ruház a fejedelemre, másrészről a nemesség közt, mely a 

birtokjoggal együtt a korona joghatóságában gyökerezik. Miden a nemesség sarkalatos szabadságait 

új támasztékkövekkel erősítette, majd meg a magyar király kegyúri jogát az egyházi javadalmak osz-

togatása körül a pápai székkel szemben erélyes kifejezésre juttatja: akkor az alkotmányosságnak, a 

közszabadságnak, és a magyar trón tekintélyének rakott szilárd alapot a köz- és magánjogok talaján 

és a nemzet meggyőződésben. 45  

 

„II. Gyula pápa 1511-ben egyetemes zsinatot hívott össze Rómába, amelynek egyéb tárgyi közé 

e kor szokása szerint a törökök ellen való védelem kérdését is felvették. Hazánkat e zsinaton az esz-

tergomi érsek Bakócz Tamás képviselte, aki 1508-ban a konstantinápolyi pátriárka címét is elnyerte. 

Ez cím volt ugyan minden hatáskör nélkül, de viselőjét a pápa után első személynek tekintették az 

egyházban. Alig nyílt meg a zsinat, midőn a pápa 1513. február 20-án elhunyt. Ki lesz utóda?” …  

Bakócz egyik várományos volt, „azonban a bíborosok március 11-én Medici Jánost a flórenczi feje-

delmi ház tagját választották meg, aki a X. Leó nevet vette fel. …  

                                                 
45 Dr. Csiky Kálmán: Werbőczy István Hármaskönyve.  
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Bakócz Tamás 1514 tavaszán az országos gyűlésen felolvasta és magyarázta a pápai bulla fel-

hívását a török elleni keresztes hadjáratra. Ulászló király, aki három évi békére lépett a törökökkel, 

csüggedten hallgatta a beszédet, de az országnagyok, akik örültek a kilátásnak, hogy a háborút az ő 

hozzájárulásuk nélkül fogják viselni, elfogadhatónak tartották a bíboros bizonyítgatásait, és támogat-

ták, hogy a harcot a béke ellenére is meg kell kezdeni. Április 16-án kihirdették a keresztes háborút.  

Bakócz megbízottjai bejárták az országot, a bulla tartalmát magyarázva. A jelentkezők, közöt-

tük a földművesek is varratták ruháikra a keresztet, tömegesen hagyták el házukat, családjukat, gaz-

daságukat. A városok közelében gyülekeztek, készülve a keresztes háborúra, minden katonai tudás 

nélkül. Felvetődött a kérdés, ki legyen a hadsereg vezére? Bakócz a népből választott. Április 30-án 

Dózsa Györgyöt nevezte ki a keresztesek vezérévé.  

Csak itt volt a legnagyobb munka ideje. A keresztes hadjáratra szólított nép fellázadt, meg 

akarta változtatni a társadalmi viszonyokat, kiemelten a földesurak előjogait el akarta törölni. A fő-

urak úgy döntöttek, a lázadást maguk szüntetik meg. Kinevezték fővezérré Báthori Istvánt, a főváros 

környékén támadt lázadás elfojtását Bornemisza János és Tomori Pál vállalta.   

 

A parasztok eddigi sikereik után nem ijedtek meg az első ágyúszótól, s amennyivel a nemesség 

hada jobb katonákból állott, azt nagy számukkal majdnem kiegyenlítették. Végre azonban mégis győ-

zött a jobb rend, amit a keresztesek sorában volt rácok árulása is előmozdított. A sorok ekkor inga-

dozni kezdettek Dózsa nem bírta a rendet helyre állítani. Látván hogy minden veszve van, elesni 

szeretett volna becsületes harcban, de ez nem sikerült neki. Foglyul esett, mintha a sors nem akarta 

volna megengedni, hogy aki annyi ember gyalázatos megkínzója volt, tisztességes halállal haljon 

meg. Foglyul esett öccse Gergely is, több más vezér is. Lőrinc pap azonban elmenekült.  

 

A győzelmes nemesség nem ismert kegyelmet. A Dózsa táborában volt asszonyokat és gyer-

mekeket nagyobb részt felkoncolták. Iszonyúbb volt ennél az, amit a Szapolyai elnöklete alatt össze-

ült törvényszék rendelt. A középkori magyar büntetőjog kimondta ugyan a halálos ítéletet, de a ki-

végzés kegyetlen módjain nem igen ismerte. Csak e korszak végén, midőn már jobban alkalmazko-

dunk a nyugat-európi szokásokhoz, jöttek azok - különösen Olaszország példájára - nálunk is di-

vatba. Ezen szokás értelmében jártak el Dózsa és bűntársai ellen. A kemény vezér fásultan várta a 

legrosszabbat s csak öccse számár kért kegyelmet, mint aki az egész had bizonysága szerint mindig 

csak mérsékletre inté. Megadták oly formán, hogy csak a feje gurult le egy erdélyi cigány pallosa 

alatt. Egész másképp bántak el magával Dózsával.  

Cigányokkal vasból királyi széket, pálcát és koronát készítettek s ezeket izzóvá tevén, Dózsát 

meztelenül beleültették a székbe, a pálcát kezébe adták s fejébe nyomták a koronát. Ezután előtántor-

gott kilenc ember. ennyi maradt életben a negyven főbb lázadó közül, akiket tizenöt nap előtt töm-

löcbe vetettek s éheztettek. S most parancsot adtak az éhezőknek, hogy egyenek vezérük húsából. 

Három vonakodott. Ezeknek nyomban fejüket vették, de a többi hat csakugyan ette a csípő-vassal 

szaggatott emberhúst. S azalatt Dózsa alig moccant. Nem jajgatott, nem kiáltott, csak annyit jegyzet 

meg gúnyosan: „E kutyákat magam neveltem magamnak!” Holttestét fölnégyelték s az ország négy 

legelső városában kiakasztották? Hadd láss mindeni, hogy a rettegett lázadó nincs többé. … A pol-

gárháború mindössze negyven-, sőt némelyek szerint hetvenezer ember életébe került. A veszteség 

annál nagyobb volt, mert az áldozatul esettek úgyszólván egytől-egyik magyarok voltak.” 46  

 

II. Lajos  

 

1520 őszén Szélim szultán meghalt, utódja fia, Szulejmán. A keleti és nyugati írók Nagy Szu-

lejmánnak nevezték el, azért, mert a török birodalom kiváló uralkodója volt, amit bizonyított kitűnő 

közigazgatása, és a hadvezetése. Uralkodása kezdetén azt a feladatot tűzte ki célul maga elé, hogy 

Magyarországot meghódítsa. A szultán egész télen készült a hadjáratra és elindult Nándorfehérvár és 

                                                 
46 Szalay  Baróti: Áttekintő részletek - 318 - 327. o.  
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Erdély felé. Nándorfehérvár II. Lajos király (1516 - 1526) uralkodása alatt, 1521. augusztus 29-én 

esett el. Mi történt Mohácsig? 

 

Az 1523. évben egy új szellemi áramlat hatotta át Európát, melyet a történelem reformáció 

néven ismert meg. A nyugati egyházban több olyan visszaélés terjedt el, amit a kereszténység eredeti, 

apostoli elveivel nem lehetett összeegyeztetni. Ezek közül csak egyet nevezünk meg, a búcsút. A 

keresztes háborúk szüleményeként jött létre, azzal az ígérettel, hogy aki a hadviselésben részt vesz, 

az bűneiért búcsút nyer, vagyis a küzdéssel sok mocskot le lehet mosni az ember lelkéről. Kérdésként 

merült fel, azok, akik nem képesek fegyverrel harcba menni, milyen módon szerezhetnék meg a bú-

csút? Így jött létre a búcsú pénzen történő megvásárlása.  

Amit XI. Leó pápa költségeinek fedezetéhez jó eszköznek gondolt a búcsúosztásnak kiterjesz-

tését támogatta széles körben. Ez pedig rövidesen visszaélésekhez vezetett. Egy Domonkos-rendi ba-

rát Szászországot járva, minden bűnre cédulát adott, melyekkel még a pokolból is ki szabadíthatta 

bűnös rokonát a búcsút vásárló. A visszaélések ellen Luther Márton lépett fel, nézeteit kilencvenöt 

vitapontba foglalta össze és kitűzte a wittenbergi templom ajtajára. Tanait Európa szerte, kiemelten 

Németországban fogadták örömmel.  

 

A másik említést érdemlő tény, az európai fejedelmek között fennálló viszony. Nem jellemző 

az uralkodók között békés összetartozás, a Magyarországot támadó török offenzíva elleni segítség, 

viszont a saját érdekeik féltő óvása egyértelmű.  

 

Idehaza: „Ez évben nem akartak rendszeres országgyűlést tartani, és pedig éppen a nemesség 

zavargásai elkerülése czéljából. E helyett nagyobb ország tanácsot hívtak össze, amely azonban 

semmi eredményt sem mutathatott fel. De a köznemesség vezér férfijai tartottak összejövetelt, sür-

getvén, hogy ez évben, Hatvanban fegyveres országgyűlés tartassék, a honnan azután egyenesen a 

török ellen lehetne fordulni. Az udvarnak nem állt szándékában, hogy e férfiak szavára hallgasson. 

De a török ostrom alá vette Szörényt. Pénzre volt szükség, mégis hívtak össze országgyűlést a Rá-

kosra, ahol szeptember 8-án kezdődött meg a nagy számmal egybesereglett nemesség gyülekezése.  

A király megjelent köztük és felszólította őket, gondoskodjanak az ország veszélyeztetett vé-

geiről. Erre felállott Werbőczy, mint az országgyűlés szónoka, ecsetelte az ország nyomorúságos 

helyzetét és annak okait. Felszólalásában sorolja, hogy a királyi javak legnagyobb részt el vannak 

idegenítve, a külföldi fejedelmek követei az ország ügyeibe avatkoznak, s hogy az urak magukat 

a közterhek alól kivonják. A nemesség kívánságai között sorolta, válasszon a király az urakból és 

nemesekből új tanácsot, fossza meg kikeresztelkedett zsidó Szerencsést a kincstartóságtól, a bánya-

bérlő Fuggereket, a kik az országot óriás összeg erejéig meglopták, kergesse el, az ország egyéb ba-

jainak orvoslására pedig tartsanak a jövő év Szent-Iván napján Hatvanban fegyveres országgyűlést.  

 

Alig oszlott el az országgyűlés, elesett Szörény.  

 

Az Európai fejedelmek közönyét, azonkívül, hogy ekkoriban már bekövetkezett annak a szív-

telen diplomáciának a korszaka, a mely mindent magasztosabb eszmétől távol, tisztán a legszűkebb 

értelemben vett saját érdekek megóvását tartja szem előtt, leginkább az európai államok egymás kö-

zött való helyzete magyarázza meg. Ekkoriban ugyanis majdnem egész Európa két nagy pártra volt 

oszolva: az egyik párt élén V. Károly, a másikén Ferencz francia király állott. Az utóbbi pártnak 

czélja volt, hogy az akkor óriási hatalomra jutott és világuralomra törekvő ausztriai házat, a melynek 

birtokai voltak ekkor: Spanyolország, Németalföld, Burgundia, Olaszország legnagyobb része, azon-

kívül a régi osztrák-német tartományok, valamint az újonnan felfedezett Amerika – minden módon 

annyira korlátozza, hogy ne legyen veszedelmes a többi európai államokra nézve.  

Mikor Ferencz király seregeit Pávia alatt tönkre tették s magát is elfogván, Madridba vitték s 

ott igen kemény föltételek elfogadására kényszerítették: az elhatározás magában, hogy a keresztény-

ség közös s akkoriban éppen hatalma tetőpontján álló ellenségével: a törökkel lép szövetségre, csak-
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hogy bosszút állhasson gyűlölt ellenfelén. Ezért, noha első követségét már a török határon belül leöl-

ték és kifosztották, újabbat küldött Konstantinápolyba. E követség vezére gróf Frangepán János. S 

így épen egy magyar főúrnak jutott az a szomorú dicsőség, hogy ő volt az első, a ki a törökök és 

keresztények között, nem számítva az ó-hitűeket, szövetséget hozott lére és pedig oly értelemben, 

hogy míg Ferencz, V. Károly császár ellen indítja újból a háborút, Szulejmán magára vállalja, hogy 

Lajost, a magyar királyt támadja meg, s ekképp Ferdinánd osztrák herceget is féken tartja. Ez utób-

bival is volt már egyébiránt évek óta dolguk a töröknek. … S a külföldi segélyt teljesen nélkülöző 

ország maga is mindenben hiányt szenvedett, a mi csak egy hadjárathoz szükséges: pénzben, katoná-

ban és vezérekben.” 47  

 

A háború kapujában. Levelek 2526-ból 48 

 

A török hódoltság  

 

Fegyvert s vitézt éneklek, török hatalmát  

Ki meg merte várni, Szulimán haragját,  

Ama nagy Szulimánnak hatalmas kardját,  

Az kinek Európa rettegte szablyáját.  49  

 

Gróf Zrínyi Miklós, a „Szigeti veszedelem” eposzának keletkezéstörténetében írtja Király Er-

zsébet: „A reformáció során széles körű és mély bibliai kultúra alakult ki magyar földön; ez részét 

képezte mind a közgondolkodásnak, mind az egyes ember személyes habitusának. Zrínyi mély val-

lásossága is a Szentírás igéiben fejeződik ki elementáris hitelességgel; ezek a megszólalások bizo-

nyítják, hogy a politikai, hazafiúi elkötelezettség az erkölcsi, vallásos hitbéli elvekkel szoros egy-

ségbe fonódik. Ismert tény, hogy e vallásosság nem ismeri a felekezeti elfogultságot, a türelmetlen-

séget, az „eretnekek” elleni vallási dühöt. Szintén a reformáció szellemiségében alakult ki a felfogás, 

hogy Isten a törököt bűneinkért hozta ránk. E felfogás gyökerei a humanista kultúrában felfedezhetők. 

Erasmus több írásában beszél róla, kifejtve, hogy a török ellen csak a megújult erkölcsű kereszténység 

léphet fel a siker reményében.” 50  

„… Magyarországon eláradt a bűn és gonoszság: vallási egyenetlenség, erkölcsi züllés, fös-

vénység, a politikai egység hiánya és feudális pártviszályok, a hadtudományban való elmaradottság 

és a fegyelem hiánya. A magyarok ezzel felidézik Isten bosszúálló haragját és képtelenné válnak a 

törökkel szembeni ellenállásra. Isten a törököt küldi az ország elpusztítására, de kilátásba helyezi a 

büntetés feloldását, ha a magyarok megtérnek, vagyis elhagyják a felsorolt bűnöket.  

 

De ha hozzám térnek, megbánván bűnüket,  

Halálról életre ismég hozom üket.  

Ja, török, néked, haragom vesszejének!  

Te vagy, de eltörlek, ha ezek megtérnek. 51   

 

Az Isten akaratából megindult török tábor azonban Szigetvárnál olyan védősereggel, olyan kö-

zösséggel találkozik, amely mentes a magyarok hibáitól, sőt egyenesen annak ellentéte: az egész ma-

gyarságot jellemző bűnök helyett a szigeti védőkben a legkiválóbb erények testesülnek meg. A tö-

röknek ilyen védősereg ellen nincs hatalma, az ilyen közösség ismét a magyarság pártjára vonja Is-

tent: Szigetvárnál ezért a magyar-török háború nagy fordulata következik be. A török formálisan győz 

ugyan és Szigetvár elesik, hiszen az egész magyarság még nem változott meg és így még nem múlhat 

                                                 
47 Szalay- Baróti: A Magyar Nemzet története 360. o.  
48 3. számú melléklet.  
49 I. ének 2. vers  
50 Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 12. o.  
51 I. ének 24. vers  
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el róla a büntetés. … A cselekményt Isten indítja el. Nem egy kis vár ostromáról, hanem a ke-

reszténység és a nemzet sorskérdéséről van szó. A legnagyobb török uralkodó Isten akaratából, 

mint „büntetés-vessző” indul a magyarok ellen. 52  

 

II. Szolimán török szultán, 1526-ban megtámadta Magyarországot, a kereszténységnek keleti 

védőbástyáját és a magyarokat tönkreverte Mohácsnál. Az ország szerencsétlenségére két trónköve-

telő versengett a magyar koronáért. Testvérharcokban fogyasztotta erejét az ország. Az egyik párt 

Szapolyai Jánossal az élén a török támogatásával, a másik Habsburg Ferdinánddal a Habsburg-ház 

hatalmára támaszkodva terméketlen harcokban pusztította a magyarság erejét, akadályozta összefo-

gását akkor, mikor egy másfélszázados, szünet nélküli harc kezdődött a magyarság ellen.  

 

A kettős királyválasztásból származtak a következő századok nyomorúságai. Ötven év multával 

világosan látja ezt Báthory István, a lengyel király: „Magyarország eleitől fogva a két, avagy három-

felé húzás-vonás miatt veszett. A magyar és magyar veszett össze, osztán a török végezte el a játékot. 

A kettős királyválasztás polgárháborút jelentett, melyben a török veszedelemmel egyelőre egyik fél 

sem akart számolni. Nemcsak János hívei feledkeztek meg királyválasztó gondjaik közt Szulejmán-

ról, a török veszedelem Ferdinánd párthívei közt sem volt döntő motívum, mely tetteiket irányította 

volna.  

Az ausztriai párt olyan urakból verődött össze, akiknek birtokai az ország nyugati részein terül-

tek el, a párt további kifejlődését és megszilárdulását pedig egyrészt az éberebb, a lehetőségeket ügye-

sebben kihasználó Habsburg-politikának, másrészt János törökbarát fordulatának köszönhette, mely 

a töröknek kitett területeket elidegenítette tőle. De kezdetben, a királyválasztás idején, egyik fél sem 

törődött a déli végeken fegyverben álló ősi ellenséggel, s külső segítség után sem nézett, hogy a tö-

röktől megszabadítsa az országot. A mohácsi vérveszteség mintha teljesen paralizálta volna az ország 

agyműködését: a két új politikai központ több éven át képtelen volt reagálni, bármi kis védekezési 

eszközzel is, a nemzeti lét legnagyobb veszedelmére.” 53  

 

A magyar had, amely kevéssel előbb győzelmet remélt, teljesen be volt kerítve s rövid idő alatt 

- a csata nem tartott tovább másfél óránál - tönkre tétetett. Futott, ki merre tudott. … Szeptember 10-

én már a főváros alatt állottak. A szultán csalatkozott, mikor azt hitte, hogy Budán ellenállással fog 

találkozni. Sem Szapolyai, sem Frangepán nem jött ide seregével.  … A szerencsétlen főváros kulcsait 

a városban maradt néhány ember Földvárig küldte a győztes ellenség elé. 54  

 

Frangepán parancsra várt, és ha együttműködik Szapolyaival, a török nem tör be Budára. Pa-

rancs nem jött, az együttműködés elmaradt. A török ellenállás nélkül vonul Budára, a várost felgyúj-

tották, napokig égett, Diana, Apolló, és Herkules rézszobrait hajóra rakták és vitték Konstantiná-

polyba. A törökök uralkodtak, zsidók és délszlávok kereskedtek. A magyar lakosság elmenekült, ha 

később kisebb csoportok vissza települtek is, a hosszú uralom alatt Buda keleti várossá vált.  

Első dolguk volt, hogy a templomokat mecsetté alakítsák át, freskóit fehér festékkel bemeszel-

jék s helyükre a Korán mondatait írják. Belső berendezését, szárnyas oltárait, képeit és szobrait mág-

lyába hordják vagy összetörjék. … Így tűnt el sok nagyszerű monumentum, pl. Zsigmond király bronz 

lovas szobra és más művek, melyekről csak annyit tudni, hogy voltak egykoron.  

A legkiáltóbb vandalizmusok egyike volt Óbuda föld színéig való lerombolása, mi Buda elfog-

lalása után következett be. A hajdan virágzó, később lassan vegetáló városból kő kövön nem maradt, 

helyén ezután janicsárok táboroztak és gyakorlatoztak. Ezekkel a veszteségekkel szemben nehéz 

egyedül azt az érdemet szembeállítani, hogy a török gyakran nem rombolta le az épületeket. Áll ez 

elsősorban a királyi várra, mely lakó nélkül maradt, mert a budai basák idegenkedtek tőle. Gótikus 

vár renoválás nélkül másfélszáz évig aligha állhat meg sértetlenül s a török restaurálásokra mi sem 

                                                 
52 Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 14. o.  
53 Hóman Bálint és Szegfű Gyula: Magyar történet 18. o. 
54 u. o. 390. o. 
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jellemzőbb, mint hogy az, pusztán az ablakok betöméséből állott. A finom kőcsipkék lassan letöre-

deztek, a domborműveket leverték a falakról, s ha márványból voltak, meszet égettek belőlük. …  

 

A szultán visszavonult, pusztulásra ítélve Budát. Tizenöt év múltán, Buda, a mohácsi csata ti-

zenötödik évfordulóján, kardcsapás nélkül ismét a törökök kezébe került. A szultán kijelenté, a várost 

nem foglalja el örökre, csak addig veszi védelmébe, míg János Zsigmond felnő, azután visszabocsátja 

az ő kezébe. Erről az ígéretről szeptember 4-én hivatalos okiratot sem átallott a királynénak küldeni, 

pedig időközben a várbeli főtemplomot mecsetté építette át, és 2-án az ünnepélyes pénteki imádságot 

ott tartotta. A szultán maga Buda minden harc nélküli bevételét elég eredménynek tekintette, meg-

szemlélte a budai királyi palotát, a janicsárokat tisztességes magaviseletre intette, majd Pécsen és 

Nándorfehérváron keresztül hazatért.   

  

Hét török főiskola működött a városban, különösen nevezetes volt közöttük a Nagyboldogasz-

szony-templom, új nevén Eski-dzsámi mellett álló egyetem-féle, melyben konstantinápolyi tanárok 

tanítottak. A zsidók a mai vizi városban ütöttek szállást, két hitközségük a konstantinápolyi rabbinátus 

pártfogása alá helyezte magát.  

 

Budán 24. dzsámi és 46 mecset épült. Részben a keresztény templomokat alakították át e célra, 

mint a Nagyboldogasszony-templomot, mely mérete szerint is a legjelentékenyebb dzsámivá vált. 

Részben újakat emeltek. … A hódoltság hosszú ideje alatt bármely szerény építőprogramról bajos 

beszélni. A dzsámik, mecsetek és fürdők alapjában szükségépítmények voltak. Egy pillantást kell 

vetni Konstantinápoly architektúrájára, monumentális templomaira s egyéb középületeire s meglát-

szik, hogy a török Budát és Pestet még annyira sem emelte többi hódoltsági városa fölé, mint a ró-

maiak Aquincumot. Végig provinciális város maradt. 55 

 

Hogy a török magyarországi birtoklását megértsük, tudnunk kell, hogy Törökország tisztán ka-

tonai állam volt. A csekély számú török nemzet csak úgy bírt oly sok népet meghódítani, hogy minden 

más érdeket teljesen alárendelt a katonáinak. Így történt például, hogy Törökországban nem volt a 

szó szoros értelmében magán-tulajdont képező föld. Minden az államot illette. Az állam kiosztotta a 

birtokokat a szpáhik, azaz a rendes lovas katonák között. S ezek kötelesek voltak ama birtok fejében 

egyrészt személyesen hadi szolgáltatokat tenni, másrészt a birtok nagysága szerint fegyveres szolgá-

kat kiállítani. A szultán fő bevételét az uralma alá került országok behódolt uraival kötött békeszer-

ződésben kikötött rendszeresen fizetett adók voltak.  

 

A másfél századon át tartott török hódoltság Bécs fölmentése és Buda visszavétele után nagy-

jából megszűnt. A kedvező helyzetet arra akarta fölhasználni a bécsi kormány, hogy terveit vagy in-

kább eszméit, a melyeket Magyarországra nézve régóta táplált, megvalósítsa. Eszközei között szere-

pelt a németesítést és katolizálás. Széchenyi György érseknek 1696. február 8-án bekövetkezett halála 

szolgált kiinduló pontul, amikor helyére Kollonics került. Az első magyar egyházi méltóságnak az 

egységes birodalom eszméjéért lelkesülő viselője égett a vágytól, hogy „Magyarországot - mint mon-

dani szokta - rabbá, koldussá s azután katolikussá” tegye.  

 

Az igazság megismerésére törekedtünk. Kutatás közben tanulmányozzuk Szatmári István: Mi-

ért mohácsi a vész? c. munkáját. Ebből részleteket adunk közre a 4. sz. mellékletben. 56 Szatmári 

István munkájában történészek munkáiból is idéz. Elemzésével arra a következtetésre jutott, a tatár 

és török támadások nem Magyarország bekebelezését szolgálták, hanem ezeket a magyar királyság 

felszámolását célzó idegen beavatkozások váltották ki. A tatárok és törökök elleni háborúk nem ma-

gyar érdekeket szolgáltak, hanem nyugatiakat, elsősorban vatikáni és Habsburg érdekeket.  

 

                                                 
55 Genthon István: Budapest múltja és művészete. 42. o.  
56 4. sz. melléklet. Szatmári István: Mi történt Mohács után? www.magtudin.org>Mohács utan 
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Szatmári István által választott idézetek alátámasztják azt a tényt, hogy a tatárok és a törökök nem 

Magyarországot akarták megtámadni, hanem a velünk is mindig ellenséges nyugatot. Az is tény, hogy 

a tatárok és a törökök több ízben ajánlottak szövetséget Magyarországnak, de mivel az idegen érdekek 

befolyása döntő volt a magyar ügyek irányításában, ezen idegen érdekek országunkat keleti turáni 

testvérnépeink ellen fordították, nagy károkat okozva Magyarországnak. Elképzelhető, hogy sokkal 

előnyösebb helyzetben lennénk ma, ha akkor uralkodóink elfogadják a tatár és török szövetségi aján-

latokat, mert akkor az egy olyan hatalmi csoportosulást hozott volna létre, amelynek még egy egyesült 

Európa sem tudott volna ellenállni, és akkor nem Magyarország pusztult volna.  

 

Ennek a résznek utóirataként olvassuk el II. Lajos király Zsigmond lengyel királyhoz írt leve-

léből az alábbi részletet:  

 

„Nándorfehérvár elfoglalásával előállott helyzet veszélyeit II. Lajos király foglalja össze nagy-

bátyjához, Zsigmond lengyel királyhoz írott levelében: Országunk most már nyitva áll a török előtt 

vízen és szárazon, és sohasem lehet boldog és nyugodt, amíg Szabács és Nándorfehérvár az ellenség 

kezén marad”. A helyzet-

megítélés és a komor jós-

lat tökéletes: „országunk 

most már” csaknem két-

száz esztendeig szinte 

egyetlen pillanatra sem le-

het „boldog és nyugodt.” 

E későn jött tisztánlátás-

nak azonban megvan az a 

szépséghibája, hogy nem 

mondhatta el sem a király, 

sem kormánya nyugodt lé-

lekkel, hogy mindent meg-

tett a veszély elhárítására.” 
57  

 

 

 
5. kép. II. Lajos holttestének megtalálása. Székely Bertalan olajfestménye. 1860. Magyar Nemzeti Galéria. (Katona Ta-

más szerk.: Mohács Emlékezete 97. o. (eredeti felvétel elkészítése javasolt) 

 

A magyar rendiség királyválasztó joga és a Habsburg-ház  

 

A nagy nemzeti katasztrófa, mely a magyar középkor ragyogó századait lezárja: a mohácsi vész 

a királykérdésbe is belesodorta a magyar népet. Története egyig legsúlyosabb válságában, Mohácsnál 

a királyát is elvesztett nép a pusztító török áradat elviharzása után nem tudott egy királyban megálla-

podni. Nagy előnyt jelentett Szapolyai Jánosnak és pártjának az 1505-i híres rákosi országgyűlési 

határozat, mely kimondja, hogy a magyar nép soha többé nem fog idegent királyt választani. Mert – 

okolja meg döntését a rákosi országgyűlés – az idegen királyok a magyar nép iránt közömbösek, s 

csak a saját hasznukat keresték a magyar trónon is. Ezek ásták alá Magyarország régebbi, a nemzeti 

királyok alatt elért nagyságát és virágzó állapotát is. Ezt a határozatot is a Szapolyai-párt vitte keresz-

tül annakidején, éppen a végre, hogy azzal Szapolyai János útját egyengesse a magyar trónra.  

 

                                                 
57 Szakály: A mohácsi csata 17. o.  

http://domonyi.aries.hu/Magyarorszag-europai-unio.html
http://domonyi.aries.hu/Magyarorszag-europai-unio.html
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Magyarország három részre szakadása. A magyar rendek két királyt választottak. Szapolyai 

Jánost, és Habsburg Ferdinánd cseh király és osztrák főherceget. A két király között fegyveres harc 

indult meg egymás területének megszerzéséért. A területeket nem tudták saját hatalmuk alatt egyesí-

teni. Szulejmán szultán érdekében az állt, hogy fennmaradjon Magyarország megosztottsága. Elfog-

lalták az ország középső részét, az Erdélyi Fejedelemség török hódoltság lett, Dunántúli egy része és 

a Felvidék, a királyi Magyarország maradt. Ez a széttagoltság tartott 150 évig.  

 

János király uralomra juttatása nem ment simán. Rivális támadt a Báthory István nádor vezetése 

alatt álló Habsburg-párt jelöltjében: Ferdinánd osztrák főhercegben. Ferdinánd bejelenti «természe-

tes» igényét a magyar trónra, szerződések alapján, a természetes örökösödési jogán örökölte. Végül 

fegyverrel hódítja meg az ország nagyobbik részét. Magyarország két király keze között, két részre 

szakadt. 1526. december 17-én a pozsonyi országgyűlés Magyarország királyává választotta Habs-

burg Ferdinánd cseh királyt, osztrák főherceget. Székesfehérvárott 1527. november 3-án koronázták 

Magyarország királyává.  

Ferdinánd koronázási esküje, melyet az egyházi, templomi szertartás alatt letett eskü után, a 

szabad ég alatt a székesfejérvári síkon tett le – alapja az egész Habsburg-kor koronázási esküjé-

nek, mely a következő négy század alatt nem sokat változott. Tartalmában kihagyja, hogy hivatalt 

és birtokot csak magyarnak adományoz, ellenben kifejezetten beveszi az Arany Bulla megtartását, és 

hogy nem csorbítja, az ország terülteti épségét, sőt a lehetőségekhez képest még ki is terjeszti a hatá-

rokat.  

Ferdinánd uralma kezdetén a rendek az idegen katonaság és a magyar főurak zsoldosai ellené-

ben keresnek védelmet, ez időben országgyűléseink folyton felszólítják a királyt, mint a közrend őrét, 

hogy végre rendet teremtsen. Az alkotmányjogi kívánságok közt első helyen szerepel a király haza-

térése, székhelyét Magyarországba tegye át. Másik követelés, Magyarország területére a király egye-

dül és kizárólag magyar kancelláriából adjon ki leveleket, rendeleteket, sürgetik végre nádora legyen 

az országnak.  
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A nádorságnak megvolt az a közjogi tartalma, mellyel az elidegenülésnek, a külföldi befolyás 

terjedésének útját lehetett vágni. Mint az országban levő haderők főparancsnokának, egyedül a ná-

dornak lehetett elegendő tekintélye, hogy az idegen vezérekre is rákényszerítse a maga vezérletét. A 

nagyváradi békeszerződés kimondja, a két királynak egy nádora legyen, akit azonban az egész or-

szágnak kellene megválasztania.  

Az 1554. -i országgyűlés nádort választ, aki a régi nádorok hatáskörét és hatalmát örökli. A 

király távollétében helytartó, a haderő főparancsnoka. Továbbá főbíró, a magyar tanács feje és köz-

benjáró a király és nemzet közt. Bebizonyosodik, hogy ez a méltóság képes némi nehézségeket okozni 

a külföldi kormánynak. Azonban azt is világossá tette, a magyar rendiség legfőbb középkori garan-

ciájában sem összpontosul annyi tényleges hatalom, amennyi elegendő volna ez új korszakban a nem-

zeti önrendelkezés tökéletes helyreállítására.  

 

Ebben a helyzetben a rendi képviselet megtartja azt az alakját. A főrendeknek és köznemesség-

nek külön tárgyalásait elősegítette az 1526 előtti gyakorlat, amikor a köznemesek személyesen, nagy 

tömegekben jelentek meg, külön a főuraktól elkülönítve tárgyaltak. A két külön tábla Ferdinánd ural-

kodása alatt kiteljesedik. Már Ferdinánd 1529-i budai országgyűlésen is külön vannak a főpapok, 

főurak, akiket Ferdinánd a királyi palotában fogad, majd tőle elvonulva tárgyalnak maguk közt az 

érseke vezetése alatt; a király csak tét nap múlva megy le a köznemességhez, mely a vár alatt mezőn 

tanyázik.  

A későbbi két tábla elnevezéssel ekkor még nem találkozunk. Az országgyűlés kettéosztásának 

jele, hogy irományokban mind gyakrabban feltűnik a „mindkét status” elnevezés, ami az egyik status 

alatt a főpapokat és főurakat, másik alatt a köznemeseket és városokat foglalja össze. Négyszáz esz-

tendős példánk mutatja, akár az egész európai államrendszerre való érvénnyel, hogy a határokon kívül 

székelő királysággal szemben nem volt lehetőség alkotmányjogilag a nemzet önrendelkezési jogát 

biztosítani. 58  

Magyarország a közép-európai Habsburg Birodalom része lett. Négy évszázadon át közös ural-

kodója Magyarországnak és közvetlen nyugati szomszédjainak. Magyarország alkotmányos függet-

lenségét a négy évszázad alatt nem az befolyásolta, hogy megkoronázott apostoli királya, más orszá-

goknak is uralkodója, hanem az, hogy az uralkodó hatalma súlyának központjául, székhelyéül Bécset 

választotta. Bécs választása, az udvar politikai vezetőinek személyi összetételéből következett, ami 

az ausztriai és a csehországi nagybirtokos családok melletti elkötelezettségét jelentette. Ebben a ha-

talomgyakorlásban a magyar főrendnek nem volt helye. Magyarország a Birodalom határvidéke lett, 

védőbástya a török hódítással szemben.  

 

A Habsburg-ház 1526 óta örökli a trónt fiágon. I. Ferdinánd már 1561 óta alkudozik magyar 

rendekkel fia, Miksa elismertetéséről és koronázásáról. Ferdinánd 1563-ban megkoronáztatta fiát, 

Miksát. Koronázási esküje ugyanaz volt, mint apjáé, hitlevelet azonban nem adott ki. Miksa viszont 

1572-ben már bizonyos fokig elismeri, hogy fiát, Rudolfot a magyar rendek választják.  

 

I. Lipót  

 

Történeti áttekintés. 

 

A százötven évig tartó török hódoltság Bécs fölmentése és Buda visszafoglalásával megszűnt. 

Magyarországot a császári seregek, közösen a magyar csapatokkal szabadította fel a török járom alól. 

Ez a körülmény a Habsburg-dinasztia hatalmát Magyarország fölött addig elképzelhetetlen mértékre 

                                                 
58 Nemeskürty István: Meddig várjunk kis összefoglalójában a kialakult helyzetet az alábbiak szerint írja le: „Amikor 

pedig néhány év múlva fordult a kocka, és Buda várát egyesült nemzetközi seregek felszabadították (1686)  a császári 

udvar úgy vélte: az 1541 előtti Magyarország katonailag elfoglalt terület, méghozzá a császár katonái hódították meg, e 

területhez a magyarságnak, mint államnak nincs többé joga. A jórészt lakatlan, kivérzett országba környező népeket tele-

pítettek, föléjük uraságként hadiszállításokban jeleskedő újgazdagokat tettek, akik száz év múlva már a magyarországi 

arisztokrácia tagjai.” (Szabad Tér Kiadó Budapest, 1996. 36. o) 
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növelte. Az első magyar egyházi méltóóságnak, Kollonics Lipótnak az egységes birodalom eszméjé-

ért lelkesülő viselője égett a vágytól, hogy Magyarországot rabbá, koldusság s azután katolikusság 

tegye.  Az udvar most már fegyverrel hódított tartománynak tekintette Magyarországot. A bécsi kor-

mány idejét látta, hogy eszméit Magyarország vonatkozásában is megvalósítsa. A fegyveres hódítás 

ténye a korabeli jogtudomány szerint, jogalapot nyújt a dinasztiának arra, hogy Magyarországot a 

magyar alkotmány mellőzésével saját tetszése szerint rendezze be. Alapját a németesítés és a katoli-

zálás képezte, így valósuljon meg az egységes birodalom.  

 

Ezzel szemben a nádor az 1687-ik évi országgyűlés elé terjesztette, küldjenek ki bizottságot 

egy új közigazgatási terv kidolgozására, abban bízva, elhárítható lesz a németek közigazgatási tér-

nyerése. A bizottság nem jött létre. Viszont, az udvar által megbízott bizottságnak terve szerint, Ma-

gyarország teljes átalakításával életbe lépne az udvarnál kialakult szellem. Fontos ajánlatként szere-

pelt a törökök által elnéptelenített részek betelepítése németekkel, hogy a még megmaradt magyarok-

kal együtt, a magyarokat is uralkodójuk iránti hűségre bírja.  

A javaslat foglalkozott közigazgatási kérdésekkel, nagyobb részben az igazságszolgáltatás igen 

rossz helyzetének megoldására irányult. Egyházi ügyekben elsősorban a protestánsok jogait megszo-

rító törvényeket javasolt, a görög hitűek egyesülésre kívánta bírni, a zsidók működését korlátozta. A 

terv szerint Magyarország a monarchia terheinek egy harmadát viselje. Legnagyobb terhet a paraszt-

ságra róttak ki, a katolikus egyházon belül is ellentétet szítottak azzal, hogy a tizedekből az állam 

részére is rendelt tizedet fizetni, valamint nagyszámú magyar egyházi javadalmakat osztrák egyházi 

férfiakra ruházott. A teherviselés elosztását és nagyságát még a főurak sem fogadták el. A népre ne-

hezedő terhek is felháborodásba ütköztek. Az elégedetlenség ellen a nemzeti érzelmű nemesség, rész-

ben a főrend és a legjobban kifosztott népesség fellázadt. Vezért kerestek. A rendek szövetségre lép-

tek, „vezérlő fejedelmükké” Rákóczyt választották.  

 

A nemzeti elégedetlenültség II. Rákóczy Ferenczben találta meg vezérét. A Habsburg uralkodó 

házzal szembeni ellenállás háború. A katonai csaták vívásához hadsereg kell, a gyülekező pórnép, 

lelkesedésén kívül, nem adhatott vezénylő tisztikart sem. A hadsereg felfegyverzéséhez, ellátásához 

pénz kell, amit II. Rákóczy és a hozzá csatlakozó birtokosok jövedelme együtt sem biztosíthatott. Az 

elégedetlenek leveréséhez, a bécsi udvarnak is nagy összegre volt szüksége. Újabb rendkívüli adót 

vetett ki, és bevezette a fogyasztási adót.  

Az udvar figyelemmel kíséri II. Rákóczy Ferencet több társával együtt. Rákóczyt Bécsbe csalja, 

börtönbe zárja, ahonnan kiszabadítják, Lengyelországba menekül. Innen keres kapcsolatot a francia 

királlyal. A francia kormány elhatározása Rákóczy segélyezése mellett volt, de nagyobb anyagi se-

gítségre nem gondoltak. Lipót erejének megosztásában voltak érdekeltek. Az udvar toborzásba kez-

dett a felkelés ellen, sikertelenül. A fölkelés terjedt, eredményességét növelte a Rákóczyhoz csatla-

kozó nemesek, főbb tisztek elköteleződése. Üzentek Rákóczynak, vezérüknek kérik fel. Hazatérésére 

a felkeléshez csatlakozók száma egyre gyarapodott.  

Az udvar békülési szándékai bukásra voltak ítélve, hiszen a Bécsi udvar nem akarta helyreállí-

tani Magyarország szabadságát. Rákóczyék pedig végkép megakarták Magyarországot a Habsburg-

háztól szabadítani. Tovább folytatódott a háború, Erdély, a Tisza vidék, a Dunántúl megszerzése - 

megtartása érdekében.  

 

Lipót halála után I. József (1705 - 1711) kerül trónra. Apja rossz tanácsadóit mellőzve, jelentős 

változásokat léptetett életbe a kormányzat munkájában. A változásokkal a békekötés előkészítését is 

szorgalmazza. Nem történt békekötés, mert az önállóság kérdésén túl, I. József nem kívánt lemondani 

Erdély birtokáról sem. A felkelők kívánalmai és a király hajlandósága között fennálló különbségek 

nem segítették a megbékélést. Megyékért, várakért folytatódtak a harcok.  

 

Rákóczy életét meghatározó esemény történik 1707 április 5-én. Erdély fejedelemmé választ-

ják. Az Ónodi országgyűlésen vetette fel a Turócz- megyei határozatot. Ismeretében mondhatjuk, a 
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nemzet belső ellenségei, nem csak napjaikban mutatkoznak meg. Minden korban gyűlölködtek, szí-

tottak, bomlasztották a nemzetben alakuló egységet. Rákóczy szíven ütő szólása után lemondott fe-

jedelmi tisztéről, távozni készült. Nem engedték. Következett a függetlenségi nyilatkozat kihirdetése.  

Rákóczy és társai úgy gondolták, nemzetközi szinten a Habsburg-ház trónvesztését azon nyom-

ban Magyarország függetlenségnek elismerése követi. Ez XIV. Lajos részéről sem történt meg. Ide-

haza pedig a Habsburg-házzal szembeni függetlenségi nyilatkozat kimondására, a királypárti magya-

rok nevében, Eszterházy Pál nádor Európa összes népeihez intézett nyilatkozatát kibocsájtja:  

„saját s a királyi felség hűségében megmaradt valamennyi egyházi és világi úr, nemes és pol-

gár, tehát az ország négy rendének nevében” tiltakozását.  

Ebben az uralkodó békekötési szándékával szemben, Rákóczy és társai magánérdekét taglalja. 

No lám! Legfelsőbb szinten sem a haza, hanem az uralomban maradás jeleskedett. Hozzátéve, nádor-

ral az élén elköteleződő méltóságok Magyarország koronázott királyához, történeti alkotmányunk 

jogszerűségén alapult.  

Béke hiányában háború van. Az ellátás anyagi háttere kevés. A fejedelem segélyért járta be 

Európát eredménytelenül. Rákóczy fejedelemnek tanácsolják, írjon levelet Józsefnek, kérjen kegyel-

met. A megírt levelet elküldte, azután átlépte a határt, hogy hazájába többé vissza ne térjen. I. József 

halála után özvegye, Eleonóra császárné és fia III. Károly megerősítik a Szatmári békét. Európai nagy 

politikában is történnek fordulatok. Rákóczy Lengyelországból Angliába, onnan Franciaországba, 

1717 szeptember havában Törökországba, azon belül Rodostóba vezetett az útja.  

 

Az igaz történet végén olvasom:  

 

>Megértette, hogy neki égnie és olvadnia kellett minden földi pokol tüzében, hogy megtisztul-

jon a salaktól. Most már ott tartott, hogy örülni tudott a balsikereinek és szenvedéseinek, mert ezek 

lefosztottak róla minden büszkeséget és önzést. Most már nem félt semmitől, nem vágyódott sem-

mire, nem remélt semmit és ezzel fölemelkedett a legmagasabb régiókba, ahová halandó ember egyál-

talában emelkedhetik: föléje emelkedett a saját sorsának! 

… Visszabicegett az íróasztalához, kezébe vette a tollat és a kézirat fölé hajolt. Végrendelete 

volt. Két napja dolgozott már rajta. Most folytatta az írást: 

„Köszönöm Tenéked, Uram, hogy elvevéd tőlem a fejedelemséget, s mindazt, mit a világ ja-

vaknak nevez,  és hogy meglátogattál mindennemű szomorúságokkal, ellenkezésekkel, üldözteté-

sekkel, gyaláztatásokkal, rágalmaztatásokkal, melyeket a világ nagyjaitól szenvedtem. Mindenekfö-

lött pedig hálákat adok Neked, hogy oly erős ragaszkodást adtál belém állásom kötelességihez, hogy 

elhagyván a csendes és nyugodalmas élet édességeit, lelkemmel és természetes büszkeségemmel any-

nyira ellenkező országba eljöjjek; mert itt adtál nekem alkalmat arra, hogy büszkeségemet megtörjem, 

hogy lemondjak az emberi elme hiú számításairól, a véges ész tanácsairól, és a földi hatalmakban 

való bizodalomról, és ne vessem másba reményemet, mint a Gondviselés könyörületes vezérlésébe, 

hogy csak akarjam, mint Te, Atyám, akarsz!” 

Megint letette a tollat, tenyerébe támasztotta állát és az ablak felé nézett. Odakünn már eltűnt 

az égi diadalív. Sötét esti felhők takarták a láthatárt. A szobára is homály borult. Itt volt az éjszaka, a 

csend, a nyugalom.< 59  

 

A gyász napja: 1735, április 8.  

 

Az emlékezés napja 200 év múltán 

 

A magyar országgyűlés mindkét Háza a Képviselőház kezdeményezésére, n. Rákóczi Ferenc 

vezérlőfejedelem halálának 200-ik évfordulója alkalmából, 1935. esztendő márciusának 5. és 8. nap-

ján tartott üléseiben elhatározta, hogy a néhai dicső fejedelem emlékezetét, a nemzet soha el nem 

múló hálája jeléül az Országháza kupolacsarnokában emléktáblán örökíti meg.  

                                                 
59 Herczeg Ferenc: PRO LIBERTATE! 284. o. 
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Az 1937. év június hó 25-ik napján megtartott ünnepségen az Országgyűlés két Házának tagjai, 

a m. kir. kormány, Budapest székesfőváros közönségének képviselői, a m. kir. honvédség főparancs-

noka jelenlétében az avató beszédet, mindkét Ház elnökének felkérésére: Herczeg Ferenc író, a fel-

sőház tagja, Rákóczi leghivatottabb krónikása mondotta, a következőkben:  
 

1935 március 5-én a képviselőház, március 8-án pedig a felsőház határozatot hozott, hogy II. Rákóczi fejedelem 

emlékezete a kupolacsarnok falán márványban megörökíttessék. Az országos határozatot végrehajtották és mi ma azért 

gyülekeztünk össze, hogy kegyeletes tanúi legyünk az utolsó aktusnak: az emléktábla leleplezésének.  

Ha ebben az ünnepi órában meg akarjuk idézni Rákóczi szellemét, akkor jó lesz, ha előbb kiragadjuk magunkat a 

Rákóczi-kultusz forró atmoszférájából, amely betölti az országot, ha hideg és józan fővel fölvetjük a kérdést: Mivel 

szolgált rá a fejedelem, hogy kétszáz évvel a halála után is meghódoljon előtte a nemzet? Nagy férfi volt? Nemzetének 

jótevője volt? Igen, az volt. De ha az volt: miben van a nagysága és miféle jót tett a nemzettel? 

Szabadsághős volt, igaz, de a szabadságot nem tudta kivívni. Nyolc esztendeig háborút viselt koronás királya ellen 

és az a nemzet, amelyre oly gyakran szokták ráidézni a »szalmaláng« szót, nyolc éven át megható hűséggel, csodálatos 

áldozatkészséggel kitartott a zászlói alatt. A kuruc háború elveszett és maga a fejedelem is elvesztett mindent, amit ember 

csak veszíthet: hazáját, vagyonát, társadalmi állását, családját. Huszonöt évi bujdosás, nélkülözés és megalázkodás után 

idegen földön halt meg. Lehet-e ennyi balsors, kudarc és csalódás az emberi nagyság alapja?  

Ha választ keresünk a kérdésre, jó lesz szembeállítanunk az 1703. évi és az 1711. évi Magyarországot. Mind a 

kettőt egy-egy történelmi órában a Vereckei-szoros nyergéről látta a fejedelem. Az elsőt akkor, amikor bejött Lengyel-

országból, hogy párszáz fegyveres paraszt élén hadat üzenjen a világ legnagyobb katonai hatalmasságának. A másodikat 

akkor, amikor vesztett háború után ismét Lengyelországba menekült és — miként a bujdosók ősrégi éneke mondja: 

»Csizmája nyomát hóval lepte be a dér.«  

Vessünk először egy futó pillantást az 1703. évi Magyarországra. A török már kitakarodott az ország túlnyomó 

részéből, kitakarodott, de előbb rommezőt és mocsarat csinált a magyar földből, a magyar nép lelkét pedig sivataggá 

változtatta.  

A hódoltság magyarjaiban a régi vitézség vadsággá züllött, a szabadság-szeretet rakoncátlansággá, a nép eszessége 

furfanggá. Bécsben azt mondták: »Igát hordani nem akar, a szabadsággal élni nem tud a magyar!« Ügy vélekedtek, a mi 

népünk rendezett polgári életre egyáltalában képtelen. Az erélyesebb kormányférfiak sürgették, hogy egyszerűen ki kell 

irtani a magyarságot, mint az amerikai indiánokat és németeket meg szerbeket telepíteni a helyére. A nép csakugyan 

elképesztően tudatlan és nyers volt. De Rákóczi erre a vádra egy szívbemarkoló kérdéssel válaszolt: »Mikor állított a 

kormány iskolákat az országban? «Mert egyetlen egyet sem állított! Ahelyett, hogy oktatta volna a népet: megvetette a 

tudatlanságáért; ahelyett, hogy megszelídítette volna erkölcseit: kegyetlenül büntette a szilajságát.  

Tudjuk, hogy a török uralom alól felszabadult magyar birtokokat idegeneknek adományozták. A főpapi stallu-

mokba külföldieket ültettek. De még a kardot is kivették a nemzet kezéből, azt a dicsőséges fegyvert, amely a honfogla-

lási harcokban szórta első véres villámait. 1703-ban Magyarországon tízszer annyi olasz nevű viselt katonai fő komman-

dót, mint magyar.  

Magyar embernek nem volt becsülete Magyarországon. Följegyezték, hogy a /parasztlegények csapatosan szöktek 

Törökországba, mert a pogány emberségesebben bánt velük, mint a kormány. De dívott a kivándorlásnak egy borzalma-

sabb neme is: a falusi nép tömegesen követett el Öngyilkosságot, hogy kimeneküljön a nyomorúságból. Egy nemzet, 

amely elvesztette önérzetét és becsületét, egy nép, amely nem emlékezett már a nemzeti voltára és nem hitt jövőjében: ez 

volt az 1703. évi Magyarország.  

És milyen volt az ország 1711-ben? Rom volt akkor is, de annyiban különbözött a régi országtól, hogy most egy 

Nemzet gyászolt a romok fölött. A nyolcesztendős kurucháború tüzében ismét egységes és öntudatos nemzetbe forrt a 

széthullott magyarság. A parasztságot Dózsa György után Rákóczi vezette be isméty ha nem is az alkotmány, de legalább 

a nemzeti szolidaritás sáncai közé. Ö összekötötte a nemzeti múlt és a jövő elszakadt fonalát és ismét folytonossá tette 

Árpád népének életét.  

A nyolcéves háború visszaadta a nemzetnek katonai hírét, önérzetét és becsületét. Nem mertek többé úgy bánni a 

magyarokkal, mint az eperjesi mészárlások idejében; a kurucháború folyamán megtanulta Bécs, hogy ez a nép, ha meg-

rúgják, oroszlánkarmokkal vág vissza. Azelőtt megvetették a magyarokat, ezentúl majd félni fognak tőlük.  

A külföldön, hol a hódoltság idejében már-már feledésbe ment a magyar nép, ismét ismertté és becsültté lett a 

nemzet. XIV. Lajos király és Nagy Péter orosz cár szövetségesei voltak Rákóczinak, a lengyel nemesség nagy része 

királyi trónjára akarta ültetni. Anglia a spanyol örökösödési háborúban szövetségese volt a császárnak, de az angol sajtó 

és a közvélemény lelkesedett a magyar szabadsághősért.  

A magyar nép tömegeit a keserűség és a bosszúvágy hajtotta a kuruc hadizászlók alá, de a fölkelés végső oka mégis 

az volt, hogy a magyarság sehogyan sem tudta megérteni és a magáévá tenni az Isten kegyelméből való abszolutizmus 

gondolatát. »Mi, magyarok, nem a király, hanem a törvény alattvalói vagyunk!« — írta Rákóczi. Ö volt nálunk az első 

államférfi, akinek fejlett szociális érzéke volt; ő ejtette ki Magyarországon elsőnek a »közteherviselés« szót; Rákóczi 

kormánya volt nemcsak Magyarországon, de alkalmasint az egész világon az első, amely az országgyűlés nyilvánossága 

előtt adott számot az állam bevételeiről és kiadásairól.  
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Azok a szilaj, kuruc lovasok, akik pusztulást és rémületet terjesztve száguldottak be Ausztriát és Stíriát, maguk 

sem tudták, hogy ők egy eljövendő kor előőrsei, hogy ők az emberiség erkölcsi kincseiért, a politikai és lelkiismereti 

szabadságért, a népek önrendelkezési jogáért harcolnak.  

Hiszem, nem vétek senki vallási kegyelete ellen, ha a Megváltó példájára emlékeztetek. Kigúnyolták, leköpték, 

megostorozták, végül a vesztőhelyre hurcolták. És tudjuk: a világtörténelem folyamán soha senki sem szerzett olyan 

óriási, minden ellenállást elsöprő győzelmet, mint Jézus Krisztus. Rákóczi anyagiakban vereséget szenvedett, szellemi-

ekben azonban győztes maradt. A példa nélkül álló elvhűségével és áldozatkészségével ideált csinált a magyar szabad-

ságból és maga is ideállá magasztosult. Megvívhatatlan fellegvárat épített a szabadságszeretetnek, magasan az elnyomók 

feje fölött, ott, ahova nem ért sem ágyú, sem ostromlétra: fellegvárat épített a népek szívében.  

Mondjuk ki: Rákóczi halhatatlan érdeme, hogy lelket adott a magyar nemzetnek és ezzel visszaadta neki az életet, 

mert a népeket nem kardjuk és nem országuk területe, hanem a lelkük élteti. Ha lelke van a népnek, akkor tud magának 

hadsereget állítani, szükség esetén országot szerezni. A fejedelem a magyar sors elhivatott férfia volt. Hivatása volt, hogy 

a múltból a jövőbe kalauzolja népét. A kuruc fölkelés nélkül sohasem következett volna be 1848, a kettő nélkül pedig ma 

nem volna magyar a magyar. Rákóczi tehát valóban nagy férfi volt, nemzetének jótevője és rászolgált az utókor hálájára 

és hódolatára.  

Népünk mindenkor érezte, ki volt a fejedelem és nem élt még férfi ebben az országban, akit annyian és annyira 

szerettek volna, mint őt. A gyengéd és hű ragaszkodás babérral és aranymondákkal fonta körül a vezérlő fejedelem ha-

lántékát: ez a ragaszkodás megkapó hangot adott a kuruc zeneköltésben, amely minden más művészetnél hívebben fejezte 

ki, milyen tragikus és mégis milyen gyönyörű sors magyarnak lenni. A nemzet szeretete maradandó formát keresett 

szobrokban, eszményekben, színművekben és könyvekben, végül bevéste kegyeletét ebbe a márványtáblába is, amelyet 

ma leplezünk le. Azzal a kívánsággal végzem szavaimat: amíg összetartanak az országház palotájának kövei, addig éke-

sítse a Rákóczi-tábla ezt a csarnokot, amelynek fenséges szépsége méltó arra, hogy a nemzeti kegyelet temploma, halha-

tatlan szellemek lakóhelye legyen! 60 

 

Pragmatika Sanctio  

 

A török elnyomás alatt lepusztult, elnéptelenedett Magyarország menedéke egybeesett a 

Habsburgok törekvésével. A Habsburg elképzelés birodalmi cél, Magyarországot és a birodalom 

többi országait együtt „feloszthatatlanul s elválaszthatatlanul, kölcsönösen és együttesen” bírják. Eb-

ben az „akartban” a birodalom részeinek fennmaradási alapja kizárólag a Habsburg Birodalom lehe-

tett. 1804-ben az örökös tartományok, az Osztrák Császárságban egyesültek.  

II. Ferenc német-római császár létrehozta az örökletes Austriai-házat. Magyarország Ausztria-

házba történt betagozódása, a birodalmi célok kiszolgálását jelentette. A megegyezésre való törek-

vést, legtöbb esetben a Habsbrug-Lotharingiai-ház háborúskodásai befolyásolták. Egyeduralkodói 

törvényeikkel biztosíthatták a szükséges pénzügyi fedezetet, és a hadviseléshez elengedhetetlen, fo-

lyamatos létszámnövelést, figyelmen kívül hagyva valamennyi társország és benne Magyarország 

Alkotmányát.  

Majd a királyi Magyarországon III. Károlynak az okozott gondot, sem neki, sem I. Józsefnek 

és I. Lipótnak nem volt fiú örököse. A Habsburg család házi törvényt hozott, ez a Pragmatica Sanctio, 

vagyis törvényes szabályozás. Az 1713. április 19-én Károly összehívta a titkos tanácsot. Tagjai ma-

gyar részről az országbíró, a kancellár, és az erdélyi alkancellár. A nádor időközben elhunyt, nem 

lehetett jelen.  

A kihirdetett szabály kimondja az egy és oszthatatlan Habsburg birodalmat. A birodalom 

fenntartása úgy lehetséges, ha az örökös tartományokban és a magyar korona országaiban, a dinasztia 

öröklési rendje szerint következő ugyanazon tagja uralkodik. A szabály értelmében fiúörökösök hiá-

nyában Károly elhunyta esetén leányai és azok utódai öröklik országait. Az utódok elhunyta esetén 

fivérének, I. Józsefnek leányai, majd utána az I. Lipóttól származó leányág a trónörökös.  

 

A Pragmatica Sanctiot az 1722-1723 évi magyar országgyűlés ellentmondás nélkül elfogadta 

és iktatta törvénybe. A törvény 4. §-sa mondja ki: „azt a nőt, vagy annak férfi örökösét, a ki a felséges 

osztrák házban elfogadott, említett elsőszülöttségi rend szerint, … Magyarország s az ahhoz kapcsolt 

részek, … kétségtelen királyának tartsák s koronázzák.”  

                                                 
60 1935- 1940 / Képviselőházi napló, 1935. XV. kötet * 1937. június 23.- 1937. november 16. / Ülésnapok / 1935- 238 

1937. június 25 (Melléklet a képviselőház 1937. évi június hó 25-k napján tartott 238. sz. üléséhez.)  
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Az 1723. évi II. törvénycikkben olvassuk: „Ő császári és királyi legszentségesebb felsége föl-

séges osztrák háza nőágának Magyarország szent koronájában s a régtől fogva hozzákapcsolt részek-

ben való folytonos királyi örökösödéséről.” … „a király választására és koronázására nézve a karok 

és rendek ősi és régi, helybenhagyott s bevett szokását és előjogát oly értelemben tartják fönn, hogy 

annak csakis az említett nőág teljes kihalása után legyen helye.” Mária Terézia az 1722 – 1723-ban 

összeült országgyűlésen törvénybe iktatott nőági örökösödési rend alapján használta jogosan címeit. 

Az 1823 I., 1823 II. törvényekből kitűnik:  

«A magyar közjogi viszonyok szempontjából nagyobb jelentősége volt annak a magyar ren-

dek által is szorgalmazott kitételnek, hogy az Ausztriai-ház valamennyi örökös országa a nagyobb 

biztonság és a kölcsönös védelem érdekében alkosson örökre oszthatatlan és elválaszthatatlan szö-

vetséget, és csupán az uralkodóház egészének kihalása esetén lépjen újra érvénybe a királyválasztás 

jog.» : 61 Magyarország honlakosai előtt. 62  

 

Itt vethető fel az a gondolat, miszerint, az ország karainak és rendéinek elsődleges, az uralko-

dóval közös, megegyezéseken alapuló alkotmányos törvénykezés, melyben védett a privilégiumon 

alapuló jog, és megengedett a honlakosok felemelkedését segítő egy-egy lépés. E jog érvényben fenn-

tartása mellett, az akkor múló időben, amikor fenyegetett még a török, az örökös tartományok és a 

birodalom egésze, mint unió, szemben állhatott volna e veszedelemmel. Nem önmagától alakult ki ez 

a helyzet. Hosszú idő óta, a belső egyetértés hiánya lökte 1526-ban a nemzetet, a magyarságtól idegen 

uralkodó család kezébe. Ezer és ezer szállal a monarchia különböző tartományaival összenőve, há-

romszáz évszázad alatt veszíti nemzeti autonómiáját, sértve Európában is egyedülálló történeti alkot-

mányát.  

S 1848-ban szabaddá válik, majd a szabadság eszméjébe a gyűlölet belefolytja a lelket is. 

Ezután új korszak köszönt be. A kiegyezésen túl, egy szűk reprezentáns által megbízott, később szé-

lesebb rétegződésekre támaszkodó, még később a népet alkotó parasztság és polgárság akaratából, 

vagy anélkül hatalomba jutóknak vált alaptételévé: legyen egy elvi jó barát, akivel közösen, vagy 

bábjaként lehet uralkodnia mindenek, és minden lakos felett. A szemfényvesztés pedig az odafigyelő 

emberek látókörébe fénylő: belső vitákra korlátozódott. Kitekintve a jövőbe, mi változott ebben, volt-

e aki felemelt fejjel egyedül, nem bábként, nem önös célokért, nem hazaárulóként, de nemzete fel-

emelkedését segítő, nemzetét szolgálni kész uralkodóvá emelkedett, századévek alatt?  

 

„A Habsburg-ház politikai erényei közé inkább a régihez való ragaszkodás tartozott. Az egész 

hosszú korszakban mikor a régihez ragaszkodás merevsége nem egyszer a szív és érzelem hiányának 

képzetét kelti fel a szemlélőben, Mária Terézia és fia II. József a kivétel, s e kettő között is az anyának 

egyénisége a merészebb s emberibb, teljesebb. Mária Terézia az egyetlen asszony, aki a magyarság 

történetére irányt-adó, elhatározó befolyást gyakorolt.” 63  

 

III. Károly halála után leányát, Mária Teréziát, 1740. június 25-én Magyarország királyává 

koronázzák Pozsonyban. Oklevélben elsőként a Habsburg-ház trónöröklési rendjét biztosította a Ma-

gyar Királyság és a hozzá kapcsolt területek felett, továbbá ígértet tett, megtartja az ország törvényeit, 

jogrendjét és kiváltságait, kivéve a II. András király által 1222-ben kiadott Aranybullában szereplő 

ellenállási záradékot. Az uralkodó ígéretet tett, hogy a magyar koronát az országon belül fogják 

őrizni. A hitlevélből kikerült az a korábbi kitétel, hogy az uralkodó állandó jelleggel a magyar fővá-

                                                 
61 Idézet: Magyarország Alaptörvénye (2011. IV. 25.) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Budapest, 2010 167. o.  
62 Az 1741. évi II. törvénycikk 4. §-a mondja ki: „Másodszor, az ország szent koronáját a honlakosok régi szokása és a 

hazai törvények szerint, a közölök e czélra egy értelemmel választott és megbízott bizonyos világi személyek által ezen 

országban fogjuk őriztetni.” Megjegyzés: a Habsburg uralom alatt a magyar nemzetet alkotók összességét, a király meg-

koronázása előtt kiadott királyi hitlevélben is, egyszerűen honlakosokként említik, és ezt a hitlevelet az országgyűlés 

rendéi és karai fogadják el.  
63 Hóman – Szegfű: Magyar Történet IV. kötet 488. o. 
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rosban fog tartózkodni. A harmadik pont az ország területének gyarapítására és a visszahódított terü-

leteknek a királysághoz csatolására tett ígéretet. A negyedik pont az ország királyválasztó jogáról 

szólt, amelyet akkor nyer vissza, ha immáron nem a férfiág, hanem mindhárom nőág kihalna. Végül 

a jövőre vonatkozó ígéretet fogadtattak el a rendek: valamennyi jövendő uralkodónak is el kell majd 

fogadnia ezeket a pontokat, és esküt kell rájuk tenniük.  

 

Mária Terézia királynő és a rendek közötti alkufolyamat mellett folyik az osztrák örökösödési 

háború. A történész megállapításai:  

„Egy dolgot azonban az igazság nem enged hallgatással mellőznünk. Azt t. i., hogy a királyi 

válasz nem róható fel egyedül a német minisztereknek, mert abban tetemes részök volt a nádornak, a 

prímásnak s a magyar kancellárnak is, tehát azoknak, akiknek hivatásuk volt a nemzet érdekeit kép-

viseljék. Sőt egyes pontoknál a nemetek mutatkoztak engedékenyebbeknek. Ők például készek voltak 

a kancellária javaslatát elfogadni, mely szerint a magyar kamara a bécsi udvari kamarával csak leve-

lezést folytasson; a nádor és prímás azonban az egység szükséges voltát hangsúlyozták, s csak azt 

követelték, hogy magyarokat is alkalmazzanak ott.”  

„Az osztrák örökösödési háború Magyarország történetében kiváló helyet foglal el. A magyar 

országgyűlés volt az, amely megfordította a helyzetet; a magyar csapatok alkották, kivált az első 

években, a királynő hadseregének java részét, s a magyar vezérek voltak azok, akiknek a legtöbb 

szerencsés hadi vállalat volt köszönhető. E háborúnak volt következménye, hogy az uralkodóház s a 

nemzet mindinkább közeledett egymáshoz. A nemzet úgy ragaszkodott a trónhoz, mintha nemzeti 

király ült volna rajta, a királynő viszont utat nyitott előkelőinknek udvarába, a magas polgári és ka-

tonai méltóságokhoz.”  

„A magyar nemzet nagylelkűsége nem maradt elismerés nélkül. Megragadta az Európa min-

den népeit, amiről tanúságot tesz az a sok kép és könyv, amely az 1741-iki országgyűlést s az azt 

követő eseményeket bemutatja, … De maga a királynő is elismeréssel viseltetett a lovagias magyar 

nemzet iránt. Nemcsak az országgyűlésen a nemzethez intézett kérések alkalmából: máskor is 

nyilvánítá háláját a magyar nemzet iránt. Így pár évvel halála előtt azt írta vejének, Albert szász her-

cegnek: „Örülök, hogy ez az ország (t. i. Magyarország) boldogabb most, mint volt azelőtt. Én jó 

magyar asszony vagyok, szívem telve van hálával a magyar nemzet iránt.”  

 

Persze: „Hogy a főrendűek s a városok elnémetesítése oly gyorsan haladt előre, arra a meggyőződésre 

jutatta a királynőt, hogy a magyar nemzetben nincs már életerő. Csak arra valónak tartá, hogy más 

erősebb nemzetbe olvasszák. Mária Teréziáig még csekély volt e téren az eredmény, ő alatta azonban 

annyira meggyökeresedett a németesség hazánkban, hogy még mindig nem hevertük ki az abból szár-

mazott kárt, s annyira áthatotta németesítés vágya a bécsi kormányköröket, hogy törekvésük egész a 

legújabb időkig erre irányult.” 64  

 

Mária Terézia intézkedései között kiemelkedő az 1754-ben kiadott kettős vámrendelet, mellyel 

húzott egy külső vámhatárt, elválasztva az egész birodalmat a külföldtől. E rendelet segítette az ipar-

cikkek kivitelét, a birodalom iparát és nehezítette a behozatalt. A belső vámhatár viszont Magyaror-

szágot választotta el a birodalom örökös tartományaitól. Ennek folytán Magyarország az örökös tar-

tományok élelmiszer- és nyersanyagszállítója lett, viszont ipara nem fejlődött. A rendelkezésnek az 

volt alapvető célja, hogy az osztrák és cseh manufaktúráknak ne legyen magyar vetélytársa, ezzel 

szemben lássa el élelmiszerrel a birodalmat. A magyar ipar fejlődését azonban a magyar pénzügy 

rendezetlensége akadályozta a leginkább.  

Magyarországnak ebben az időben nem volt saját pénzrendszere. A mohácsi vész után a pénz-

ügyek terén is általánossá vált a zűrzavar egészen 1807-ig, amikor törvény útján konvenciós német 

forintot teszik meg hivatalos pénzzé. Korábban, a 18. század közepén Mária Terézia megkezdte a 

bankócédulák, azaz a papírpénz kibocsátását. Ezeknek egyetlen fedezetük az volt, hogy Magyaror-

szág és az osztrák örökös tartományok valamennyi adó-, kamarai és bankpénztára készpénz gyanánt 

                                                 
64 Dr. Szalay - Dr. Baróti: A Magyar Nemzet Története 128., 152., 153., 154. o. 
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elfogadta ezeket a bankócédulákat. Ezt a papírpénzt azonban nem közvetlenül, hanem megbízottak, 

kereskedők Útján bocsátották forgalomba, akik ezért kamatot fizettek, és váltót adtak.  

Magyarországon lakó kereskedő azonban nem kapott váltóhitelt, miután Magyarországnak ek-

kor még nem volt váltójoga. A magyar állampolgár tehát ki volt szolgáltatva a kiváltságos kereske-

dőnek, aki csak uzsorás áron adott pénzt, vagy csak bankócédulát. Mária Terézia 1772-ben elrendelte 

hitelpénztár felállítását Magyarországon, hogy segítsen a magyar tőkepénzeseknek tőkéik gyümöl-

csöző elhelyezésére.  

 

Az 1767 Úrbárium / Úrbéri rendelet a jobbágyság helyzetén javított. Az adózásnál, a vagyonok 

között meglévő különbségeket veszi alapul. Megkülönbözteti a telkes jobbágyokat a töredéktelen 

gazdálkodóktól, és a zsellérektől. Utóbbiak nem rendelkeztek földdel. Az uralkodó célja rendeletével, 

országosan egységesen szabályozni a jobbágyok földesúri adóit, ezzel megvédeni az állami adóala-

pot. Ennek igen nagy jelentősége volt, törvényes jogi viszonyt teremtett a földesurak és a jobbágyok 

között. Mária Terézia királyné magyarbarátsága, megfontolt gazdasági lépései mellett emlékezzünk 

meg a mádéfalvai veszedelemről.  

 

Mária Terézia és a székelység  

 

Azok, akik a Turul-madarat nem szívlelik, és a magyar történelem emlékeivel szemben minden 

megmozdulásukban csak arra hajlanak, hogy saját igaz, illetve kigondolt sebeiket nyalogassák, akkor 

a Magyar Nemzet valamennyi tagja ellen vannak. Itt élnek még közöttünk, és ha itt akarnak közöttünk 

élni a jövőben is, akkor: – minden megnyilvánulásukban – maradjanak azon határokon belül, amely 

határokat a Magyar Nép, a Magyar Nemzet emlékezete megkíván.  

«Mária Terézia Buccow bárót bízta meg a székelyföldi katonai sorozással. Buccow, személyes 

föllépésével sem vehette rá Székelyudvarhelyt a sorozás akadálytalan megengedésére. … A hatósá-

gok zűrzavaros rendeleteikkel csak növelték a nyugtalanságot, amit talán csak akkor értünk meg, ha 

tudjuk, hogy a Buccow mellé beosztott Brukenthal báró nem bánta e káoszt, mert azt várta tőle, hogy 

a székelyek kiszöknek Moldvába és helyükbe minél több császári katonát lehet letelepíteni. …  

 

A királynő 1763 őszén újra elrendelte a "nationalis vagyis székelybeli militia" felállítását, s a 

gubernium embereiből és katonaságból alakított bizottság, gróf Lázár Jánosnak elnöklete alatt meg-

kezdte a sorozást Gyergyóban; ezernél több székelyt írt be a határőrségbe. A csíkiak egy része azon-

ban a bizottság közeledésére a havasokba futott. A bizottság erre télidőben kiűzte a kivonultak zömé-

nek falujából, Mádé falvából az otthonmaradt asszonyokat és gyermekeket, hogy a férfiakat ezzel 

visszatérésre kényszerítsék. Ezek azonban inkább készek voltak Moldvába kivándorolni, mint a ha-

tárőrséget fölvenni, amikor azonban Háromszékből újabb tömegek érkezésének hírét vették, az egész 

csíki csapat, mintegy 2500 főnyi férfi, asszony, gyermek lebocsátkozott Madéfalvára.  

 

A bizottság és vele Siskovics báró, attól tartott, hogy a közelgő háromszékiek és az előttük levő 

csíkiek közé szorul, ezért Siskovics és Carato alezredes, a székely határőrség első feje, szélső eszkö-

zökre határozta el magát, amit a bizottság elnöke, Lázár gróf is helyeselt, csak a kisebbség, így Beth-

len Miklós gróf, volt a várakozás mellett. 1764. január 6-án éjszaka 3 órakor Carato a császári kato-

nasággal, dragonyosokkal és a Kálnoky ezred magyar huszárjaival körülfogta a falut, hol a csíkiek 

őrök állítása nélkül békésen aludtak, beleágyúztatott, s a fölijedt, össze - vissza szaladó népet, kato-

náival lekaszaboltatta. A vérfürdőben 200 csíki elpusztult, sok megsebesült. E szükségtelen barbár 

elintézés után akadály nélkül összeírtak az első ezred számára Csík, Gyergyó és Kászon székben 4982 

családfőt, majd Háromszékben a másik gyalogezredet és még egy huszárezredet.  

 

A mádéfalvai véres esemény kétségtelenül a császári hadseregben megnyilatkozó magyarelle-

nes iránynak volt eredménye. Utóbb Siskovics azzal igazolta tettét, hogy a székely nemzeten, hogy 

egészséges legyen, minden században egyszer eret kell vágni, ezt az érvágást végezte el ő. A felvilá-

gosodott királyság nem nézhette mindezt anélkül, hogy legalább utólag vizsgálatot ne rendeljen el, 
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de ez csak a kis bűnösökre csapott le, s a csíkiek vezetőit, egyszerű plébánosokat üldözte. Ezek közül 

Zöld Péter csíkszentléleki plébános lett a kivándorolt székelyek vezére, a székelységen ekkor nem-

csak a mádéfalvai vérengzés vágott eret, hanem az abból származó menekülés is. Csíkból és Gyer-

gyóból ettől kezdve több éven át megszakítatlanul folyt át a nép Moldvába, ahol bojárok birtokain 

bérlők, kocsisok, korcsmárosok lettek a székelyek, csakhogy ne kelljen otthon a határőrségben szol-

gálni vagy tovább adózni. Mikor 1775-ben Bukovina ausztriai tartomány lett, ezek a moldvai széke-

lyek oda költöztek, Istensegíts és Fogadjisten falvakat alapítva. II. József aztán a többi moldvai me-

nekült székelyt 1785-86-ban telepítette át ugyanitt Józseffalvára, Hadik-, és Andrásfalvára. A székely 

határőrséget később békés módon sikerült megszerveznie, a közben visszatért, de hirtelen meghalt 

Buccow utódának, az emberséges gróf Hadik András főparancsnok és guberniális elnöknek. A szé-

kelyeket, s velük a két oláh ezred, a karánsebesi és naszódi, határőreit a rác határőrség mintájára 

szervezték.» 65  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. kép. Mádéfalvi TURUL emlékmű, a megemlékezés táblájával. 2010. május 25. IMG_0574; 0573;  

                                                 
65 Hóman – Szekfű: Magyar történet V. kötet 124. o.  
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„Azon absolut rendszer, mely nemcsak Magyaror-

szágnak, hanem az örökös tartományoknak is megszün-

tette alkotmányos szabadságát, keletkezésekor vezérel-

vül egy eszmét állított fel: az öszves birodalom közpon-

tosított egységének eszméjét. …  

 

Az viszont nem vitatható, hogy: Minden országnak 

vannak saját emlékei, szokásai, reményei, és óhajtásai, 

melyek előtte szentek, s melyeket az absolut rendszer 

nyomása alatt kénytelen volt keblébe fojtani; most azon-

ban, midőn joga van szót emelni hazája érdekében, ki 

fogja azokat mondani.” 66  

 

Összetartozásunk egyik fontos jelképe a Turul-ma-

dár. Ma is, a harmadik évezredben. E gondolat szellemé-

ben mondjuk ki nyíltan, a magyar nyilvánosság előtt:  

 

 

 

 

II. József  

 

„Magyarország e valóban nagy uralkodó alatt az erőgyűjtés, boldog növekvés éveit élte át és 

kétszáz év után újból bekapcsolódott önálló egyéniségként a keresztény Európának gyors léptekkel 

haladó közösségébe. A boldog béke sírba szállt a királynővel, az ő jóságos mosolya után II. Józsefnek, 

a kötelesség fanatikusának szigorú pillantása következett.” 67  

II. József uralkodása idején, (1780-1790) az 1785-ben megjelent jobbágyrendelete, azért nem 

jelentett jobbágyfelszabadítást, mert nem lettek a művelt telkek tulajdonosai, viszont használatáért 

úrbéres szolgáltatásokkal tartoztak. Eltörölte a jobbágy név használatát, biztosította szabad pályavá-

lasztásukat és költözködésüket, a földmíveseket védte a földesúri önkény ellen. Az egyházak terén is 

új korszak következett. Tervei között szerepelt az egyház állami ügyekbe fennálló befolyását meg-

szüntetni, viszont az állam befolyása növekedjen az egyházi ügyek területein.  

Törekvéseiben támogatták a szabadkőműves páholyok, a felvilágosult közvélemény. 1781-ben 

kiadott „Türelmi rendelet”-tel biztosította protestánsok szabad vallásgyakorlását. Egyházpolitikájá-

nak lényeges eleme: feloszlatta azokat a szerzetesrendeket, amelyek nem végeztek oktatást vagy be-

tegápolást, támogatta az alsópapságot. Róma befolyásának visszaszorítása érdekében, a pápai bullá-

kat csak uralkodói rendelettel engedett kiadni. Egyházpolitikáját sem a magyar, sem az osztrák fő-

papság nem fogadta szívesesen, a pápa közbelépését kérték. VI. Piusz pápa érveivel II. József intéz-

kedéseivel szemben semmilyen eredményt nem ért el.  

II. József törekvése, hogy a magyar nemzetet elnémetesítése, tartománnyá süllyesztése. Akara-

tát törvényein, intézkedésein keresztül viszi. Próbára tette a magyarságot azzal, hogy a koronát Po-

zsonyból Bécsbe vitette. Siránkozáson hivatali felterjesztéseken kívül zavargásokra nem került sor. 

Azt következtetést vonta le, hogy a magyar nemzet belenyugszik politikájába. Túl lépett minden al-

kotmányos határt, nyíltan meg kezde harcát a magyar nemzetiség ellen.  Az 1784. évben megjelent 

nyelvrendelet írta elő a német nyelv, kötelező használatát. 1785 év végétől minden hivatalos ügyet, a 

                                                 
66 Az 1961. augusztus 12-i. fölirat rövidített változata    
67 Hóman – Szekfű: Magyar Történet IV. kötet 575. o.  
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törvényhatóság körébe tartozókat is német nyelven intéznek.  

 

„Erdélyben úgy álltak a viszonyok, hogy a nemesség nagy többsége magyar volt, a jobbágyság 

pedig majdnem hasonló arányban oláh. S az oláh még a vallásra s ennek kapcsán egész műveltségére 

nézve is idegen volt urával szemben. … A pópáknak a nyugati keresztény papokkal nem lehetett 

semmi téren versenyezniük; annál nagyobb gyűlölettel teltek el irántuk. …  

József, aki az erdélyi nemesben úgy a magyart, az egységes monarchia gátját, mint a kiváltságos 

nemet a királyi hatalom korlátozóját gyűlölvén, elfogultan indult erdélyi útjára s a legfeketébb szí-

nekben látta a jobbágyság állapotát. Szokása szerint nem is tartotta nézetét titokban, a mi ugyan szol-

gált a jobbágyság javára, de igen is felkölté a szunnyadó gyűlöletet mind félben. A jobbágyságot, 

különösen az oláhokat, a papi izgatás következtében homályos, bizonytalan vágyak szállták meg. 

Nem gondoltak ők Dákó-Romániára, mint túlzó testvéreik napjainkban, de igen is arra, hogy a felség 

megfosztja a földesurakat jogaiktól s ők szabadon fogják bírni azt a födet, amelyen laknak. …  

Elnézték, hogy a jobbágyok anyagi sorsán tényleg nem történt javítás s megengedték, hogy a 

nép, zugirkálóktól is fellovalva, büntetlenül mindenféle méltatlan váddal lépjen föl földesura, bírája 

ellen. Ez a legfelsőbb helyről követett eljárás megtermé aztán azt a sanyarú gyűlöletet, hogy egyre-

másra jártak a jobbágy-küldöttségek Bécsben. …  

Az úri osztályt felingerelte, … hogy mind Józsefnek, mint a katonaságnak nyilatkozata szerint 

az uralkodó nemcsak bíró akar lenni a két fél között, hanem egyszersmind az ügyvédje is. Mindebből 

azt érezték, hogy udvar nem bánja az oláhok közt uralkodó izgatottságot, hogy általa a nemességre 

nyomást gyakoroljon, s arra kényszerítse, hogy némán tűrje el a magyar alkotmány felforgatását. … 

József politikája oda vitte a viszonyokat, hogy Erdélyben a helyzet teljesen elmérgesedett s csak egy 

kis szikrára volt szükség, hogy a bővel felhalmozott tűzi anyag lobbot vessen. … A legfőbb azonban 

Hóra volt, a ki már ismételten Bécsben jár s nagy dolgokat tudott a népnek beszélni. Egy rézből 

készült aranyláncot mutogatott, amelyet állítólag a császártól kapott s azt hirdette mindenfelé, hogy 

a császár megbízta a nép fölkelésével s a magyarok kiirtásával. …  

Átmentek Kőrös falvára, majd Brádra. Mindkét helyen meglehetős számú nemesség és némi 

más magyarság is lakott. Ezek között iszonyú vérengzést vittek véghez. Többek áldozataik közül félig 

élve temettek el. Hogy mennyire át volt gondolva a föllépés, arról az a körülmény is tanúskodik, hogy 

mindjárt első napon azzal a kívánsággal álltak elő, hogy a magyarok térjenek át a görög keleti hitre. 

Az olyanoknak, kik a haláltól való félelmükben erre ráállottak, felekezetük azon különös elve alapján, 

hogy más keresztények keresztségét nem tekintik érvényesnek, pópáikkal újból megkeresztelték. So-

kaknak azonban csak ígérték az említett föltétel alatt az életben maradást: mikor a szertartáson átesek, 

azokat is megölték. Ennél is utálatosabb volt azonban az az eljárás, amelyet fiatal asszonyok és leá-

nyok iránt tanúsítottak. Az ilyeneket nemcsak hitük megváltoztatására kényszerítettek, hanem erővel 

férjhez adták míveletlen oláh legényekhez. Így történt például egy szolgabíró leányával. A gyerme-

keknek sem kegyelmeztek. Nemes Jánost két gyermeke szeme láttára ölték meg. A szegény gyerme-

keket azután kényszerítették, hogy atyjuk holttestér üljenek s ott gyilkolták meg őket.” 68 

 

*** 

 

József a politikai helyzetből felismerte, és tanácsosainak mind nyíltabban kivejezett nézeteiből 

belátta, hogy politikája a monarchiát örvény szélére vitte. Elhatározta, véget akar vetni az egész küz-

delemnek. 1790 január 28-án kiadta híres visszaállító és visszavonó rendeletét, amelyben meghagyja, 

hogy mindent arra az állapotra helyezzenek vissza, amelyben Mária Terézia halálakor volt. Meg-

hagyta a türelmi- és a jobbágyrendeletet, és a plébániák rendezésére vonatkozó rendeleteit. Február 

17-én átadta s szent koronát a koronaőröknek, hazahozatal végett. Végrendeletével a nemzet előtt 

megnyílt az alkotmányos út. Ebben a tíz évben történtek ellenére a nemzet ereje Mária Terézia kor-

mánya alatt igaz szunnyadt, de nem semmisült meg. A magyar nemzet alkotmánya a nemzet szívébe 

van írva kitörölhetetlenül!  

                                                 
68 Dr. Szalay - Dr. Baróti: A Magyar Nemzet Története 243 - 248. o. 
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I. Ferenc király uralkodása  

 

A korkép megköveteli Európa és az Osztrák birodalom kapcsolatának, benne Magyarország 

alkotmányjogi helyzetének áttekintését.  

 

I. Ferenc (1792 ‒ 1836) örökölte II. Lipót válaszjegyzékét, mire XVI. Lajos az alkotmányozó 

gyűlésen indítványozta, a francia nemzet üzenjen háborút „Magyarország és Csehország királyá’-

nak. Megjegyezzük, a francia alkotmányozó gyűlés örült a háborúnak, azért, hogy az uralkodó olyan 

hibát követhet el a hadviselés folyamán, ami ellene felhasználható lesz, leváltása után kikiálthatják a 

köztársaságot.  

 

A háború nem volt elkerülhető, többletköltségekkel jár, amit egyedül nem volt képes viselni a 

bécsi kormány, ezért többlet adót vetett ki tartományaira. Magyarország esetében, csak annak bele-

egyezésével lehetett többletbevételhez jutni. I. Ferenc első lépése a koronázó országgyűlés kihirde-

tése volt, melyen hízelgő hangon szólította meg a rendeket. Leiratában a rendek tisztelgésére válaszol: 

„Királyi gondjaim és fáradságaim jutalmául és kárpótlásul, nem keres szívem egyebet, mint a 

szabad nemzet arcáról lesugárzó örömet. Hogy ezt jobban érezhessem, eltávolítottam magamtól a 

trón fényét, a Karoknak és Rendeknek ezzel is tudtul akarván adni, hogy nem a királyi felség méltó-

ságához, hanem nemzetük legbuzgóbb barátjához jöttek.”  

Úgy érzi, hogy a nemzet vele érez a franciákkal szemben. A kedvesség kifejeződése ekkor az 

alábbiakban nyer ajánlást: a magyar ezredek pótlására 5000 újoncot, négy millió forint rendkívüli 

segélyt és ezer lovat. A rendes adót továbbra is megszavazták, a nemesség további 50 000, a király-

nénak 25,000 aranyat ajánlott meg koronázási ajándékul.  

 

„A század elején az alkotmány még belső ellentmondásoktól beteg, önáltatás benne az egész 

nemzet, a nép képviselete, de hasonlóképen önáltatás az, mintha a királlyal szemben a hatáskör a 

nemzet érdekeit kielégítően volna rendezve. … Ferenc király haláláig megtartotta hitlevelének és a 

fundamentális törtvényeknek azon rendelkezését, mely szerint háromévenként országgyűlést kell tar-

tani, s a hadiadó és katonaállítás kérdését a rendekkel egyetértésben kell elintézni. Ferenc 1792-i 

megnyitójában kijelentette:  

„Most igazán boldognak érzem magamat, amidőn a jószívű magyaroktól magamat körülvéve 

szemlélem”.  

Ferenc vonzalmának állandó nyilatkozatait részben az magyarázza, hogy az ő kormánya is vég-

kép lemondott a rendi különbségek megszüntetéséről: a francia forradalom szörnyűségei mindörökre 

elvették Ferenc császár kedvét attól, hogy birodalmában a fennálló társadalmi rendhez hozzányúljon; 

ezért osztozott ő a magyaroknak rendi társadalmat konzerváló törekvéseiben és őket a felforgató 

egyenlőséggel szemben szövetségeseinek tekintette. 69  

 

I. Ferenc felismerte, mivé vált a francia mozgalom, ami kezdetben reformáló volt, tömeghatása 

túl mutatott Párison. Az udvar úgy gondolta, hogy a forradalom eszméjének terjedése nem lépi át a 

monarcha határait. De a királydöntő, demokratikus hangulat kiterjedt Franciaországra, majd, az 

„eszme” szellemi terjedésének tüzecskéi Európa értelmiségi köreiben lángra lobbanásokat csiholt. 

Ferenc király közvetlen környezetében is érzékelte a párisi törvényhozás új alkotmányozó törekvésé-

nek, a francia uralkodó házára kiterjedő hatását. Bizonyosodott a francia király pörbevételével, majd 

kivégzésével. A királyt követte Mária Antoinette és húga, Erzsébet kivégzése. 

A monarchián belül, Magyarországon a magyar alkotmány egészében elfogadható, részleteiben 

módosításokra szorul. A francia forradalom politikai eszméit leírók munkáin keresztül, ‒ az udvar 

gondolkodásával szemben ‒ eljutott Magyarországra is. Hatása tükröződött Martinovics Ignác iro-

dalmi tevékenységében. Röpiratait Laczkovics János fordítja magyarra. Munkásságukkal hívják fel 
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magukra a figyelmet. Martinovics azt vélte, hogy a francia köztársaságtól reábízott feladat érdekében 

egyelőre csak irodalmi úton izgathat. A köztársaság politikai vezetése elakarta elérni, Magyarorszá-

gon minél hamarabb jöjjön létre a monarchiát megosztó mozgalom. A mozgalmat támogató szerve-

zetek létrehozásához, 1794-en Martinovicshoz érkezett Moreaut.  

 

Martinovics két titkos társaságot hozott létre. Az egyiknek a „Reformátorok társasága”, a má-

siknak a „Szabadság és egyenlőség társasága” nevet adta. A reformátorok feladata volt, azokat, akik 

nem értenek mindenben egyet a francia forradalom elveivel, majd felhasználják a „magyar köztársa-

ság” megalapításának nagy művében. A Szabadság és egyenlőség társaság az emberi jogok szerinti 

köztársaság felállítását hirdette. Kritikájuk középpontjában a király, a papság és a nemesség uralko-

dását el kell törölni. Az alapított társaságok tagjainak esküt kellett tennie, hogy a társaság „elveit” 

terjeszteni fogja. Az elv, a monarchiai kormány eltörlése. Martinovics ausztriai összeesküvést is szer-

vezett. A szervezetek vezetését igazgatókra, Laczkovicsra, Hajnóczyra, Szentmarjayra, Sigrayra 

bízta.  

Először az osztrák összeesküvőket fedezték fel Bécsben. Martinovics is Bécsben tartóztatták 

le. Az összeesküvők vallomásaiból tudódott ki, szervezeteik Magyarországon is működnek. A törté-

nelem lapjain olvassuk, a királyi ügyész 46 fogoly ellen indítványozott felségsértésben marasztalást, 

de a királyi tábla csak tizennégy ellen mondta ezt ki. A királyi tábla elmarasztaló ítélete után a hét-

személyes tábla elé került az ügy. Többeket fogságra ítéltek, Martinovicsot és négy társág halálra 

ítélték.  

 

A francia király kivégzése után, 1793. februárban, a köztársaság Angliának is hadat üzent. A 

porosz király a magyar király szövetségeseként lép be a háborúba, a szárd király is hadba lép. A 

háború kirobbantásának idejére már lezajlott egy másik említésre méltó dolog. Porosz és Oroszország 

Ausztria tudta nélkül befejezték maguk között Lengyelország felosztását.  

A hosszú ideje tartó háborúnak Toscana, Poroszország és Spanyolország a köztársasággal kö-

tött békeszerződéssel vetett véget. A monarchia és Franciaország között tovább folytatódott a háború, 

ami megnehezítette a bécsi kormány helyzetét. Megoldást újonc ajánlásban és pénzügyi támogatás-

ban, a magyar országgyűlés segítő felajánlásai jelenthetnek. Az volt a bécsi kormány meggyőződése, 

hogy az összehívott országgyűlés a franciához hasonlóan zajlana le. Ezzel szemben József főherceg 

felismerte a magyarok gondolkodásában, a francia forradalom törekvései ellen megnyilvánuló eluta-

sítást. A francia forradalom új eszmét hirdetett, ellensége a királynak, a papságnak, vagyis az Istenben 

vetett hitnek, a kereszténységnek, a nemességnek, és eltörölné Magyarországon a magyar történeti 

alkotmányt.  

 

Fordulat állt be 1804-ben. Napóleon felvette a „francia császár” címet. Ezzel véget vetett a 

köztársaságnak. Európa átalakult. A háború és béke változásának egyik fontos állomása, Napóleon 

1810-ben megkérte Mária Lujza kezét. Így, családi alapon megalapozva európai hatalmát. Miután 

hódításaival és békeszerződéseivel térdre kényszerítette Európát, fő ellenségének volt szövetségesét 

Oroszországban látta. Felvette a háborús kesztyűt, majd a téli hidegben dideregve visszavonult lehaj-

tott fejjel, sok életet vesztve maga mögött. Következett Elba, Páris, Szt. Ilona szigete. Helyreállt a 

Habsburg-ház rendje, megkötötték a „szent szövetséget”, hogy ellent tudjanak állni minden népmoz-

galomnak.  

 

A magyar országgyűlésben Nagy Pál emelte fel szavát a nemzeti nyelv érdekében. Az ország-

gyűlés a magyar honvédség vezénylete és ügykezelés kérdésében a magyar nyelv használatának igé-

nyével lépett fel. A kormány elutasította, ellenállása ebben a kérdésben még az első világháború alatt 

is érvényben volt. Az országgyűlés a kormány irányában szabadelvű, az alsóbb nép könnyítésével 

szemben nem volt engedékeny. A kormány és a nemzet közt való jó viszonyt az 1807-iki országgyű-

lés nem mozdított elő. Ennek egyik oka a franciák irányában mutatott háborús hangulat keltése volt. 

Azon kormányzati intézkedés is rossz hangulatot okozott, mellyel a hírlapokat cenzúráztatták, tiltva 

az országgyűlés hangulatának közreadását.  
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Az 1811-iki országgyűlésen a szólás és sajtószabadság ismét napirenden. Előrehaladás a kér-

désben nem történt. A bécsi kormány régi elvének fenntartását abban látta, minden alkalmat ki kell 

használni, hogy a magyar több száz éves, tehát történeti alkotmány ne jusson érvényre. Az ország-

gyűlés berekesztésekor: »Antal főherceg, királyi biztos éles szavakkal bocsájtotta el a rendeket:  

„Vigyék hírül honfitársaiknak, hogy alkotmány és nemzeti jogok a királlyal való egyetértés nél-

kül meg nem állhattak s nem is állanak fenn sehol, ha a polgárok a szükséges áldozatok meghozására 

nem hajlandók. Ehhez alkalmazkodva igyekezzenek magukat a király kegyeire méltókká tenni.”  

A rendek nevében a nádor válaszolt. Elmondta, hogy mindent igyekeztek megtenni, a mi az 

alkotmánnyal nem ellenkezik. Egyáltalában nem szándékoznak elválasztani sorsukat a királyétól, aki-

nek méltóságát fenntartani az alkotmány is parancsolja, habár nem mindig s nem mindenben teljesít-

hetik kívánságát.« 70  

Ily módon gátolta a kormány nemzeti nyelvünk elterjedését és megerősödését.  

 

Az országgyűlés 1807-iki ülésén történteket, művelődéstörténetünk fontos kiemelkedő esemé-

nyének tisztelhetjük. Széchényi Ferenc gróf könyvtárát és régiség - gyűjteményét felajánlotta a nem-

zetnek. Széchényi gróf felajánlásának törvénybe iktatása igazolja a mondást: „Segíts magadon, akkor 

Isten is megsegít”. Ekkoriban történt a dunántúli három nagy tónak, továbbá a Siónak, Sárvíznek, és 

a Kaposnak szabályozása; akkor alapította Festetich György gróf Keszthelyen a „Georgikon” nevű 

gazdasági felsőbb iskolát; akkor tettek előkelőink a kereskedelmi és ipai vállalkozás terén figyelemre 

méltó kísérleteket; ekkor épült a Ferencz-csatorna s a Károly várostól Fiuméig vezető Lujza-út. A 

nemzeti nyelv ügye is foglalkoztatta az országgyűlésben helyet foglaló rendeket. Az 1811-iki ország-

gyűlésen követelték, hogy a törvényhatóságok és a helytartótanács levelezése magyarul történjen. A 

törvényeket latinon kívül magyarul adják közre. Az iskolákban a tanárok fokozatosan térjenek át a 

magyar nyelvű előadásaik megtartására.  

 

Az elkövetkező évtizedekre tekintve, elsősorban azt kell megállapítanunk, hogy a Ferenc körül 

döntő befolyással bíró személyiségek szinte kivétel nélkül a magyarság személyes ellenségei voltak, 

s amelyeket Mária Terézia magyarbarátsága szorított vissza egy időre. A habsburgi monarchiának 

államrezonja természetes ellensége volt a magyar állami autonómiának, amennyiben saját önálló lé-

téhez feltétlenül szükséges volt a magyar királyság alárendelt, függő helyzete. A magyarságellenes 

centralizáció a XVII. század végén és a XVIII. században válik tudatossá a bécsi körökben. Kaunitz 

herceg mondja ki 1791-ben: <Minél világosabb a szándék, hogy Magyarországból, Erdélyből és az 

illír nemzetből egy, egységet csináljanak, annál inkább ajánlatos és szükséges lesz a divide et impera 

elve.> 71 Amit Kaunitz a diplomata hidegségével javasolt a monarchia egysége érdekében, az Ferenc 

tanácsosai magyargyűlöletének intézkedéseiben jelenik meg. Mi változott a bécsi politikában Napó-

leon bukása, a szent szövetség létrehozása után?  

 

A szent szövetség tagjainak 1819-ben tartott konferenciáján Metternich javaslatára elhatároz-

ták, hogy az egyetemeket felügyelet alá helyezik, a sajtót szigorú cenzúrának vetik alá, és létrehoznak 

egy központi bizottságot, melynek feladata a forradalmi mozgalmak kipuhatolása. A végrehajtásból 

Magyarország sem maradhatott ki. Visszaállították az 1814 előtt működő államtanácsot. Felélesztet-

ték a cenzúrát, így sem a tudományos sem a szépirodalom művelése nem bontakozhatott ki. Kivették 

az iskolák ügyeinek irányítását a központi hatóságok kezéből s a bécsi udvari tanulmányi bizottság-

nak rendelték alá. Új tanulmányi rendszert is hoztak be. Megállapították, hogy az egyetemen és az 

akadémiákon milyen tankönyvek és milyen módszer szerint kel tanítani. A közép- és elemi oktatás 

állapota is szomorúan alakult. A bécsi kormány ezen intézkedései alkotmányba ütközők voltak, de a 

belenyugvás kitűnően mutatta: nekünk király kell. E három szónak az utolsó aranyágacska mennybe-

menetelével jött el nemzetünk pusztításának története.  

                                                 
70 Szalay - Baróti: 348. o. 
71 divide et impera (latin) = oszd meg és uralkodj, {ami Kaunitz herceg szerint felfogása szerint annyit tesz, hogy szíts 

ellentéteket azok között, akiken uralkodni akarsz!}  
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A feljegyzések tanúsítják, 1811-től nem volt országgyűlés, nem volt törvényes helye a sérelmek 

sorolásának! Az udvar a közbülső lehetőségeket, a megyek mozgásterét is felszámolta. Ugyanakkor 

törvényileg előírta az adót, az újonc állítást. A megyék jogosan követelték az országgyűlés összehí-

vását, hiszen azt egyébként is három évenként az alkotmány szerin összehívni a király kötelessége, 

és az újoncállítás pedig az országgyűlés hatáskörébe tartozott. Itt mutatkozik meg a nemzet nagyjai-

nak kiállása, voltak, akik végrehajtották a király leiratában küldött parancsot, kevesen voltak, akik 

nem.  

Lapozva történetünk fejezeteit, nem tudom megérteni, a kényszerű elköteleződés törvényi szin-

ten tartásával szemben, miért nem jött létre nemzetünk honfiúi emelkedésének érdekében, egységes 

kiállás?  

 

„A nyelvről folyó viták közben felmerült a Magyar Tudós- Társaság eszméje is, melyet már 

Révay Miklós, a magyar nyelvtudomány megalapítója, pendített meg az 1790-iki országgyűlés alkal-

mával. … Végre felállott Nagy Pál s élénk színekkel ecsetelvén a nemzetiség ügyének szomorú álla-

potát, az ország nagyjainak hazafiságára apellált; mert: „A Magyar Tudós- Társaság meglapításához 

három fődolog szükséges ‒ úgymond  pénz, pénz és megint csak pénz.” S erre következett a lélek-

emelő jelenet, melyet már annyiszor leírtak, első fellépése annak a nagy férfiúnak, aki vezérszerepre 

volt hivatva Magyarország újjászületésének korszakában.  

A hallgatóság közül felállott Széchenyi István gróf és rövid szavakkal kijelenté, hogy a felállí-

tandó Magyar Tudós- Társaságnak felajánlja egy évi jövedelmét (60 000 frt). Szavai határtalan lel-

kesedést keltettek. Nemes példáját nyomban követték Vay Ábrahám, Andrássy György gróf, Károlyi 

György gróf. Ezzel meg volt vetve a Magyar Tudományos Akadémia alapja, melynek pártfogását a 

nádor vállalta magára.” 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magyar Tudományos Akadémia épülete 2020. 03. 08-án IMG_9086; 

 

 

                                                 
72 Szalay - Baróti: 368. o.  
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Az Akadémiai utca 2. sz. alatti szárny falán látható Holló Barnabás szobrász relief alkotása. Azt a pillanatot örökítette 

meg, amikor Gróf Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia létesítésére, birtokainak egyévi jövedelmét aján-

lotta fel. A dombormű Morelli metszetéről készült. Felajánlást tettek a domborművön is megörökített nagyjaink: 

Kolozsváry Miklós, Balogh János, Szoboszlai Pap István, Döbröntei Gábor, Takács Gáspár, Bartal György, a középen 

álló Gróf Széchenyi István, Károlyi György, Perényi Zsigmond, Eszterházy Mihály, Máriássy István, Nagy Pál, Dessew-

ffy István, Andrássy György, Vay Ábrahám, Platthy Mihály, Wesselényi Miklós. A felvételt készítettem 2020. 02. 26-án 

IMG_8995;  

 

A dombormű alatt elhelyezett bronz táblára írt szöveg: „A Magyar Tudományos Akadémia megalapítása 1825 novem-

ber 3-ikán. Ez az emléktábla állítatott 1893-ban.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020. 02. 26. IMG_9000; 8995. 
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2020. 02. 26. IMG_8994; 2020. 02. 26. IMG_8977; 

 

Széchényi István Hitel munkájában fejti ki, az Nemzet, a Haza emelkedését megvalósító államférfiúi 

feladatok alapjait. Bevezetőjében a „HONUNK SZEBBLELKŰ ASSZONYAINAK” írja:  

 

„Fogadjátok Hazám érdemes Leányai! Tiszteletem ’s Szeretetem jeléül ezen kis munkám aján-

lását. Vegyétek, bár férfiakhoz illendőbbnek mondják azt sokan, nyájas kegyességgel Pártfogástok 

alá. A’ H i t e l r ü l szólok, „s a’ mi belőle foly, a’ becsületrül, az adott szó szentségérül, a’ cseleke-

detek egyenességérül’, ’s így Előttetek sem lehet a’ tárgy idegenebb, mint előttünk, mert annyi Nemes 

és Szép, a’ mi az Emberisséget felemeli, ’a Ti Nemetek műve. Ti viszitek karjaitokon életbe a’ kisded 

nevendéket, ’s jó Polgárrá nevelitek; a’ Ti nemes tekintetekbül szí a’ férfi lelki erőt ’s elszánt bártor-

ságot. ’S ha léte alkonyodik a’ Haza ügyében, Ti fontok koszorút homloka körül. Ti vagytok a’ polgári 

Erény ’s Nemzetiség védangyali, melly Nélkületek higyjétek soha ki nem fejlik, vagy nem sorkára 

elhervad, mert Ti vontok minden körül bájt ’s életet. Ti emelitek egekbe a’ port „s halhatatlanságra 

a’ halandót. Üdvözöllek és hála Néktek!” 73  

 

… Kárhoztatja azokat, akik mindig a múlt dicsőségén rágódnak, s kimondja a prófétai szót:  

 

„Sokan azt gondolják: Magyarország v o l t ; én azt szeretem hinni: l e s z !” 

 

Az 1830 szeptember 8-ra összehívott országgyűlésre okot az adott, „hogy július hónapban Pá-

risban kitört a forradalom, amely elűzte a Bourbonokat és Lajos Fülöpöt ültette a francia királyi 

                                                 
73 Gróf Széchenyi István: HITEL, Pesten Petrózai Trattner J. M. és Károly István. Könyvnyomtató-intézetében 1830. 

Hasonmás kiadás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979. Egyetemi Nyomda.  
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székbe. Attól lehetett tartani, hogy a párisi forradalom példájára másutt is keletkezhetnek forradalmi 

mozgalmak, amelyek a fennálló rendszert veszélyeztethetik. A kormányrendszer szilárdságának do-

kumentálása céljából Ferdinánd trónörökös megkoronázását is elhatározták. Az országgyűlést a ki-

rály szeptember 14-én nyitotta meg. A rendek feliratukban reményük fejezik ki, hogy a trónörökös 

az alkotmány hű őre és védelmezője lesz. Hangsúlyozzák a hitlevél megváltoztatásának jogát, ámbár 

a király kívánságára megnyugszanak az 1792-iki hitlevélben. Kívánják, hogy a király tegyen ígéretet 

az országtól elszakított és még vissza nem került részeknek a koronázás előtt leendő visszakapcsolása 

iránt: továbbá, hogy a megkoronázandó király a kormányt átvevén, hat hónap alatt az országgyűlést 

egybehívni tartozik. Ha pedig atyja életében a kormány valamely ágát átvenné, ez csak a rendek hoz-

zájárulásával történhessék. Kívánják még, hogy a király az évnek legalább egy részét közöttük töltse, 

a megkoronázott trónörökös pedig állandóan az országban lakjék. A feliratra kedvező választ nyer-

vén, V. Ferdinándot szeptember 28-án megkoronázták.  

 

Kijelentik: „a legjobb királyukkal szeretet és hűség által feloldhatatlanul egybeköttetvén, a 

nyolc század óta boldogító alkotmány oltalma alatt, félelem nélkül, nyugodtan néznek a fegyverekben 

és véleményekben rejlő veszély elé.” Megajánlották a kíván újoncokat, de kikötötték, hogy a magyar 

ezredekben a fő- és altisztek magyarok legyenek; Hogy a tisztek csak magyar ezredekből vétessenek, 

s hogy a hadi érdemek nemesség és jószágok adományozásával jutalmaztassanak. Hogy a katonás-

kodás terhe arányosabban megosztassék, s új újoncszállító szabályzatot készítettek, melynek egyik 

legfontosabb újítása hogy a szokásos katonafogdosás helyébe a sorshúzás lép. …  

Azt is megígérte a király propozícióiban, hogy a múlt országgyűlésen felterjesztett sérelmekre 

nemsokára válaszolni fog. … Azonban ezeket a kormány vagy agyonhallgatta, vagy lealkudott belő-

lük; némelyek orvoslását pedig későbbre halasztotta, vagy egyszerűen megtagadta. A rendek kérésére 

a király megígérte, hogy a legközelebbi országgyűlést Pestre fogja egybehívni. A magyar nyelv ellen 

elkövetett sérelmek egy része szintén orvoslást nyert. Így törvényül mondták ki, hogy az országgyűlés 

jegyzőkönyveit ezentúl külön magyar és külön latin kiadásban bocsájtják közre. … Meg kell emlé-

keznünk a vallási sérelmekről is, amelyeknek orvoslását szintén sürgette az országgyűlés.74  

 

Az 1832. december 20-ra összehívott országgyűlésen tárgyalták a hírlap kiadást, melyekben az 

országgyűlési tárgyalások kivonatát közzé tehetnék. Kossuth Lajos szerkesztésében jelentek meg az 

„Országgyűlési Tudósítások.” A sérelmek között szerepetek a rendek és főrendek közötti iratok ma-

gyar nyelven íródjanak. Indítványozták a vallási sérelmek között a lelkiismereti szabadságot biztosító 

törvényjavaslat tárgyalását, mely tizenkét pontból áll. Erdély egyesülése Magyarországgal, vagy 

amint közönségesen mondták: az „Unió” is szóba került. A királyi előadásokban szereplő ügyek kö-

zött szerepelt az urbárium kérdése.  

 

Szóba került a lengyelek ügye is.75 Részletek Kölcsey Ferenc 1833. november 20-i és 23-i fel-

szólalásaiból: 

 

„Nékem Tekintetes Rendek, Bars megye által a lengyel nép iránt tett indítványt pártolni köte-

lességem, … Íme, magunkra vonók Európa pillanatait; úgy tűntünk fel, mint a veszélyben forgott 

ország rokon részvevői; s tettük, amit megyei helyzetünkben a körülményeinkhez képest tennünk 

lehetett. Hazánk határain kívül ugyan nem meheténk; nem sietheténk, mint egy más szerencsésb ügy-

ben más hazák gyermekei, kik fegyverben menének el, a régi Hellás omladékai közt s Missolungi 

sáncai alatt idegen nép szabadságáért meghalni. Nekünk nem vala egyebünk parányi adományoknál, 

miket készen gyűjténk együvé; s könyörgő szavainknál, mikkel királyunk székéhez felsikoltottunk.  

Hasztalan! A mi sikoltásunk siker nélkül elhangzott; s hatalmas kezek verték le, s egész világ 

láttára verék le a nemzetet, mely velünk együtt a kereszténység védfalának századokig méltán 

nevezteték; mely nélkül Bécsnek tornyi most romban feküdnének, s palotáit éppen úgy hiába keresné 

                                                 
74 Szalay - Baróti: 373 - 376. o. 
75 Az idézetek „Kölcsey Ferenc összes művei”-ből való. Szépirodalmi Könyvkiadó 1960. Athenaeum Nyomda 103. o. 
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a vándor, mint Buda várában Mátyás termeit. Ez vala a nemzet, melynek széttagolásával a messze 

néző Katharina Európa szívébe döfé a gyilkot, és rajta sebet ejt vala, mi ha nem orvosolhatik, egye-

temi halált okozandó lészen. Ez vala a nemzet, mely hosszú szenvedéseken keresztül, még egyszer, 

bár kis részben is szabad alkotmányra jutván, attól (mivel azt elnyomás ellen oltalmazni merészke-

dett) végképp megfosztaték, s önmagából kivetkezteték.  

És nem volt-e igazunk felszólalni a lengyel ügyben, melyet más nagybefolyású népektől oly 

megfoghatatlan hidegséggel elhagyatni szemléltünk? … Most itt, határainkon, s ily közel hatalom 

által követteték el az iszonyú tett, mely bennünket mint embert, mint nemzetet, mint alkotmányi sza-

badság birtokosit akaratunk ellen riadásba hoz. Ember ember mellett és után szokott meghalni; de a 

nemzetnek ezredekig tartó életet óhajtunk is, remélünk is: s óhajtás és remény szívünk mélyében 

rázatik fel, ha látjuk: miképpen e szomszéd nemzetnek lehetett nem meghalni, de meggyilkoltatni; 

nem elsüllyedni, de vad erőszak által öszve zúzatni.  

Mik volnánk mi Tek. Rendek, ha érzéketlenül néznők elestőket azoknak, kik sírjuk szélén re-

mény a bizodalom tekintetével fordultak felénk? Kik polgári életöket egy hozzánk intézett köszönet-

írással végezték be; s kiknek idegen földön bújdokló maradványik még most is részvétünk után es-

deklenek?  Mik volnánk, ha az eltaposott szabadság véghörgése fel nem rezzentene bennünket; s ez 

oly közelről, s oly sokképpen érdeklő ügyben férfias szózatot nem emelnénk?  

Igenis Tekintetes Rendek, kérjük a fejedelmet, hogy amit egyes megyéknek megtagadott, azt a 

nemzet egyesült óhajtásainak tegye meg; s a lengyeleken történt igazságtalanság helyrehozására utat 

keressen. Szabad nép királyának illik és kell nemzeti szabadságért magát közbevetni; szabad népnek 

illik és kell királyát nemzeti szabadság védelmére felkérni;s midőn ezt tesszük. Isten és emberek előtt 

oly kötelességet teljesítünk, mit maga a természet metsze kebleinkbe; s minek eleget tenni haszon és 

dicsőség.”  

Pozsony, 1833. nov. 20.  

 

„Oly tiszteletre méltó az ügy, mely iránt a Bars megyei lelkes követ indítványt tőn, s oly kevés, 

amit érette tétetni kíván: hogy meg nem foghatom, miképpen lehessen annak pártfogásában egy pil-

lanatig is késedelmezzünk? … Illő azért folytatni a pályát, mire már egyszer felléptünk, s kijelenteni 

a királyi felség előtt óhajtásunkat, hogy a részvétünket oly mértékben bíró lengyelekért magas tekin-

tetét vesse közbe. …  

De azt kérdik: miért a királyi felséget kérni, midőn előre tudjuk, hogy kérésünk sikertelen 

leend? …  

Tekintetes Rendek! Az emberiség kívánata az: adjunk neki amit adhatunk; mert ha sokan adnak 

keveset, utoljára elégségessé gyűl. Európa hatalmasabb népei hallgattak a lengyelek felett, vagy ha 

nem egészen hallgattak is, de nem szólottak oly erőben, s oly sikerrel, mint kellett volna. De ha ők 

hallgattak, szóljunk mi! Talán ha látni fogják, miképpen egy erőtlen s nem legkedvezőbb állású nép 

tette azt, amit nekiek illett volna, oly szikra pattan kebleikbe, mely jótevő lángra gerjed fel.  

Minden esetre nem lesz haszontalan, ha érzelmeinket s aggodalmainkat az Uralkodó Széke előtt 

felfedezzük. Tudva van, a kormánytanácsban ülők ritkán látják, vagy legalább ritkán láttatják a dol-

gokat saját fényükben. S bizony az ausztriai minisztérium, a lengyel ügyben elejétől fogva nem lát-

szott világos tekintetek után munkálni.  

Ki nem tudja a célt, mire az orosz fejedelmek régóta törekednek? Több mint száz év előtt, midőn 

1714-ben a svéd hajókon győzedelmet vőn, I. Péter nyilván kimondá: A természet csak egy Oroszor-

szágot teremte; s ez maga mellett vetekedő társat nem szenvedhet! …  

De ezen oldalról hallgatni akarok; hiszen a minisztériumok emberei más logika szerint szoktak 

gondolkodni, s más regulák szerint cselekedni, mint mi közönséges emberkék. Én ugyan, az én min-

dennapi értelmemmel nem tudom megegyeztetni azokat, amik Európában szemeink előtt történnek. 

A bécsi kongresszus végzett Lengyelországnak szabad alkotványt; s Belgiumnak Hollandiához kap-

csoltatást. Amott fejedelmi önkéj tapodá meg a nép szabadságát; itt maga a nép töré öszve a kapcsoló 

láncokat. Európa udvarai meg hagyták történni mindkettőt; s most nem tudja az ember, mit csodáljon 
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inkább? Azt-e, hogy világ azon részében, hol a fejedelmi önkéj tekintetben áll, mint Lengyelország-

ban, a belga nép szabad tette elnézeték? Vagy azt, hogy ott, hol a népszabadság úgy tiszteltetik, mint 

Belgiumban, az orosz fejedelmi önkéj ellenzőt nem talált? …  

 … mi csak nemzetünk atyai királyához óhajtanánk fiúi bizodalommal szólhatni. Bízván, hogy 

I. Leopold maradéka s koronáinak örököse a tizenhetedik század történeteire emlékezni fog; s meleg 

részvéttel fogja venni, ha az ő kegyes uralkodása alatt nyugvó magyar nép a maga elzúzott szomszéda 

mellett könyörög; azon szomszéda mellett, ki a maga szebb korában Bécset, s az ausztriai ház dicső-

ségét megoltalmazá.  

S minő ellentétel Tekintetes Rendek! Íme a nép, mely valaha szabadító gyanánt lépett fel, most 

szabadságától megfosztva tipratik; s emberei széjjelszórva bolyonganak a földön, haza és minden 

nélkül, ami az életet kívánatossá teszi, s a halál órájában enyhítést nyújt! Látták a Tekintetes Rendek 

azoknak nagy részét országunkban is az utolsó szükség képét viselni; de én láttam közülük azt is, ki 

futva búcsúzván honától, az elválás pillanatában még egy maroknyi földet kapott fel, s keblében 

hordá, míg Európát keresztül- bolyongta után, Oportó alatt, Don Pedro soraiban barátjának karjain 

meghala. Barátja vevé a marok port, s szemeit hintette be vele; s ő már nyuszik - a boldog! Mert hazai 

föld nyoma szemeit, mert nem érez többé bajt; míg társai vagy Ázsia vad pusztáin nyomorganak; 

vagy Európában ajtóról ajtóra zörgetnek; s a szánakozónak alamizsnáját s az érzéketlennek kemény 

szavait egyenlően vérző szívvel fogadják.  

A Borsod megyei követ emlékezteté Tekintetes Rendeket a kapcsolatokra, mik egykor orszá-

gunkat a lengyelekkel öszvekötötték; én bátor vagyok emlékezetbe hozni az időket, midőn a mi őse-

ink is, nem egyszer bujdosókká lettek. Fussák végig a Tekintetes Rendek a múlt öt század történeteit! 

Hányszor nyitott a lengyel vendégszeretet a száműzött magyarnak hű kebelt, és lakot! Hányan 

valának a régiek közül, kik ott állandóúl maradván, az új hazának gyermekeket nemzenek! Íme a 

magyar vérből eredt lengyelek most a többiekkel együtt vérzettek a szabadságért, együtt hurcoltattak 

az ázsiai puszták vadságába, együtt bújdoklanak idegen országokon, keresvén és nem találván vi-

gasztalást!  

Ez emlékezetre Tekintetes Rendek! a kétségbeesésig kínzott emberiség, az alkotványi meggyil-

kolt szabadság, az emberi eltaposott jussok nevében szólítom fel a Tekintetes Rendeket: nyissák fel 

kebleiket a szánakozásnak, s a szerencsétlenekért e kicsiny és fáradságtalan lépést megtenni nem 

késsenek!”  

Pozsony, 1833. november 23.  

 

Visszatérve Szalay - Baróti könyvéből idézett részhez eljutunk a mindenkori igazsághoz: „Mi-

után a nádornak nem sikerült Baloghot rávenni arra, hogy indítványát visszavonja, arra törekedett 

mindenképpen, hogy az indítványt az országos gyűlés ne fogadja el, s ez sikerült is neki.” 76  

 

Az 1834. januári leiratban olvassuk: „a törvényes szabadság bitangolt neve alatt annak megfer-

tőztetésére és minden jó rend felfogatására mellékutakon törekszenek.” A rendek elkeseredésének 

legerélyesebben Wesselényi adott kifejezést január 17-én tartott beszédében. „Ha a kormány állítása 

szerint léteznek oly veszedelmes emberek - úgymond - kötelessége a kormánynak az ilyeneket a tör-

vény lángfegyverével üldözni. Álljon elő a kormány törvényes bizonyítványokkal, s ha csak egy van 

közülünk, kit azon fekete vádak legkisebbike is igazán érhet, készek vagyunk érte mindnyájan la-

kolni. De a vád nem néhányat, hanem az egész majoritást és magát az országgyűlést érti. Már pedig, 

a jó rend felforgatása szándékával, vagyis pártosság és revolutio szándékával vádolni országgyűlést 

szint oly képtelenség, mint sértő és nem szabad.”  

A királyi leirat fenyegetéseire pedig kijelenté, hogy „szentnek tartja és tiszteli ugyan a fejede-

lem törvényes hatalmát és elismeri azt egyes személyek és testületek felett, de nem az országgyűlés 

felett; mert nem felette áll a fejedelem az országgyűlésnek, hanem mellette; nem fejedelem adott a 

nemzetnek és országgyűlésnek létet, hanem ezek ő neki.” … A Rendek egyúttal kérték, hogy távolítsa 

el magától rossz tanácsadóit és legyen bizalommal hozzájuk. …   

                                                 
76 U. o: 382 
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Említeni szükséges, hogy az „országgyűlés kezdetén a többség elrendelte a napló kinyomtatá-

sát, sőt azt meg is kezdte. De a királyi biztos előzetes cenzúra nélkül nem engedélyezte.” Wesselényi 

maga vett egy kőnyomdát és az országgyűlésnek ajándékozta. Ez volt az lépés, ami odáig vezetett, 

hogy a kormány elérkezettnek látta az időt Wesselényit ártalmatlanná tegye. Az erdélyi tábla a bíróság 

elmarasztaló ítélete alapján 1835. március 18-án elrendelte letartóztatását.    

 

Mellékletek 

 

1 sz. melléklet. (41. o.) 

 
I. László II. törvénykönyve  

 

A mi teremtőnk és megváltónk, az út Jézus Krisztus uralkodása alatt, az ő születésének 1092. évében május jó 20-

án Szabolcs városában szent zsinat tartott, a magyarok keresztényibb királya, László elnökletével, országa összes püspö-

keivel és apátjaival, valamint az összes előkelőkkel, az egész papság és a nép tanúskodása mellett.  

Ezen a szent zsinaton a kánonoknak megfelelően és dicséretre méltó módon a következő határozatokat alkották 

meg.  

A 42 törvénycikk Szent László I. törvénykönyvében olvashatók. Kiemelt tc. a lázadás miatt elpusztult templomok 

helyreállítása; Az izmaelita kereskedőkről; zsidók és keresztény nők házasságáról; az egyházak látogatásáról; a vasárnap 

megünneplésének elmulasztásáról; a pogány szokásokról;az ünnepnap dolgozó zsidókról; a szabadok tizedjéről, akik 

megtagadják a tizedet; a szentek ünnepeinek tiszteletéről; azokról, akik a király vagy bíró pecsétjét megvetik.  

 

I. László II. törvénykönyve 

 

A legkegyelmesebb László király idejében mi, Magyarország összes előkelői a szent hegyen gyűlést tartottunk, és 

megvizsgáltuk, miképpen akadályozhatnánk meg g gonosz emberek üzelmeit, és hozhatnánk rendbe nemzetünk ügyét. 

Bármely előkelő rokonának lopásáról; A rabszolga tolvajlásáról; A tolvaj megkötözéséről; A lopott dolog kinyo-

mozásáról. A bíró ítéletéről rabszolgával vagy szabaddal szemben. A kereskedőről vagy kalmárokról. Az emberölésről. 

Az olyanokról, akiknek családtagja követ el lopást; Arról, aki rabszolgáját találja lopásban; A más házát megtámadó 

nemesről vagy vitézről; A lopáson ért szabadról vagy rabszolgáról; Egyházi személyek lopásáról; A lopást elkövető sza-

badról. Hogy a kereskedőnek ne legyen szabad lovakat vagy ökröket vásárolni vagy eladni, csak amennyire saját magának 

szüksége van; Azokról, akik lovakat vagy ökröket a király engedélye nélkül vásárolnak. Az ispánoknak tisztségüktől való 

megfosztásáról, ha megengedik a vételt vagy eladást; Az idegenek kereskedéséről.  

László ún. III. és II. törvénye a király és a királyi tanács határozata, az ún. I. törvénykönyv a László király elnöklete 

alatt világi előkelők bevonásával tartott zsinat munkájának a terméke. Az ún. III. dekrétum azonban talán I. László ural-

kodása előtti időkben keletkezhetett.  

 

I. László III. dekrétumának tartott törvény 

 

Ezt határozták, ezt a törvényt hozták: A századosokról és tizedesekről; Azokról, akik, mások embereit maguknál 

fogva tartják. A nádorispánról; Az olyan tolvajról, aki a templomba menekül; A rabszolgáról vagy szabadról, aki ugyan-

azon bűn miatt az egyházba menekül; A lopást elkövető asszonyról; A lopást elkövető leányról; Azokról, akik tolvajt 

fognak; Azokról, akik hadjárat idején lopnak; A kereskedőkről, akik városról városra járnak; A nemesek udvarában fogott 

tolvajról. A szökött javak gyűjtőiről. Azokról, akik a futárok által elengedett lovakat tartanak maguknál; Azokról, akik a 

király határozatát megvetik. A bírákról. Azokról a tolvajokról, akik az egyházba menekülnek, és magukat ártatlannak 

vallják; Hogy senki se merjen a tolvajjal kiegyezni; Senki se vezesse a tolvajt más bíró elé; Az eltulajdonított dolgokról. 

Azokról, akik másnak a rabszolgáját vagy szolgáló népét befogadják. A letett és helyébe állított bíróról; A hamis bírákról; 

A pert halogató bírókról; A bírák pecsétküldéséről; Azokról, akik a bírák pecsétjeit megvetik; Azokról, akik otthon meg-

vívnak; A futárokról, akik a lovakat a harmadik falun túl viszik; Azokról, akik elveszett dolgaikat keresik.  

 

2. számú melléklet (45. o.)  
 

Fontosnak tartjuk röviden bemutatni harcainkat a muszlim hódítók igyekezete ellen. Nem gyakori az Európai tör-

ténelemben, hogy egy ország, évszázadokig ellent tudott állni minden fegyveres támadásnak. A IX. századtól 1526-ig, a 

mohácsi csatavesztésig, eltelt majdnem hétszáz év, a magyarok képesek voltak tatárnak töröknek ellenállni. Ennek a tel-

jesítménynek a nagyságát akkor értjük meg, amikor felismerjük, hogy őseinknek mekkora erőkkel kellett szembeszáll-

niuk. A történelemből tudjuk, a XIII. századtól a Mongol Birodalom a Volga tájékát, és a Dnyeper vidékét is fenyegette, 

majd Európa is veszélybe került.  
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Tatárjárás.  

 
A magyar történészek a mongolok korai történetével kapcsolatban nem szólnak arról, hogy vajon miért is indultak 

el nyugatra, mi volt a hadjáratokkal a célja. Dzsingisz kán tanításából mindez pontosan kiderül: „Az Örökkévaló Kék Ég 

alatt, Napkeltétől Napnyugtáig az egész világ egyesüljön, ezt a törekvést kell megvalósítani.” A célkitűzés nem más volt, 

mint a szkíta-hun tudatú népek egyesítése. Ez a cél loboghatott Attila elődeinek szeme előtt, majd Árpád vezérünk is a 

Kárpát-medencei rokon népek egyesítésének céljából érkezett meg ősapjának, Attilának az egykori székhelyére. Dzsin-

gisz kánt vérengző gyilkosnak állították be régen a külföldi kutatók, a modern kutatások már árnyalták a képet. Fent 

idézett mondása éppen arra utal, nem pusztítani és gyilkolni akart, hanem rokonait kívánta egy gyeplő alatt összehozni. 

Miért éppen a mongolok akarták a nagy sztyeppei egységet megvalósítani? Azért, mert közöttük is elevenen élt a 

hunoktól származás tudat és az Európába jövet szövetséget kerestek a rokon népekkel, hallhatjuk a magyarázatot a mongol 

kutatóktól. Dzsingisz kán úgy nyilatkozott az őt 1220-ban meglátogató Csan Csung kínai taoista szerzetesnek, hogy előd-

jének tekinti a nagy sanjüt, vagyis a hun főkirályt. A mongol hagyományban, ahogyan a magyarban is, elevenen élhettek 

a nagy csaták emlékei, éppen ezért, miután 1206-ban Dzsingisznek sikerült egyesíteni a mongol népeket, meghirdette 

négy égtájra kiterjedő, és a "jurtafalú népeket" egyesítő harcát. Előbb szűk környezetében valósította meg célját és kiter-

jesztette uralmát az Altaj-hegységtől a Kingán vonulatáig, a Bajkál-tótól a Kínai Nagy Falig, majd csapatai 1219-ben 

elindultak nyugatra, első célpontjuk a mongol követeket legyilkoló horezmi sah megbüntetése volt, aki megölte a nagykán 

követeit Otrarnál.  

Batu kán harminc levelet küldött Béla királyhoz. Ezek nagy részét az orosz fejedelmek elfogták, így a mongol 

követek, de még a levelek sem érkeztek meg a királyi udvarba. Mindezt abból a levélből tudjuk, amit Julianus barátnak 

adtak oda a szuzdaliak. Abban Batu kán már szemrehányást tett a magyar királynak, hogy miért nem válaszol leveleire. 

A levél Julianus második jelentésében maradt meg:  

 

„Én, a Kán, az égi király küldötte, akinek hatalom adatott a földön a nekem meghódolókat felemelni és az ellen-

állókat elnyomni, csodálkozom feletted, Magyarország királya, hogy midőn már harmincadik ízben küldöttem követeket 

hozzád, miért nem küldesz vissza közülük senkit, de még követeidet és válaszlevelet sem küldesz nekem. Tudom, hogy 

gazdag és hatalmas király vagy, sok katonád van, és egyedül kormányzol egy nagy országot. Ezért nehéz önként alám 

vetned magadat; mégis jobb és üdvösebb volna neked, ha önként behódolnál nekem! Megtudtam ezen felül, hogy kun 

szolgáimat oltalmad alatt tartod. Ezért utasítlak téged, hogy ezeket a jövőben ne tartsd magadnál, és miattuk ne kerülj 

velem szembe. Nekik könnyebb elmenekülni, mint neked, mivel nem lévén házaik, sátraikkal vándorolva talán el tudnak 

menekülni, de te, aki házakban lakol, váraid és városaid vannak, hogy fogsz menekülni kezeim közül?"  

 

Feltehetjük a kérdést, vajon miért volt fontos Batunak, hogy a magyar királyhoz ennyi levelet küldjön? A mongo-

lok történelemben máshol sehol sem fordult elő, hogy ennyi levelet küldjenek egy ország uralkodójához. Nem véletlenül 

merült fel sok emberben az a gondolat, hogy a mongolok nem ellenséges szándékkal közeledtek felénk. Igaz, hogy erre 

egyelőre nincs konkrét, írásos bizonyíték, de aki ismeri a keleti népek diplomáciáját, az megérti, hogy itt nem ellenséges-

kedésről és hódításról volt szó, sokkal inkább szövetségkötésről. Sajnos, a közel harminc levél sorsa ismeretlen. Vajon 

miért akart volna Batu kán, Dzsingisz kán unokája velünk szövetséget kötni? A válasz megint a hunok történetében rejlik. 

Ahogyan már említettem, a mongolok tudhatták, hogy a magyarok a hunok utódai. Elképzelhető, hogy Batu szövetséget 

akart velünk kötni, hogy együtt hódítsuk meg a nyugatot, főleg Rómát. Julianus jelentésében maga a szuzdali fejedelem 

mesélte el, hogy Magyarország után Rómába és azon túli területeket akarták meghódítani, csakúgy, mint a nagy hun Attila 

is tette egykoron. 

Tarihi Üngürüsz krónikában találunk utalást arra, hogy mit akartak a tatár hadak Moldvában: átvonulást kértek az 

ott tartózkodó nádortól, ami nem ellenségeskedésre utalt. 77  

 

Foyta István, Ferdinándy Mihály történetírótól idéz: „Annyi bizonyos, hogy Ogotáj nagy kán 1241-ben vezéreit 

hadparancsban a német-római császárság megsemmisítésére utasította, nem pedig Magyarország megsemmisítésére! En-

nek értelmében Batu kán követeket küldött IV. Béla királyunkhoz és a Nyugat ellen indítandó hadjáratában szövetséget 

ajánlott fel neki. A Nyugat védelmét a magyarság és a lengyelek látták el; a tatárok, úgy a magyar, mint a lengyel had-

erőket fölényesen megverték, és hogy a magyarságot nem pusztították el teljesen, az nem az akkori magyarságon múlott.” 
78  

„… a független magyar királyság nem a fegyverek döntésén, hanem Nyugat árulásán, nem 1526-ban, hanem 1538-

ban azon a tényen bukott el, hogy a szultán, 12 évi várakozás után, úgy látta, hogy Magyarország soha sem lesz megbíz-

ható szövetségese. De még akkor sem támadta meg Magyarországot, hanem csak 1547-ben, amikor látta, hogy Magyar-

ország inkább húzott a Nyugathoz, mint véreihez.” 79  

                                                 
77 Forrás: http://eurasianhuns.blogspot.se/2013/09/kinek-az-erdeke-tatarjaras-uj_15.html 
78 Foyta István: Honnan származunk, mit adtunk a világnak, kik a rokonaink. 29. o.  
79 u.o. 154. o.  

http://domonyi.aries.hu/Nap-fiai-Hold-lanyai.html
http://eurasianhuns.blogspot.se/2013/09/kinek-az-erdeke-tatarjaras-uj_15.html
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„Már a török időkben felismerték igazán magyar politikusaink, hogy a “két pogány között” a török a kevésbé 

pogány. Illem megjegyezni például, hogy az igen keresztény Habsburg “magyar” királyt bosszantotta az a tény, hogy a 

török mindig magyarul írt neki és nem latinul vagy németül. El kell ismerni, hogy a török sohasem igyekezett a magyar 

szellemi életet megfojtani és a népet törökké tenni. Erre a legékesebb bizonyíték Balkán mai nem-török lakóssága. Többet 

ártott a keresztény német uralom a magyarságnak, mint a 150 éves hódoltság. Ha valaki ebben kételkedik, olvassa el 

Rákóczy “Recrudescunt”-ját. Igaz, a török háborúkban sok magyar elpusztult, de kinek az érdekében? Mikszáth Kálmán 

írja a Szelistyei asszonyok regényében:  

 

„Mert sok vér kellett akkor a pápának. Ugyanis őszentsége szította ezeket a harcokat, hogy egy akó török vér 

öntődjék, egy félakó keresztény vér ment rá. A pápa azt tartotta, hogy ez jó üzlet… Hogy az Isten mit tartott róla, azt nem 

tudom.”  

 

„Zrínyi talán jobban tette volna, ha a hozzá magyarul író Szultánra hallgat. “Kedves ecsém, menjünk együtt a 

német császár ellen”. Zrínyi egyéni tragédiájában benne van a nemzet tragikus sorsa… A török háború nem magyar 

érdekeket szolgált. Erre már a törökverő Hunyadi fia, Mátyás király is rájött, amikor felvetette a Magyar Nemzeti Vallás 

gondolatát, igaz mohamedán alapon. Ha Mátyás, akkor (mint ahogy a Vatikánt megfenyegette) felveszi a mohamedán 

vallást, igen valószínű, hogy ma a Rajna mellett is magyarul beszélnének. Az egyesült magyar és török haderőnek nem 

tudom ki tudott volna akkor ellenállni. Ehelyett – hála a vatikáni méregkeverésnek – a két turáni testvérnemzet kétszáz 

évig tartó titáni harcban egymást kimerítette. (Tudunk vatikáni lovagok által aljasul legyilkolt, Mátyás udvarába tartó, 

török követekről.) Így lettünk mi a “kereszténység védőbástyája.  

Igaz, 300 évvel előtte sem volt különb Nyugat. IV. Béla hiába kért vatikáni segítséget (levelét nem régen találták 

meg a Vatikán könyvtárában). Batu kán békét ajánló követei sem kerültek a magyar király elé, erről keresztes lovagok 

idejében gondoskodtak. Árpád házi királyaink még büszkék voltak (a papok nem kis bosszúságára) keleti eredetükre és 

családfájukat Atilláig és Nimródig vezették. IV. Béla, bölcs király lévén, nem valószínű, hogy elutasította volna a szintén 

keleti tatárok békeajánlatát, szabad elvonulást biztosítva nyugat felé az aranyhordának. Nem nehéz elképzelni, mi lenne 

ma nemzetünk a tatár és a török pusztítás nélkül. Sajnos a magyar nemzeti érdekeket ekkor már – hála a szentistváni 

politikának – vatikáni keresztény és német érdekek váltották fel. A magyar királyi udvar hemzsegett az idegen “tanács-

adóktól”, akiknek java része pap volt. 80  

 

„Amily világosan élt és új nyelvezettel jutott kifejezésre a magyarság tudatában az állami függetlenség, éppoly 

világosan élt, századokon ás megmaradt és minden keleti ostrom ellenére szilárdan állott a nyugti kultúrához, Európához 

való tartozás tudata. Ennek abroncsa továbbra is a keresztény hit és erkölcsi értékrendszer maradt. Erre a mély Európa-

tudatra reflektorfénnyel világít rá a sok ezer nyilatkozat közül az a párbeszéd, amely a 16. század közepén egy portai 

magyar követ, Zay Ferenc huszárkapitány és a török nagyvezír között Konstantinápolyban zajlott le. A díván végeztével 

a nagyvezír a magyar követhez lépett és így szólt hozzá:  

 

„Te magyar vagy. Ti magyarok mért nem nyugosztok meg? A német disznóktól térjetek át végre a hatalmas (török) 

császárhoz. Fejemre esküszöm, egész Magyarországot megkapjátok szandsákban. A királytok úgysem törődik veletek, a 

németek jobban gyűlölnek benneteket, mint minket. Okosabb lesz, ha mi – magyar és török – a német disznót kétfelől 

mészároljuk, most úgyis neki arattok és szüreteltek.” Zay kapitány e csábító szavakra így felelt: „Nem helyes ez a beszéd. 

Igaz ugyan, hogy a nyelvnek varietása megkülönbözteti a németet, spanyolt, olaszt, franciát, csehet, lengyelt, magyart, de 

egy és ugyanazon vallás köt össze bennünket, mert mi mindnyájan ugyanazt az Istent hisszük.” 81  

 

„IV. Béla nem ringatta magát illúziókban. Tisztában volt saját erejével. Tudta, hogy ellenséges támadás esetén 

csak a főpapokra, udvari méltóságviselőkre, ispánokra, személyes híveire és a menekült kún lovasokkal erősbödött királyi 

hadseregre számíthat. De ezt az erőt elegendőnek vélte a tatárok feltartóztatására s mikor 1241 elején Kiev elestéről és 

Halics elfoglalásáról értesült, csak a „nemes servienseket” és a várkatonákat hívta hadba. … a királyi tanácsot és a kún 

vezéreket Budára (Óbudára) hívta össze, hogy velük a háborús készületekről tanácskozzék s a tartárok közeledtének hírére 

egyre jobban elmérgesedő kún-magyar viszályt lecsillapítsa. Itt találták meg Batu-kán követei, kik a kúnok kiadására és 

önkéntes hódolatra szólították fel.” 82  

 

A muhi csata előzményeit lefolyását elemzi Hóman Bálint Magyar történet c. Első könyvben. Egy történeti pillanat 

mondanivalóját idézni fontos: „Mindenütt sajnálkozással vettek tudomást egy nagy keresztény ország pusztulásáról, de 

segítség adására komolyan senki sem készült. … Európa leszámolt Magyarország bukásával” 83  

Batu kán Ogotáj halálának hírére parancsot adott a visszavonulásra. „1242. évben a tatárok és a kunok, noha senki 

sem állt nekik ellen, és senki sem szállt velük szembe, eltávoztak Magyarországból. 84  

                                                 
80 Prof. Dr. Országh József: Magyar Hit vagy szellemi nyomor 13 - 15. o.  
81 Baráth Tibor dr.: A külföldi magyarság ideológiája 8. o. Montreal, 1975. Sovereign Press Ontario. Canada.  
82 Hóman Bálint: Magyar történet Első könyv 539. o. 
83 u.o. 543. o. 552. o. 
84 Katona Tamás: A tatárjárás emlékezete 202-204 o.  

http://domonyi.aries.hu/katonai-indulok.html
http://domonyi.blogspot.com/
http://domonyi.aries.hu/Nagy-Magyarorszag.html
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Mihael Konsztantinovics Juraszov  

 
Írja: a „Batu magyarországi hadjáratának jellegéről és a tatárok elvonulásának okairól”  

 

„Az ország védelmi rendszerében döntő szerepük volt a váraknak és erődítményeknek. Ebből a szempontból annak 

van a legnagyobb jelentősége, hogy miből építették ezeket a várakat, s hogyan helyezkedtek el az ország területén. Ami 

az első kérdést illeti, a 13. század első felében a magyar várak és erődítmények túlnyomórészt földvárak voltak. A 124 

erődítmény (Zichy, 1934, 76 - 81) közül csak tíznek voltak kőfalai. (Fügedi, 1986. 45). Fügedi Erik jogosan jegyzi meg, 

hogy a 72 vármegyére eső 10 valódi kővár szinte a semmivel egyenlő. (Fügedi, 1986, 49.)  

Ilyen körülmények között megint csak az erődítmény természetes földrajzi védettségének volt nagy szerepe. Ha a 

nomád támadásnak sikerrel ellenálló magyar várak földrajzi helyzetét vizsgáljuk, majd mindegyiknél megleljük a véde-

lem természet adta elemeit: a magas dombokat (Tihany, Pannonhalma), a szigeten (Zalavár) vagy két folyó összefolyá-

sánál lévő félszigeten (Komárom) való elhelyezkedését, vagy azt, hogy mocsarak vették körül a várat (Székesfehérvár). 

Az erődítmények egészében véve egyenletesen oszlottak el az ország területén, de mint azt a tatárjárás megmutattak, a 

földvárak nem jelentettek jelentős akadályt a kínai faltörő gépekkel felszerelkezett nomádok számára. A 10 kővár elhe-

lyezkedése viszont stratégiai szempontból igen előnytele volt. …  

A történeti kutatások pontosították az ország gyengeségének politikai és a haderő gyenge ütőképességének okai 

mellett a katonai-stratégiai tévedéseket, különösen a várépítés terén. Rámutattak továbbá a földrajzi tényezőkre, amelyek 

adott esetben igen fontos szerepet játszottak abban, hogy Batu hadjárata az eredeti célokhoz képest eredménytelenül vég-

ződött. Pontosan Magyarország kedvező természeti védelmi adottságain akadtak el Batu tervei, hiszen a hordáival szem-

ben tanúsított magyar ellenállás jóval gyengébb volt, mint Oroszországban, vagy Csehországban. 85 

 

Plano Carpini-beli Johannes fráter  
 

Plano Carpini, olasz ferences rendi szerzetes úti jelentése 1247-ből, IV. Ince pápa számára, a tatároknak nevezett 

mongolok históriájáról. 28. rész: „Oroszországból és Kun országból pedig az említett vezérek tovább nyomultak, és a 

magyarok és lengyelek ellen támadtak. Lengyelországban és Magyarországon sokan elestek a tatárok közül, s ha a ma-

gyarok el nem menekülnek, hanem vitézül ellenállnak, a tatárok kitakarodtak volna földjükről, mert olyan félelem fogta 

volt el őket, hogy mint megkísérelték a megfutamodást. Batu azonban kirántotta kardját, és szembeszegezte velük mond-

ván: „Ne fussatok! Ha megfutamodtok, senki sem menekül meg, ha pedig meg kell halnunk, haljunk meg mind egy szálig; 

mert eljövend, amit Dzsingisz kán előre megmondott, hogy el kell vesznünk, és ha most jött el az ideje, viseljük el.” 

Szavai új lelket öntöttek a tatárokba; a harcosok kitartottak, majd feldúlták Magyarországot. (29) Innen visszaútban a 

pogány mordvinok földjére értek, és legyőzték őket. Ezután a bolgárok, azaz Nagy-bolgárország földje ellen vonultak, és 

teljességgel elpusztították. Majd még északabbra hatoltak Baskíria, vagyis Nagy-Magyarország ellen; azt is letiporták.” 
86  

 

Rubruk Willelmus útleírása 1255-ből  
 

Rubruk Willelmus útleírásában írja: II. (1) A tatároknak egyáltalán „nincsen maradandó városuk, a jövendőt” pedig 

nem ismerik. Felosztották maguk között Szkítiát, mely a Dunától egészen napkeletig nyúlik, és minden egyes kapitány 

tudja, meddig terjed legelőik határa, aszerint, hogy több vagy kevesebb ember tartozik alája, és tudja, hogy kell télen és 

nyáron, tavasszal vagy ősszel legeltetnie. V. (5) Öltözékükről és viseletükről tudja meg felséged, hogy Kínából és más 

keleti vidékekről, továbbá Perzsiából és egyéb déli tájakról jutnak el hozzájuk a selyemanyagok, arannyal átszőtt kelmék 

és pamutszövetek, melyekbe nyáron öltöznek. Oroszországból, Moksa (mordvin) -földről, Nagy-bolgárországból, Baskí-

riából, azaz Nagy-Magyarországból és a kirgizektől – ez csupa erdő borította északi tartomány – és még sok más nekik 

hódoló, északi fekvésű országból szállítják a különféle értékes szőrméket, amilyeneket soha nem láttam a mi tájaikon. 87  

 

IV. Ince pápa levele Güjük kánhoz  
 

„Innocentius püspök, Isten szolgáink szolgája a tatárok királyának és népének, hogy az igazság útját megismerjék. 

Mivel nem csupán az emberek, hanem az oktalan állatok, valamint a világ szerkezetének elemei is valamely belső tör-

vénnyel vannak egységbe kapcsolva az égi szellemek példájára, melynek seregeit a mindenség teremtője, az Isten a békés 

rend örök állandóságával rendezte el, - nem ok nélkül kell fölöttébb csodálkoznunk azon, hogy ti, amint hallottuk, a 

                                                 
85 Világtörténet, 1989. https//tti.btk.mta.hu < folyoiratok > világtörténet > juraszov 1930, Zichy) Mihael Konsztantinovics 

Juraszov: „Batu magyarországi hadjáratának jellegéről és a tatárok elvonulásának okairól 102. o. (PDF)  
86 Szalai Anna szerk.: Julianus barát és napkelet fölfedezése. i. n. Gy. Ruitz Izabella fordítása 126. o. 
87 Szalai Anna szerk.: Julianus barát és napkelet fölfedezése 207. 216. o.  
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keresztények és mások sok országába behatolva, ezeket szörnyű dúlással pusztítottátok és mostan is tartó dühvel népte-

lenítitek el, nem hagyva fel vele, hogy kezeteket a legtávolabb fekvők felé nyújtsátok, s a természetes rokonság kapcso-

latát szétszakítva, nemre és korra való tekintet nélkül, válogatás nélkül mindenkire a fenyítés kardjával sújtotok le. Mi 

tehát a békeszerető Király példájára, kívánva, hogy mindenki a béke egységében és istenfélelemben éljen, mindnyájatokat 

intünk, kérünk és nyomatékosan figyelmeztetünk, hogy ezentúl ilyen támadásoktól, különösen pedig a keresztények ül-

dözésétől teljesen tartózkodjatok, és az annyiszor és oly mértékben megsértett isteni felség haragját, amelyet e sértések 

kiélezésével kétségkívül súlyosan kihívtatok magatok ellen, a méltó bűnbánat elégtételével engeszteljétek meg.  

Ne merítsetek bátorságot a további kegyetlenkedésre abból, hogy mindenható Isten eddig megengedte, hogy ha-

talmatoknak mások ellen dühöngő kardjával különböző nemzeteket magatok elé terítsetek; Ő néha egy időre elmellőzi, 

hogy a fennhéjázókat e világban megfékezze, azért mert elmulasztották magukat megalázni, de gonoszságukat huzamosan 

nem hagyja büntetlenül, és a jövőben mindenképpen keményen megtorolja.  

Most, íme ezért jónak láttuk elküldeni hozzátok szeretett fiainkat, J(ohennes) frátert és társait, a hitvallásban ki-

magasló, tisztességtől övezett s a Szentírás tudományában jártas férfiakat, a jelen levél vivőit, akiket reverenciával, sőt 

inkább úgy, mint a mi személyünk képviselőit; adjatok hitelt szavainak, melyeket nektek a mi nevünkben mondanak, és 

midőn a fent mondottakról, különösen pedig a békét illető dolgokról gyümölcsöző megbeszélést tartotok, közöljétek ve-

lünk ugyanezen fráterek révén, hogy mi hajt benneteket más nemzetek eltörlésére és azon túl mi a szándékotok. Gondos-

kodjatok számukra menet és visszajövet biztos vezetésről és más szükségleteikről, hogy épségben visszajuthassanak 

elénk. Az említett frátereket, mint olyanokat, akik hosszú időn át kitűntek a rendi fegyelemben és teljesen járatosak a 

Szentírásban, azért választottuk ki mások közül, mivel úgy gondoltuk, hogy hasznosabb lesz nektek, ha olyanokat kül-

dünk, akik mintegy Megváltónk szegénységét követik, de ha úgy gondoltuk volna, hogy az gyümölcsözőbb és kedvesebb 

lett volna nektek, elküldtük volna az egyház főpapjait vagy más hatalmasokat. Kelt Lyonban, [1245.] március 14-én, 

pápaságunk második évében.” 88  

 

Güjük kán levele IV. Ince pápához 1246-ból  
 

„Az örök Ég erejéből, az egész nagy nép tenger [nagy] kánja.  

 

Parancsunk:  

Ez egy parancs, amely a nagy pápának küldetett, hogy ezt megismerje és megértse. Tanácsot tartván a király or-

szágaiban, kérést küldtetek a meghódolás ügyében, melyet követeitektől meghallgattunk.  

Ha ti saját szavaitok szerint cselekedtek, úgy te, aki a Nagy Pápa vagy, a királyokkal együtt személyesen kell 

hozzánk jönnöd hódolatra, és akkor a Dzsingisz kán törvénykönyvét tudomásotokra fogjuk hozni.  

Más. Azt mondtátok, hogy ha megkeresztelkednék, az helyes volna; ezt te magad hoztad tudomásomra, és egy 

kérést küldtél hozzám: „Elfoglaltátok a magyarok és a keresztények minden földjét, efelett csodálkozom. Mondjátok meg, 

hogy mi volt a bűnük?” Ezen szavaidat sem értettük meg. Dzsingisz kán és a Kagán, Isten parancsát küldték, hogy meg-

értsék, de ezek Isten parancsának nem engedelmeskedtek. Sőt ezek, akikről szólsz, nagy tanácskozást tartottak, fennhé-

jázóknak mutatkoztak és követeinket megölték. Ezekben az országokban az örök Isten ölte meg és semmisítette meg az 

embereket. Hogyan tudna valaki maga erejéből ölni, hogyan tudna országot elfoglalni, ha nem az Isten parancsára?  

És ha te azt mondod: „Keresztény vagyok, az Istent imádom, megvetem a többieket, hogy tudod, hogy Isten kinek 

bocsát meg, és kivel szemben igazán könyörületes; hogyan tudod ezt te, aki ilyen szavakat mondasz? Isten erejéből ne-

künk adatott minden birodalom napkelettől napnyugtáig. És hogyan tudna valaki Isten parancsa nélkül bármit cselekedni? 

s most őszinte szívből ezt kell mondanotok: „Alattvalóitok leszünk és nektek szenteljük erőnket.” Te pedig személyesen, 

minden királyok élén, együttesen, kivétel nélkül, gyere szolgálatunkra és hódolatunkra. Akkor majd el fogjuk ismerni 

meghódolásotokat. De ha Isten parancsának nem engedelmeskedtek és parancsunknak ellenszegültök, akkor ellenségnek 

foglak tekinteni benneteket. Ezt hozzuk tudomásotokra. Ha ellenszegültök, Isten tudja, amit mi tudunk! A 644. évben, a 

második dzsumada végén.  

[Pecsét felirat:]  

 

 Az örök Ég erejéből a nagy mongol nép tenger kánjának parancsa. Ha a meghódolt és lázadásban lévő népekhez 

jut, tiszteljétek és féljék!” 89  

 

  

Róma minden magyar ügybe beleszólt. IV. Béla mentegetődző levelei, hogy két leányát miért adta a kijevi és 

lengyel hercegekhez feleségül és még inkább, miért engedte meg fiának, V. Istvánnak, hogy Kötöny kun király leányát 

vegye nejéül, mind azt mutatják, hogy a pápa bizalmatlansága nem hogy szűnne, hanem inkább fokozódik. Nem jó szem-

mel nézik a pápák még Júlián keleti útját sem keleten maradt testvérnépünk felderítésére éppúgy, mint féltékenyek a 

Miskolc nembéli Panity küldöttségre 1259-ben Kubilaj tatár kánhoz, pedig IV. Béla csak azért küldte, hogy egy újabb 

tatárjárást elkerülhessen az ország. Ugyanezekben az években IV. Ince közvetlen követeket küldött, megelőzve Panity 

                                                 
88 Szalai Anna szerk.: Györffy György fordításában: Julius barát és napkelet felfedezése 89. o.  
89 Szalai Anna szerk.: Györffy György fordításában: Julius barát és napkelet felfedezése 197. o. 
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mestert tíz évvel Carpino János ferences szerzetes személyében és az alig alakuló kapcsolatokat igyekszik “fehér lovas 

ajándékkal” barátsággá alakítani a Lombardia Ascelin domonkosrendi küldöttjével.  

 

A pápaság bizalmatlansága a magyarsággal szemben azonban abban tetéződött, hogy a 13. század elején – mint 

mondottuk, az inkvizíció megindulása – idegen származású főpapság kezébe adta az ország vallási ügyeinek intézését, 

akik azonban nem maradtak meg egyházi funkcióik mellett, hanem amint láttuk és látni fogjuk, kezükbe vették az ország 

politikai, sőt részben gazdasági ügyeinek irányítását is. Ezt a helyzetet a korabeli és a magyar egyház belső ügyeinek 

megítélésére legjobban illetékes Paulus Hungarus bolognai egyetemi tanár ítéli el feljegyzett előadásaiban már 1221-ben, 

mielőtt megalapította volna Magyarországon a Domonkos-rendiek tartományát és megszervezte volna az inkvizíciót. (28-

29. o.)  

 

Az is tény, hogy a tatárok és a törökök több ízben ajánlottak szövetséget Magyarországnak, de mivel az idegen 

érdekek befolyása döntő volt a magyar ügyek irányításában, ezen idegen érdekek országunkat keleti turáni testvérnépeink 

ellen fordították, és ezzel rendkívül nagy károkat okoztak Magyarországnak. Elképzelhető, hogy sokkal előnyösebb hely-

zetben lennénk ma, ha akkor uralkodóink elfogadják a tatár és török szövetségi ajánlatokat, mert akkor az egy olyan 

hatalmi csoportosulást hozott volna létre, amelynek még egy egyesült Európa sem tudott volna ellenállni, és akkor nem 

Magyarország pusztult volna. … a független magyar királyság nem a fegyverek döntésén, hanem Nyugat árulásán, nem 

1526-ban, hanem 1538-ban azon a tényen bukott el, hogy a szultán, 12 évi várakozás után, úgy látta, hogy Magyarország 

soha sem lesz megbízható szövetségese. De még akkor sem támadta meg Magyarországot, hanem csak 1547-ben, amikor 

látta, hogy Magyarország inkább húzott a Nyugathoz, mint véreihez. (154. o.)  

A magyar nyelvet “diplomáciai nyelvként használták vagy 200 éven át a magas portán; a török kormány magyar 

nyelven levelezett nemcsak a bécsi udvarral, hanem a Vatikánnal is!”(27. o) …  

 

Ide tartozó tény az Európa gazdasági vezető államainak nagyhatalmi törekvései a gyarmatosításokkal. Gondoljunk 

a profit vezérelte emberi tulajdonságra, melyen túl az Európába szállingózó afrikai népesség megtelepedése, majd a hu-

szonegyedik században járul hozzá szeretett asszonyaink, a nők meggyalázásához, gyermekek és felnőtt őslakosok gyil-

kolásaihoz, a társadalmi-politikai rend megbontáshoz. A főszerep itt is a tőkére hárul, őméltósága nem akarja kifizetni a 

számlát. Mohács után mi minden történt velünk? Szabadságharcunkra a véres Habsburg utófegyelmezési bosszú követ-

kezett. Az első világháború felé közeledve Kárpát-medence népeit szembeállítják a magyarsággal, ne feledjük, kisebbsé-

geivel együtt került szembe a magyar nép, a mi hazánkban élő világproletárok hatalmi törekvéseivel. Azok intézik az 

ügyet, kik jól beszélnek magyarul is. Sokan pusztulnak, esnek áldozatuk hatalmi törekvéseiknek. Sok halál, sebesült és 

hamvadás között is, a krízis ellen gondjaiba vesz bennünket Isten, féltő szeretete.  

 

3. sz. melléklet  
 

Antonio Giovanni de Burbio pápai nuncius jelentései Sadoleto pápai titkárnak  

 

… Mert el lehet-e képzelni, hogy Magyarország háborút viselhessen a török egész hatalma ellen, mikor a magyar 

király és az urak még arról sem tudnak gondoskodni, hogy a végeken szolgáló katonaság megkapja zsoldját: Őfelsége a 

király olyan súlyos anyagi helyzetben van, hogy gyakran még konyhája költségeit sem tudja fedezni, az urak viszálykod-

nak, a nemesség pártokra bomlott, de még ha mindnyájan összetartanának is, mit tehetnének a török ellen, mikor a leg-

egyszerűbb hadifelszerelésük sincsen meg? Azt megtehetik, hogy egyszer megütközzenek, de akkor vereséget is fognak 

szenvedni; hiszen nincs egyetlen erősített állásuk, hol fejüket lehajthatnák, hogy fellélegezzenek, s megvárják a többi 

keresztény fejedelem segítségét. De ha volna is ilyen váruk, honnak várhatnának segítséget? Német földről, hol mindenütt 

viszályok dúlnak, s hol nincs többé alattvalói engedelmesség, nincs fejedelmi tekintély?  

A némettől az ősi ellenségétől várjon segítséget a magyar? … S közben a kalocsai érsek jelenti, hogy a török a 

háborúra teljesen fel van készülve, s oly rendben és készen tart mindent, mintha már holnap akarna támadni. 90  

 

… Ma reggel elhatározták, hogy körülhordozzák az országban a véres kardot, mint az itt szokás. Erősen hangoz-

tatják, hogy hadba szállanak mindnyájan, s én el is hiszem nekik, hogy megteszik, de későn, rosszul vezetve, híjával 

mindennek, ami kellene. … Akik a királyi tanácsban ülnek, semmit sem értenek a hadviseléshez, és egy sincs köztük, aki 

látott volna valaha egy véres kardot. De ha már nem is értenek a hadvezetéshez, legalább azt adná Isten, hogy megegyezni 

tudnának egymás közt. Még a legkisebb dolgon is egész napokat el tudnak vitatkozni, s este a tanácsülés végeztével még 

jobban összezavarodva megyünk szét. S ha végre határoznak is valamiben, nincs, aki végrehajtsa a határozatot. … napról 

napra növekszi a fejetlenség és zűrzavar. … 91  

 

Brodarics István levele VII. Kelemen pápához  

 

                                                 
90 Részlet az 1. számú levélből/ Buda, 1526. január 18. 118. o.  
91 Részlet a 15. sz. levélből/ Buda, 1526. június 19. 132. o.  
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Szentséges atyám és ura, legkegyelmesebb uram!  

Két okból történik, hogy ritkábban írok szentségednek; egyrészt úgy vélem, tekintettel kell lennem szentséged 

elfoglaltságára, másrészt magamnak is több mint elég dolgom van. Továbbá még azért is, mert jól tudom, hogy a báró úr 
92 mindenről beszámol, úgyhogy nem marad semmi, amiről nekem kellene sírnom. 

Hogy jelenleg milyen veszélyes a helyzetünk, arról szentséged ugyancsak folyamatosan értesül, a báró úr levelei-

ből. Egyedül Isten vagy Isten akaratából bekövetkezett véletlen mentheti meg ezt az országot a pusztulástól. Semmi más 

utat a megmenekülésünkhöz nem látok. Ha valamiben szolgálhatnék, szívvel-lélekkel megtenném, de mit gondol szent-

séged, mit tehetek, amikor a királynak nincsen semmije, a helyzet teljesen zavaros, az emberek gonoszak és széthúznak, 

az ellenség túlerőben van, én magam szegény vagyok, nemrég nyertem a méltóságomat, s e tisztségemért, amelyre szent-

séged emelt, irigyelnek azok, akik méltóságban is és vagyonban is messze megelőznek – és végül még ezer más, hihetetlen 

nehézség miatt. Mégsem fogok semmit sem elmulasztani, kockára teszem az életem is, s megteszem, amit megtehetek. 

… Könyörögve ajánlom legalázatosabb szolgálatomat szentséged kegyelmébe, kit őrizzen meg Isten boldogságban és 

sértetlenségben.  

Érd közelében, a Duna mellett vert királyi táborból, 1526. július 27-én. 93  

 

Dzselálzáde musztafa történelmi írásából részlet  

 

… A nyomorult ellenség dolgainak állásáról megtudatott, hogy Magyarország királya, a tévhitben élő és esztelen Lajos, 

az országában kormányzása alatt levő átkozott csoportot összegyűjtötte; de mivel tévelygő elméjén erőt vett az igazhí-

vőknek ország hódító kardjától való félelem, a többi hitetlen országok fejedelmeitől is kért segítséget és támogatást, s 

ennélfogva Alamánból, a császártól, bulgárból, a keresztényektől, Rúszból, Lehből, Csehből, Iszpániából, Francséből, 

Rimből és Ankónából összesen 150 000-nél több fegyveres és páncélos, ördöggel cimborázó dög gyűlt össze segítségére. 

A nyomorult király régi székhelyéül szolgáló Budun városától négy-öt állomással erre felé, a Mohács néven, ismeretes 

mezőn a régi időben, Zulkarnejn Iszkender idejében, Magyarország király, Körszkül nevű tévelygő piszkos, a tatár sereg-

gel csatát vívott, és győzedelmeskedett rajta; ennélfogva a rossz tervű átkozott is azt a gyönyörű mezőt választotta az 

iszlám népével vívandó csata helyéül. Gonosz terve és haszontalan gondolata szerint készen állott ama mezőn, hogy az 

iszlám győzhetetlen hadseregével szembeszálljon. … 94  

 

4. sz. melléklet 
 

Az igazság a részletekben rejtőzik. Az utókor elmélkedéséből először a felvázolt sorrend és a következtetés:    

 

A mohácsi csatát nem lehet önmagában vizsgálni, sokkal inkább csomópontnak kell tekinteni. Mohács végelszá-

molás volt, az akkor már másfélszáz esztendeje kisebb-nagyobb megszakításokkal zajló háború végelszámolása. A Ma-

gyar Királyság a maga alig 4 millió lakójával, Mátyás király halála óta folyamatosan hanyatló gazdaságával, korszerűtlen 

hadseregével nem mérkőzhetett meg a nálánál területileg ötször, lakosságát tekintve hatszor nagyobb Oszmán Biroda-

lommal. Vereségre volt ítélve, mert az erősen központosított, despotikus uralom alatt élő oszmánok erőiket sokkal jobban 

tudták összpontosítani, mint a közállapotait tekintve teljesen szétzilálódott, pártharcokba merült magyar állam. Kilátásai 

még ép gazdasági, társadalmi és politikai háttér esetén is kérdésesek lettek volna, hiszen az ellenállás az egyre erősödő 

oszmán nyomással szemben hihetetlenül sok pénzbe és emberbe került, s ezt hosszú távon nem tudta biztosítani. De ahogy 

Mohács a Magyar Királyság középkori történetének lezárása, úgy kezdete is egy másik korszaknak, a török hódítás korá-

nak. Azzal, hogy az uralkodó, II. Lajos odaveszett, s vele az ország vezetőinek jelentős része, új hatalmi rend kialakulása 

vette kezdetét. A két nagyhatalom, a Habsburgok és a Porta közé ékelődött Magyarország még jobban belesüllyedt a 

pártküzdelmekbe, melynek egyenes következménye lett a kettős királyválasztás, majd ezzel együtt az ország két részre 

szakadása. A bomlási folyamatot betetézte Buda elvesztése 1541-ben, amelynek eredményeként az oszmánok tartósan 

megvetették lábukat az országban, beékelődve a korábbi két országrész közé, és másfélszáz esztendőre állandósítva a 

háborús állapotokat. 95  

 

Szatmári István: Miért mohácsi a vész? 

 

1525. év folyamán a francia Ferenc császár Konstantinápolyba küldött követeivel sürgette a török hadjáratot, V. 

Károly német császár ellen. Ugyanakkor Ferenc Lajost [magyar királyt] biztosította a Károllyal való közeli kibéküléssel 

és a török elleni támadással (Tomic, VII. 306, 309). A szultán kedvező válaszát hozó Frangepán János követ, a velencei 

tanácsnak azt jelenti, hogy a török támadás NEM Magyarország ellen fog irányulni, mert a magyarokkal háromévi fegy-

verszünet van. Ferenc nem sietett válasszal, hanem Frangepánt bebörtönözte. Úgy gondolta, hogy a liga elég erős, a 

magyarok elleni török támadás pedig, rájuk nézve értéktelen. Ferenc 1526 július végén azt írja a szultánnak: „… Miután 

                                                 
92 Antonio Giovanni Da Burgio pápai nuncius  
93 Katona Tamás szer.: Mohács Emlékezete 32. o. (Kapitánffy István fordítása)  
94 u.o. Thúry József fordításában: Az országok osztályai és az utak felsorolása /részlet. 227. o.  
95 forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Moh%C3%A1csi_csata  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mohácsi_csata
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itthon minden rendben van, senkitől semmit sem kívánhatok birodalmam védelmére.” … Miközben a szultán a Velencé-

vel kötött szövetsége értelmében Friaulon átvonult volna Milánó ellen, átvonulási engedélyt kért II. Lajostól, aki a barát-

ságos követeket hosszú ideig visszatartotta, egyet elpusztított és a szultánnak ingerlő válaszokat küldött. A szultán már 

úton volt Nyugat felé, amikor az európai változásokról értesült. Adatunk van arról, hogy Szolimán korábbi üzenete álta-

lános békeajánlat volt és csak a horvátországi nyugat felé való átvonulás engedélyét kérte II. Lajostól. Míg II. Lajos - 

német és cseh tanácsadóinak azon mesterkedésére, hogy a Vatikán mindenről tudjon - nem tárgyalt (levelezett) a törökkel. 

Velence megkérdezése nélkül, addig Velence tőlünk független politikát folytatott, többek között hadseregszállító hajó-

haddal segítette a török hadsereget. Ugyanakkor az oláh vajda azt ígérte a szultánnak, ha 10.000 lovast kap, Budáig 

nyomul. Az oláhság másik embertelen akcióját jegyzi föl, az 1870-ben megjelent Sacred and Profane History S. Hnwes, 

Boston: Az oláh áruló módon elhurcolt 100.000 lengyel polgárt, rabszolgaként eladták a töröknek.”  … Török levéltárak-

ban kutató turkológusaink szerint Szulejmán a Dráva hídfők biztosítása után nem tervezett további támadást a magyarok 

ellen, ha azok nem erősítik meg kapcsolataikat a Habsburgokkal. (Perjés Géza: Az országút szélére vetett ország. 1975 

Magvető.)  

 

Nemeskürty: „Mi történt Mohács után” c. könyve jól mutatja meg, hogy miképp játszotta át a Habsburg Mária 

királynő férje feje fölött az országot testvére, Ferdinánd kezébe. A terv értelmi szerzőit homály fedi. Nagy valószínűséggel 

állítható azonban, hogy azokat a „Kalandosok” titkos társaságában kell keresni. Ez a társaság, mely annak a kornak sza-

badkőműves mozgalmának tekinthető, több külföldi pénzembert is magában foglalt és a személyes oltalma alá helyzete 

magát.  

„Magyarország és Velence között évszázadokon át küzdelem folyt a dalmáciai tengerpartért és a parti városokért. 

” (167.1.) Velence régi riválisa, Magyarország felé terelte a szultánt. Gritti utasítást kapott, hogy János királyt kell támo-

gatni. … A török hadsereg ellátását és hadtápját velenceiek intézték. (121-123. o.)  

Az 1526, augusztus 29.-i mohácsi csatavesztést követő tizenöt esztendő eseményeit csupán kronológiailag ismer-

tetik és a figyelmet azonnal a meginduló testvérharcra, az ország három részre szakadására és a törökdúlás másfél évszá-

zados kezdetét 1526. augusztus 29.-ére datálják. Alig érthető a mohácsot követő tizenöt esztendő /fél emberöltő a kritikus 

korban/ kiértékelésének szabotálása. A szajkózott “száz ötvenéves törökdúlás” nem Mohácsnál kezdődött amikor az or-

szág a török lábainál hevert, hanem tizenöt évvel későbben a Habsburgok szakadatlan ingerlései, provokálásai, hódításai 

és pusztításai következtében. 1526 aug. 29. Mohács, ahol elesett kb. 15.000 magyar, kevés kiváló hadvezető és egy cso-

port oligarcha. Mit vesztettünk? Az oligarchákat kikre semmi szükség nem volt már korábban sem. Vesztettünk fél tucat 

jó hadvezetőt, de maradt még hazánkban elegendő. A 15.000 magyar elvesztésével még nem omlottunk össze. Néhány 

évvel korábban a Dózsa-féle fölkelőkből leöldöstek kb. 80.000 ugoros magyart, hatszorta többet a mohácsi veszteségnél 

s mégsem “Dózsa vész” a “vész”. Hazánk négymilliónyi lakosából elesett 15.000 Mohácsnál. Ezt könnyen kiheverte a 

nemzet, hiszen fegyverben állott még kb. 85.000 székely és magyar katona, rettentő erő abban a korban. 

 

A Futaknál állomásozó Báthory András 18.000 főnyi lovasa, Zápolya és Frangepán a többi csatlakozó színmagyar 

egységekkel még esélyes volt győzelemre, de kizárólagosan magyar érdekeket tekintve, volt-e értelme a már évszázados 

törökellenes háborút a végtelenségig prolongálni mikor a szultánok végcélja nem is Magyarország, hanem a cselszövő 

nyugat volt.  

 

A válasz: „igen” azoktól a pán-germán és Vatikán-centrikus elemektől, akik a „Magyarország, mint a keresztény-

ség védőpajzsa — a végpusztulásig” áldatlan reklámja mögött immár évezrede szolgálnak idegen érdekeket. Ezek elhall-

gatják, hogy a ”pogány” (nem pedig a keresztény, akikért szerintük véreznünk kell), már szeptemberben kivonult hazánk-

ból, önként, a 85.000 főnyi intakt nemzeti: Szapolyai-Frangepán-Báthory-féle NEMZETI HADERŐKKEL való össze-

csapások nélkül is. … Egy hódító nem vonul ki egy országból két hónapon belül. Ha a nyugati keresztény közösség 

nem játssza vissza a Szultánt, akkor Magyarország a Szultántól ugyan békésen fejlődhetett volna negyven millióssá, mint 

Anglia és a többi nagy ország. Tehát nem volt  MOHÁCSI A VÉSZ… Ott inkább megtisztultunk az ellenséges kormány-

zóinktól.  

 

Szabó Dezső írja: „Biztosra vehetjük, hogyha Lajos Mohácsnál nem veszett volna el, a további küzdelem már nem 

folyt volna le anélkül, hogy a király alattvalói szembe ne kerültek volna egymással. Mert a magyarok tudták, mi volt 

királyuk része a Habsburgok magyarországi befolyásának növekedésében. A lengyelek nagy értékű okmánygyűjtemé-

nyében az Acta Tomicában 96 így jellemzik a magyaroknak a mohácsi csatában elveszett királyukhoz való viszonyát: «A 

magyarok nem bánták volna azt sem, ha Lajos hamarább pusztult volna el, mert gyűlölték őt, minthogy a németek szokása 

szerint élt, szerette a németeket, megvetette a magyarokat, és csak a németek körében érezte jól magát.» 97  

 

A török eredeti tervében Itália, nyugati Európa állott, és csak a Cognaci Liga terelte a szultánt Magyarország felé. 

Hogy a szultán nem szándékozott elfoglalni hazánkat, bizonyítja az a tény, hogy amikor 1546 őszén még őrséget sem 

                                                 
96 Acta Tomiciana VIII. 157. o. 
97 Szabó Dezső: Küzdelmeink a nemzeti királyságért. c. munkájából idézet. 226. o.  
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hagyva Budán kivonult hazánkból… a déli végekre. … 1526 október 14.-én Szapolyai János erdélyi vajda hívei Szapo-

lyait királlyá választják. 1526 okt. 15-én Ferdinánd Habsburg főherceg Hainburgban találkozik híveivel, megállapodnak 

Ferdinánd királlyá választásában. A kettős királyválasztás után megindul a két párt hatalmi harca. 

Az „ördögi” az “ISTENTELEN” török még azt az alkalmat sem használta föl hazánkba való betörésre, amikor a 

déli “fekete ember”, Cserni Jován Lippe, tájékán 12.000 főnyi délszláv seregével beveszi Szabadkát, földúlja Temesvárt, 

elfoglalja Szegedet. Végül János király, nehogy Ferdinánd elleni harcában a fekete cár hátba támadja, Czibak Imre püspök 

által szétvereti. Közben 1527 Juli. 31.-én Ferdinánd elfoglalja Győrt, Tatát, Komáromot, Esztergomot, és Visegrádot. 

Aug. 20-án a Szapolyai által védtelenül hagyott Budát is elfoglalja… János király a török védelmét keresi.  

 

1528-ban Mehemet belgrádi pasa kis sereget ad János mellé. 1529-ben II. Szolimán 200.000 emberrel megindul 

Szapolyai megsegítésére és Bécs elfoglalására. 1529 augusztus 18-án János király Mohácsnál hűbéres kézcsókkal járult 

a szultánhoz. … 1530-ban, ismét, az arrogáns germán provokáció: Ferdinánd Roggendorf Vilmos vezetésével 10.000 

főnyi német-spanyol hadat küld hazánkra. Roggendorf ostrom alá veszi Budát. Védelmét Gritti Alajos vezeti, aki vissza-

veri az agresszorokat. Grittit Szapolyai kormányzóvá emeli. 1532 ápr. 25.-én II. Szolimán újabb hadjáratot indít – Bécs 

ellen. TEHÁT NEM BUDA, NEM A MAGYAROK ELLEN! … A szultán három heti ostrom után visszavonul, Kons-

tantinápolyba… 

 

1540. július 22.-én meghal Szapolyai János. Ferdinánd évi 30.000 aranyat kínál a szultánnak, ha az országot bir-

tokba veheti. Egyben katonaságot indít Buda ellen. a védők visszaverik. 1541-ben Roggendorffal újabb sereget küld. A 

várat Fráter Martinuzzi György védi. Roggendorf súlyos veszteség után visszavonulna, de a Buda alá érkező Szulimán a 

pesti oldalra átkelő 16.000 németet megsemmisíti. Szolimán táborát Óbudán állítja föl. Fráter György 40 előkelő úrral, 

tisztelgő látogatást tesz a szultánnál.  

1541 augusztus 29.-én, a mohácsi csata tizenötödik évfordulóján a zsidó bankár József ben Sőlomó átadja a vár 

kulcsait a szultánnak és másfél évszázadra beül a török. A szultán a tanácsosokkal tudatja, hogy János Zsigmond nagy-

korúságáig birtokba veszi Budát. Ez a fordulat az osztrákok tizenöt évi provokációi, dúlásai orvtámadásainak logikus 

következménye. A tizenöt év alatt az osztrák négyszer támadt Budára… 

 

Miután a török a „Mohácsi vész” utáni harmadik hónapban elhagyta hazánkat, az azt követő tizenöt esztendő alatt 

kétszer vonult Bécs ellen. Nem Buda ellen. A török hadsereg háromszori (Mohács-Buda-Bécs-Bécs) kivonulása után 

mindannyiszor Ferdinánd földúlta a dunántúli városainkat, erődjeinket egészen Tokajig. A cél a törökök ingerlésével 

Magyarországot hadszíntérré változtatva fölfogni a nyugat elleni támadásokat. A szultán hazánkat a Habsburgoktól és 

Fuggerektől függetlennek akarta tudni. Ezt remélte megvalósulni a nemzeti király, Szapolyai megválasztásával, kinek 

védelmére is kelt.  

 

“Mintha még ma is a Habsburg uralkodóházi érdekeket kellene, védelmezzük, mint a Bach-korszakban és utána 

addig, míg volt király vagy fönnállt a királyság. Az a tény, hogy a dinasztikus érdekek védelme fontosabb szempont még 

ma is, mint a magyar nép, jogos és kötelező önbecsülése, azt mutatja, hogy ugyanazok a tudományon kívüli szempontok 

uralkodók bizonyos szakmai körökben, mint amelyek kötelezőek voltak a Bach-korszak egyetemi tanárainak és akadémiai 

tagoknak körében. A hamis történész közreműködik a nemzet megtévesztésében” - mondja dr. Zakar András… 

Arról nem szólnak, hogy a töröknek nem egy letiport, hanem egy semleges Magyarország volt az érdeke, ezt 

akadályozta meg Európa, amikor Ferdinánd a pápa pénzén, és a magyarok adóiból fönntartott seregeivel szüntelenül  be-

tört Magyarországra, hogy provokálja a szultánt és elérje Magyarország elözönlését, gyengítését. (124-129. o.) 

A nyugatról áramló törvénytelenségek és embertelenségek leplezésére az akkori Magyarországot “PÁRTOSKO-

DÓNAK” kiabálni hazaárulás. Az árulók kedvenc pontja a kettős királyválasztás ténye. Az igazság az, hogy miután az 

ország többsége, a rendek alkotmányosan nemzeti királlyá választják Szapolyait, 1526 november 10.-én, éppen az 1505.-

i rákosi gyűlés határozatai alapján, egy töröktől mentes, szabad Magyarországban, ugyanakkor 1526 december 16.-án a 

Mohács utáni maradék oligarchák, összesen tizenhárman, köztük papok, a nemzeti közvéleményt ignorálva, királlyá vá-

lasztják Ferdinándot. A tizenhárom oligarcha kik nevüket sem tudták az okmányokra vetni, nem képviselte a nemzetet, 

úgy nem, mint ahogyan 1956-7-ben a Kádár-kormány sem. Mint ahogyan a maroknyi 1956-os Kádár klikk és az egyete-

mes nemzeti összefogás közötti ellentét nem nevezhető pártoskodásnak, így az egyetemes nemzet által választott nemzeti 

király Szapolyai és a tizenhárom oligarcha klikk közötti viszony sem nevezhető pártoskodásnak.  

 

Történetíróink a török rabigát a mohácsi csata keltétől, 1526-tól jegyzik. Az ideirányított figyelembe azonnal be-

ültetik az „ország három részre szakadás” kezdetét. Mintha a három részre szakadás és a pártoskodásból is származó 

tragédia a mohácsi csatamezőn kezdődött volna. Ez HAMIS. Mohács után a testvér török önként kivonult hazánkból, ami 

súlyos gondot okozott nyugatnak, ugyanis a török-magyar háború a menekvésüket jelentette és busás kereskedelmi hasz-

not. Ezért provokálták a szultánt, aki a mohácsi “vész” tizenötödikei évfordulóján ül be Budára. A tizenöt év eseményeit, 

motívumait nem akarják analizálni. Mindent a pártoskodó magyarok hibájául mutatnak ki, éspedig hamisan az 1526.-i 

mohácsi csatától számítván. Dr. Zakar András ennek legelső tanulmányozója szerint minden általánosítás igazságtalan. 

Mohácsi csata évében a magyar rendek egységét láthatjuk. Az 1525-ik évben kelt országgyűlési határozat világosan és 

EGYSÉGESEN szemben áll a “másik” az idegenek, vagyis NEM MAGYAROK pártjával. Erről a tényről történetíróink 

PÁRTOSKODÁS címen foglalkoznak. A következményeket a történetíró kizárólag a magyarok rovására jegyzi nem 

http://domonyi.aries.hu/partok-nelkuli-parlament.html
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emelvén ki, hogy azon az országgyűlésen az történt, ami 1956-ban, amikor a színmagyar többség megelégelte az idegen 

nemzetvezetők pusztításait. Tehát nemzeti megmozdulás az idegen zsarnokság ellen. Erről az országgyűlési határozatról 

a történetíró keveset szól. Pedig ebből kitűnik a közhatalom, a rendek egysége. Csakúgy, mint az 1956-os nemzeti egység. 

Pártoskodás itt nem mutatkozik. Ha mégis használni kell a “pártoskodás” jelzőt akkor vonatkozik ez a hatalmat bitorló 

német, cseh és egyházi csoportokra, akik 1525-ben, mint 1956-ban idegenül álltak a nemzettel szemben. Az 1525. or-

szággyűlés reformjait megvalósítani lehetetlen volt. Ezért a felelősség, mint a bűnösség kérdésénél az idegeneket kell 

vádolni, nem pedig a 1525 magyarságát sem a 1956 magyarságát.  
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