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A magyarok vándorlása/Wikipédia

A magyar nép eredete és a magyarok 
vándorlása

Riti József Attila

 A magyar nép kialakulásá-
val kapcsolatban számos monda és 
tudományos elképzelés született. 
Cikkemben felvázolok párat ezek 
közül. 
 Eredetmondák: 
 A legendák és a régi króni-
kák az Árpád-ház eredetét bibliai 
időkig vezetik vissza, pontosabban 
egészen Nimródig, (Ménrót) aki 
az özönvíz utáni világ első királya 
volt. Nimród hatalmas testi erő-
vel rendelkezett és ő kezdte Bábel 
tornyának építését, amit számos 
mezopotámiai és középkori for-
rás is állít. Mérothról a névtelen 
jegyző, Anonymus is ír, 1282-ben, 
a Gesta Hungarorum elnevezésű 
krónikájában: „…vissza kell tér-
nünk Menróth óriásra, ki a nyel-
vek megkezdődött összezavarodása 
után Eviláth földére méne, melyet 

ez időben Persia tartományának 
neveznek, és ott nejétől Eneth-től 
két fiat nemze, Hunort tudniillik és 
Mogort, kiktől a hunok vagy ma-
gyarok származtak. De mivel Men-
róth óriásnak Enethen kívül, mint 
tudjuk, több neje is volt, kiktől Hu-
noron és Mogoron kívül több fiakat 
és leányokat is nemzett; ezen fiai 
és maradékaik Persia tartományát 
lakják, termetre és színre hasonlí-
tanak a hunokhoz, csak hogy kissé 
különböznek a beszédben.”
 Egy másik, ismertebb ere-
det monda a csodaszarvas legendá-
ja, mely szerint két testvér Hunor 
és Magor (Ménrót fiai) elindultak 
vadászni, majd egy csodaszarvast 
üldöztek egy új helyre, Meotisz 
szigetére költöztek, mivel jól véd-
hető volt. Meotisz szigetén Hunor 
és Magor családot alapítottak és 
benépesítették a vidéket. Sok 

évszázaddal később, mikor Hunor 
és Magyar ivadékai nagyon elsza-
porodtak, kettéváltak. Hunor utó-
dai lettek a hunok, Magyaré pedig 
a magyarok. Ez a történet a kettős 
honfoglalásra utal, melyet később 
számos forrás, kutatás és történész 
is alátámaszt. 
 Az Árpád-ház családfája 
szerint, Attila, hun király fia, Csa-
ba fia Ed, Ed fia Ügyek (Ügek), 
Ügyek fia Előd, Előd fia Álmos. A 
lista mindenképp hiányos, mivel 
Attila halála (453) és Álmos szü-
letése között (819) eltelt 366 év 
alatt jóval több nemzedék lehetett, 
mint amit a krónikák megemlíte-
nek. 
 Álmos fejedelem születé-
séhez kapcsolódik Emese álma, 
amely szerint a turulmadár éjsza-
ka megjelent Emese álmában és 
teherbe ejtette, melynek követ-
keztében megszületett Álmos, aki 
emiatt kapta nevét is. 
 Álmos a magyarok egyik 
legkiemelkedőbb személyisége, 
mert a vérszerződés után, amikor 
a hét magyar törzsfő fejedelemmé 
választotta, a Kárpát-medencébe 
vezette a magyarokat, ahol később 
letelepedtek. 
 A fehér ló mondája szerint 
a magyarok a Duna mellékén ural-
kodó morva fejedelemnek, Szva-
topluknak fehér lovat, aranyos 
nyerget és kötőféket küldenek, s 
viszonzásul földet, füvet és vizet 
kérnek. A morva vezér beleegye-
zik és Árpád immár jogaira hi-
vatkozva birtokába veszi a Kár-
pát-medencét, és megfutamítja az 
ellenálló morva fejedelmet. A tör-
ténészek általános felfogása sze-
rint a monda alapja a föld vásár-
lásával kapcsolatos ősi jogszokás, 
szerződés értékű jelképes szertar-
tás, amelyet a magyarok az ideg-
ennel szemben érvényesítenek. A 
monda megjelent Anonymus írá-
sában, de későbbi kronikáink is 
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megemlítik: a Nemzeti Krónika, a 
Budai, valamint Dubnici Krónika 
is. 

Tudományos elméletek: 
 Bármennyire is érdekesnek 
tűnnek az eredetmondák nem tar-
talmaznak tudományos elemeket, 
ezért nem is lehet kész tényként el-
fogadni őket. A történészek, régé-
szet és újabban a genetikai régészet 
komoly kutatások következtében 
több elméletet kidolgoztak me-
lyeknek egy részét nem tekintenek 
szakmainak és történelmileg alátá-
maszthatónak. 
 A legismertebb és elfoga-
dottabb a finnugor elmélet, mely 
szerint a magyar nyelv és nép a 
finnugor nyelvcsaládba sorolható, a 
finn, észt és egyéb népekkel együtt-
véve. A finnugor elmélet szerint 
őseink az Ural hegység környékén 
élhettek, egy finnugor ősnép része-
ként. Ez a korai finnugor közösség  
halászatból és vadászatból tartotta 
fenn magát. Egy idő után, Kr. e a 
III. évezredben a finn és ugor né-
pek különváltak és a helyszínen 
csak az ugor törzsek maradtak. Kr. 
e 1000 és 500 között megkezdődött 
őseink önálló néppé válása, ekkor-
ra tehető a magyar nyelv és nép 
kialakulása. Ugyanekkor az ugor 
törzsekből kivált magyarok nomád 
lovas életmódra tértek át. Kr.e 500 
és Kr. u 500 közötti időszak fehér 
folt a magyar történelemben, de a 
történészek feltételezik, hogy előd-
jeink a Volga és a Káma folyók 

környékén, az úgynevezett Magna 
Hungariában laktak.  Ez a terület, 
a dél-oroszországi sztyeppe, ahol 
a magyarság egészen a honfogla-
lásig vándorolt. A magyarok mel-
lett egyéb nomád népek is éltek itt, 
akik sohasem költöztek az északi 
erdőségekbe. Életmódjukat a ván-
dorlás, a sátorozó életmód jelle-
mezte. Az állatállomány védelme 
és a területekért folyó küzdelem 
a nomádokat kiváló harcosokká 
tette. A VIII. században a magyar 
törzsek továbbbállottak és Levé-
diába költöztek. A terület pontos 
fekvése ismeretlen, de valószínű-
síthető, hogy a Don, a Donyec és 
az Azovi-tenger (Meótisz) környé-
kén lehetett. Levédiában a Kazár 
Kaganátus fennhatósága alatt éltek, 
adóztak és cserében megtarthatták 
függetlenségüket. Ezen a terüle-
ten a kazárok hatására a nomád 
életmódról a földművelésre helye-
ződött a hangsúly, ezt bizonyítják 
török eredetű jövevényszavaink 
is. A szállásterület Levediről kapta 
a nevét, akit a források törzsfőnek 
neveznek, ami azt bizonyítja, hogy 
a magyarok már ekkor törzsekbe 
szerveződtek. 830-ban a magyarok 
elszakadtak a Kazár Birodalomhoz 
és tovább vándoroltak (velük együtt 
három kabar törzs is), nyugatra a 
Dnyeper és a Dnyeszter folyok tor-
kolatához, Etelközbe. Az említett 
szálláshelyen megszervezték a hét 
magyar törzs szövetségét és vezér-
nek megválasztják Álmost. A ha-
gyomány szerint a törzsszövetséget 

vérszerződéssel pecsételték meg. 
A szövetséghez egy török nyelvű 
kazár néptöredék is csatlakozott, 
a kabarok három törzse, melyeket 
egy törzsbe szerveztek, ők voltak 
a törzsszövetség nyolcadik törzse. 
A kabarokat elő- és utóvédő sze-
repet láttak el. A törzsszövetség 
megalakulása következtében a ma-
gyarok megerősödtek és 862-től 
kezdődően több portyát szerveztek 
a Kárpát-medencébe, ahol majd le-
telepednek. Letelepedésük a Hon-
foglalás. 
 Egy másik ismert és egy 
nagyobb teret hódító elmélet a hun 
rokonságról és a kettős honfogla-
lásról szól. Számos külföldi forrás 
azonosítja egymással a magyaro-
kat, az avarokat és a hunokat. Az 
elmélet szerint a hunok és a ma-
gyarok rokon népek. Ezt az állítást 
a legújabb genetikai kutatások is 
bizonyítják.
 Az említett elméletek mel-
lett számos egyéb létezik. A tel-
jesség igény nélkül megemlítenék 
néhányat, de ezeket nem részletez-
ném: magyar–türk (turáni) elmélet, 
sumér–magyar nyelvelméletek, 
kabard–magyar nyelvrokonság, 
japán–magyar nyelvrokonság, kel-
ta–magyar nyelvkapcsolat elmélet, 
kecsua–magyar nyelvhasonlósá-
gok, kínai–magyar nyelvrokonság, 
etruszk–magyar nyelvrokonság. 
Mindezekről olvasható a világhálón 
megjelenő számos cikk, tanulmány 
vagy enciklopédikus bejegyzés. 

A honfoglalás/részlet a Feszty-körképből
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 A magyarországi Országos 
Onkológiai Intézet és a Göttingeni 
Egyetem az Árpád-házi királyok és 
királynék 800 éves csontjain végzett 
genetikai vizsgálatokat azzal a céllal, 
hogy megállapítsák az Árpád-ház-
ra jellemző DNS-t. Kásler Miklós 
(Széchenyi-díjas magyar onkológus, 
tanszékvezető egyetemi tanár, az Or-
szágos Onkológiai Intézet főigazga-
tója, 2018-tól az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának minisztere) sze-
rint: „A kutatás közel természettudo-
mányos pontosságú, és segítségével 
a magyarság eredetéhez is közelebb 
kerülünk, így az érzelmi alapú viták 
helyett a tényekre alapozhatunk.” 
(Magyar Nemzet, 2020. július 10-én 
megjelent lapszám). 
 A DNS vizsgálatok azonosí-
tották II. Vak Béla, III. Béla, két ki-
rályné és két csecsemő csontvázát. 
Továbbá a kutatások megerősítették, 
hogy az Árpád-dinasztia „hogy ez 
az ókori Baktriában, a Turáni-alföld 
szélén, a jelenlegi Észak-Afganisz-
tán” (Kásler Miklós - Magyar Nem-
zet, 2020. július 10-én megjelent 
lapszám) területén alakult ki 4500 
évvel ezelőtt. Kásler Miklós minisz-
ter szerint: „Baktria területéről lassú 
mozgás indult el nyugati és északi 
irányba, majd kétezer évvel ezelőtt 
már az „Árpádok” családja és roko-
naik az Uráltól délre és nyugatra he-
lyezkedtek el.” Mindezek fényében 
valószínű, hogy a magyar törzsek és 
az őket kísérő népek innen folytatták 
útjukat.

Riti József Attila

4500 éve alakult az 
Árpád-házi 
dinasztia

Peter Johann Nepomuk Geiger - A pozsonyi csata /wikipédia

Lakatos Andrea

A honfoglalás és 
kalandozások kora 
 830 és 895 között a ma-
gyar törzsek a Don és Al-Duna 
közti területen élt. Egyes források 
arra utalnak, hogy a hét magyar 
törzs (Nyék, Megyer, Kürtgyar-
mat, Kér, Keszi, Tarján, Jenő) 
közül négy a nyugati területeken, 
azaz a Dnyeper és a Duna közt, 
három pedig a Don környékén élt. 
A nyugati törzsek kapcsolatba ke-
rülhettek a Kazár-Birodalommal 
és szövetségesi viszony is kiala-
kulhatott közöttük.
Ebben az időszakban a magyaro-
kat többen felkérték harcbéli se-
gítségre. 836-ban bolgárok, 862-
ben frankok, 881-ben Szvatlopuk 
morva uralkodó, majd 892-ben 
Arnulf frank uralkodó kérte segít-
ségüket.
 894-ben Bizánccal kiala-
kítottak egy bolgárellenes szö-
vetséget, majd harcba is szálltak 
velük. Bizánc cserbenhagyta a 
magyarokat és kibékült a bolgá-
rokkal, akik összefogtak a magyar 
területek mellett élő besenyőkkel 

és kétfelől megtámadták azokat. 
Az első vereségek után Árpád 
ráébredt arra, hogy népét el kell 
menekítenie, ezért elindult a gaz-
dátlan Kárpát-medence fele. Hoz-
zájuk csatlakoztak a kazárok ellen 
fellázadt kabarok is.
 A honfoglalás 895-ben 
több szakaszban és több irányból 
zajlott. Először a Keleti-Kárpátok 
hágóin és Erdély felől a Tiszántúl 
és az alföldi területek elfoglalása 
történt. A Dunántúlra való behato-
lás ebben az első szakaszban nem 
valósulhatott meg, mivel Pannó-
nia ősi földje Nagy Károly 803-
ban lezajlott avarok elleni hadjá-
rata óta a frankok ellenőrzése alatt 
állt. Ekkoriban I. Arnulf keleti 
frank király hűbéresét Boleszláv 
morva fejedelmet kérte fel a tar-
tomány megvédésére. Boleszláv 
a Kis-Balatonnál fekvő Mocsár-
vár térségében rendezte be főha-
diszállását. Bár a Dunántúl meg-
szerzése nehéznek ígérkezett a 
magyarok számára, a Tisza vidék 
könnyen meghódítható területnek 
számított, hiszen itt csupán szlá- 
vok, avarok és más töredék népek 
éltek. Ezen a vidéken egy érdekes 
és máig ismeretlen etnikum nyo-
mai is felfedezhetőek voltak,
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akiket a történettudomány ma 
griffes-indás népnek nevez, sajátos 
motívumaik miatt. Olyan magya-
rokkal azonosíthatóak, akik már 
670 körül a Kárpát-medencébe 
települtek. Ez a kettős honfogla-
lás elmélete, ám teljes bizonyítást 
máig nem nyert. A honfoglalás első 
szakaszának lezárulása, a Dunáig 
terjedő területek birtokba vétele 
899-re zárult le.
 A magyar törzsek meg-
jelenése a Kárpát-medencében 
jelentősen felbolygatta a helyi 
erőviszonyokat. A bolgárok visz-
szaszorultak, a morvák területei-
ket féltették. Amikor a honfoglaló 
magyar törzsek megérkeztek, ak-
kor épp I. Arnulf király az Itáliai 
Királysággal és annak urával, I. 
Berengárral kezdett harcba szállni. 
Ebben a harcban Arnulf fel akarta 
használni a magyarokat riválisa, 
Berengár legyőzéséhez. Még 899-
ben kötött egyezséget a magyar tör-
zsi vezetőkkel, melyben arra kérte 
őket, hogy Itáliába vonulva segítse-
nek neki legyőzni Berengárt, amely 
után gazdag zsákmánnyal térhet-
nek majd haza. Az alku érvénybe 
lépett és a magyarok a 899-es ka-
landozó hadjáratuk során behatol-
tak Itáliába, ahol 899 szeptember 
24-én vívott csatában nagy győzel-
met arattak az itáliai király serege 
felett. Mivel a keleti frank király a 
csata után két hónappal meghalt, a 
frank-magyar szövetség is érvényét 
vesztette, így Árpád elhatározta, 
hogy megszerzi a frank területeket.
Nem volt központi irányítás, min-
den törzs maga dönthetett arról, 
hogy mikor és merre indítja meg 
hadjáratait. A 900-902-es évektől 
lett egyre jellemzőbb, hogy a ma-
gyar törzsek egyesével, vagy néha 
két törzs összefogva egyidejűleg 
indult kalandozni más – más irá-
nyokba.
 A kalandozó csapatok harc-
módja sokáig egyedinek számított 

Európában: nomád, könnyűlovas 
harcmodorban küzdöttek, egysége-
ikben nem volt sem gyalogság, sem 
nehézfegyverzetű lovagság, ellen-
ben volt elővéd, főcsapat és utóvéd. 
Taktikájukban sokszor alkalmazták 
az elővéd támadása utáni színlelt 
megfutamodást, majd az óvatlanul 
előretörő ellenség ellen a főerő vá-
ratlan bevetését, mely körülzárta és 
felmorzsolta a támadókat. A ma-
gyarok legfontosabb, szinte csata-
döntő fegyverének az íjat tekintet-
ték. Íjaink hírnevét dicséri a 924. 
évből Modena városának templomi 
könyörgéséből ismert ima: „a ma-
gyarok nyilaitól ments meg Uram 
minket”
 A pozsonyi csata a korszak 
legnagyobb jelentőségű ütközete 
volt, mert ebben az összecsapás-
ban a Keleti Frank Királyság a 
honfoglaló magyarok által frissen 
megszerzett Kárpát-medence visz-
szahódítását szerette volna elérni. 
Ez volt a 895–ben kezdődő honfog-
lalás utáni időszakban az európai 
területekről kiinduló legnagyobb 
ellentámadás a magyarok vissza-
szorítására. A nagyarányú német 
támadás idején a Keleti Frank Ki-
rályság élén Arnulf fia, a 907-ben 
mindössze 14 éves IV. Lajos állt. 
 A magyar seregek élén saj-
nos nem tudjuk ki állhatott. A tör-
ténészek körében ma is vita tárgyát 
képezi, hogy Árpád fejedelem élt-e 
a csata idején. Az egyik vélekedés 
szerint ő maga vezette a magya-
rokat, de a csatában elesett. Erre 
nincsen bizonyíték, hiszen a for-
rásokban semmilyen említés nem 
esik Árpádról. A másik elmélet a 
csata előtti napokra teszi Árpád ha-
lálát, és azt állítja, hogy a németek 
éppen ezen esemény miatt időzí-
tették támadásukat a fejedelem 
halála utáni napokra. Amennyiben 
Árpád nem élt a csata idején, úgy 
vélhetően öt fia közül a legidősebb 
Levente vezethette a magyarokat, 

és ő maga lehetett a fejedelem is. 
A hadak létszámát pontosan nem 
tudhatni, de valószínűleg a német 
erők olyan kétezres létszámú tú-
lerőben lehettek, de ennek ellenére 
a magyar csapatok mind a három 
összeütközés győztesei voltak. A 
győzelemittas magyarok egészen a 
Lech folyóig üldözték a menekülő 
németeket, miközben feldúlták és 
felgyújtották a vidéket.
 A pozsonyi csatával zárult 
le véglegesen a magyar honfogla-
lás, és ezzel az ütközettel bizonyí-
totta be a magyarság, hogy elég 
erővel rendelkezik ahhoz, hogy 
Európa új népeként tartósan meg-
maradjon a kontinens keleti szeg-
mensében.
 A pozsonyi csatát két évti-
zednyi kalandozás követte, mely-
ben már Európa távolabbi területei 
felé is megindultak támadásaik. 
908-ban Szászország és Türingia 
volt a célpont. A két német tar-
tomány feldúlása során Eisenach 
mellett Türingia ura kísérletet tett a 
magyarok megállítására, de csatát 
vesztett és elesett az összecsapás-
ban. 909-ben Bajorország és Sváb-
föld felé irányultak, majd 910-ben 
a mai München közelében fekvő 
Augsburg lett a célpont. Itt az ifjú 
frank uralkodó IV. Lajos csatát vál-
lalt a magyarokkal, ám újra óriási 
vereséget szenvedett. Ugyanezen 
évben a bajor tartomány sere-
gei is megpróbáltak megütközni 
Neuhingánál a magyarokkal, ám 
ők is veszítettek. Ezután a 933-as 
merseburgi vereségig szinte sza-
kadatlanul folytatták hadjáratai-
kat Bajorországban, Frankföldön, 
Svábföldön, Szászországban, majd 
915 után Burgundiában, Vesztfáli-
ában, Lotaringiában, Itáliában (I. 
Berengár oldalán). A periódus vé-
gén, 926-ban a francia területeken 
a Loire völgyén keresztül az Atlanti 
óceánig jutottak. Később, 927-ben 
pedig az itáliai uralkodó kérésére
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Fajsz - Moritz von Schwind/Wikipédia

Észak-Itáliából Rómába kísérték a 
pápa (X. János) öccsét, majd Tos-
canát és Apuliát fosztogatták.
 919-ben a német trónra I. 
Henrik került, akivel kezdetét vet-
te a sikeres és erőskezű német ki-
rályok sora. Henrik elszánta magát 
arra, hogy végleg leszámol a ma-
gyarokkal, és amikor azok 924-
ben Szászországba törtek, egyik 
vezérüket – vélhetően Árpád egyik 
fiát – sikerült fogságba ejtenie, így 
9 évnyi békét tudott vásárolni a 
Németország-szerte rettegett táma-
dóktól. A megnyert idő alatt Henrik 

átszervezte seregét, melyben a ne-
hézfegyverzetű lovagság létszámát 
megnövelte. Felkészülten várta a 
magyarok újbóli felbukkanását.
 932-ben I. Henrik felmond-
ta a békét és megtagadta a további 
adófizetést, ezért a magyarok 933-
an megtámadták Szászországot. E 
csata hozta a magyarok első nagy 
veszteségét. Az ezt követő három 
évben a magyarok elkerülték a né-
met területeket, melyek élére köz-
ben I. Henrik fia I. Ottó került. Apja 
példáját követve, ő is komolyan 
vette a magyarok elleni felkészü-
lést, s amikor azok 937-ben foszto-
gattak, megtámadta őket és Metzig 
kiűzte a magyarokat. A távoli vidé-
kekre vetődő magyar csapatok fel-
dúlták Párizs és Dijon környékét, 
majd az Alpokon keresztül előbb 
Itáliába, később a Pireneusokon át-
kelve spanyol földre vonultak. 950 
körül a német fejedelmeknek sike-
rült kiismerni a magyarok taktiká-
ját s ezért a magyarok egyre több 
csatát vesztettek. Az utolsó nagy 
nyugati kalandozásra 954-ben ke-
rül sor, ennek során előbb a mai 
Belgium területén fosztogattak. 
Az ellenfelek nem vállalták a nyílt 

összecsapást, a magyarok viszont 
nem használhatták íjaikat az eső 
miatt. Április 6-án Cambria külvá-
rosát gyújtották fel, a várfalakkal 
nem boldogultak. A védők elfog-
ták Bulcsú vigyázatlan testvérét és 
lefejezték. A magyarok megpró-
bálták a fejét visszaszerezni, de a 
védők nem adták, erre a magyarok 
összes foglyukat megölték. Ezután 
Laon, Reims, Chalons és Metz vi-
dékén fosztogattak, Burgundiát is 
feldúlták, majd Itálián keresztül 
hazatértek.
 955 augusztus 10-én zajlott 
le a magyarok számára nagy követ-
kezményekkel járó vereség, ami-
kor Augsburg váránál szembeszáll-
tak I. Ottó kisebb, de jól felkészült 
seregével. (Bár az augsburgi csa-
tában részt vett magyar csapatok 
vezéreit, Bulcsút, Lehelt és Súrt, 
a király Regensburg várába vitette 
és ott felakaszttatta őket.) Ezzel a 
magyarok beszüntették Nyugat-eu-
rópai kalandozásaikat. A csata után 
még 15 évig folytak magyar kalan-
dozások Bizánc ellen, ám a 970-
ben bekövetkezett vereségük után 
dél-keleti irányú kalandozásaik is 
befejeződtek.

Szent István szobra a Hősök terén

Árpádházi fejedelmek és ki-
rályok névsora

Fejedelmek

Árpád                           895-907
Zsolt                             907-947
Fajsz                             947
Taksony                        947-972
Géza                             972-997
István (Vajk)                997-1000

Árpád-házi királyok

I. (Szent) István            1000-1038
Orseolo Péter                1038-1041 
és 1044-1046
Aba Sámuel                  1041-1044
András                       1046-1060

I. Béla                           1060-1063
Salamon                        1063-1074
I. Géza                          1074-1077
I. (Szent) László           1077-1095
(Könyves) Kálmán       1095-1116
II. István                       1116-1131
II. (Vak) Béla               1131-1141
II. Géza                        1141-1162
III. István                     1162-1172
II. László ellenkirály   1162-1163
IV. István ellenkirály   1163-1165
III. Béla                       1172-1196
Imre                             1196-1204
III. László (kiskorú)    1204-1205
II. András                    1205-1235
IV. Béla                       1235-1270
V. István                      1270-1272
IV. (Kun) László         1272-1290
III. András                   1290-1301
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Riti József Attila

A Magyar Királyság 
kialakulása

 Géza fejedelem. Géza apja 
Taksony fejedelem, anyja egy elő-
kelő besenyő nő, valószínűleg To-
nuzoba besenyő nemzetségfő leá-
nya lehetett. Nevét eredeti kiejtés 
szerint Gyevi, Gyeü, Győ vagy 
Gyű lehetett. 
 Géza 972 körül lett nagy-
fejedelem és Taksonyt követte a 
törzsszövetség élén. Fejedelemmé 
(972–997) válása után megerősí-
tette fejedelmi pozícióját és szét     
zúzta a törzsi kereteket.  A törzseket 
Kárpát-medence szerte telepítette. 
A településnevekből ítélve Szamo-
sújvár környékén a Kér (Kérő) és a 
Jenő (Szamosjenő – Fundătura) 

 Géza felismerte

törzseket telepítette. Géza felis-
merte, hogy a magyarok csak úgy 
maradhatnak fenn Európában, ha 
keresztényekké válnak., ezért kez-
deményezésére nyugatról térítő 
szerzetesek érkeztek az országba, 
akik Gézát és ötezer magyart ke-
reszteltek meg. A fejedelem, bár 
megkeresztelkedett, mégsem ta-
gadta meg ősei hitét. Géza felesége 
Sarolt volt, az erdélyi gyula lánya.
 A külkapcsolatok építése 
miatt lányait a környező államok 
hercegeihez adta férjhez. Fiának, 
Vajknak német területről hozott 
feleséget, Gizellát, aki Civakodó 
Henriknek volt a lánya. 
 Megtiltotta a külföldi ka-
landozásokat, békére törekedett 
szomszédjaival. Szigorúan fel-
lépett a függetenségre törekedő 
törzsfők ellen. Halálakor már csak 
Koppány, Gyula és Ajtony őrizte 

meg

függetlenségét. Géza alatt megin-
dult az államszerveződés, és foly-
tatódott magyar törzsi társadalom 
bomlása.
Szent István. Géza fia, Vajk Esz-
tergomban született 980 körül. 989 
körül megkeresztelkedett és felvet-
te az István nevet. 997-ben, Géza 
halála után a Gizellával jött lova-
gok segítségével István lett a nagy-
fejedelem.  Ősi jogon Koppány, a 
somogyi vezér tartott igényt a ha-
talomra és társaival a törzsi sza-
badsághoz és a pogány valláshoz 
ragaszkodott, ezért fellázadt István 
ellen. A csatában Koppány veresé-
get szenvedett és megölték.  István 
felnégyelte Koppány testét és négy 
vár (Székesfehérvár, Veszprém, 
Győr és Gyulafehérvár) kapujára 
tűzzték ki.

István győzelme anyai nagybátyja, Gyula vezér felett 1003-ban Erdélyben. A Képes krónika ábrázolása/Wikipédia
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 Koppány legyőzése után 
997 és 1000 között István megte-
remtette Magyarország egységét, 
miközben nyugatbarát külpolitikát 
hirdetett. 1000.  december 25-én 
vagy 1001.  január 1-én királlyá 
koronáztatta magát, a II. Szilvesz-
ter pápa által küldött koronával.
Koronázása után nekilátott a köz-
igazgatás és a magyar egyház meg-
szervezéséhez. A világi hatalom 
központjává Székesfehérvárt, egy-
házi központtá Esztergomot tette 
meg. Megkezdte a pénzverést, és 
kivetette az első adókat. A fő for-
galmi pénz az ezüstdénár lett. 
 István két törvényköny-
vét ismerjük. A korszak legjelen-
tősebb magyar irodalmi alkotása 
az Istvánnak fiához, a trónörökös 
Imréhez intézett Admonitiones (In-
telmek) című latin nyelvű műve. 
A szöveget feltehetőleg valamely 
egyházi személy fogalmazta, azon-
ban gondolati tartalmát vélhetően 
I. István diktálta („Mert amiként 
különb-különb tájakról és tarto-
mányokból jönnek vendégek, úgy 
különb-különb nyelvet és szokást, 
különb-különb példát és fegyvert 
hoznak magukkal, s mindez az or-
szágot díszíti, az udvar fényét eme-
li” - Szent István király intelmei 
Imre herceghez, részlet)

 1003-ban István legyőzte 
anyai nagybátyját, az erdélyi Gyu-
lát, majd ennek területén megala-
pította az erdélyi püspökséget. Ezt 
követően legyőzte Ajtonyt, (Kö-
rös-vidéktől az Al-Dunáig önálló 
uralmat épített ki). A király Csanád 
vezért küldte ellene, aki győzel-
met aratott felette. Ajtony terüle-
tén szervezte meg Csanád megyét, 
majd 1030-ban létrehozta a csanádi 
püspökséget, melynek első püspö-
ke a velencei származású Gellért 
volt.  
 Székesfehérváron új szék-
helyet alapított. István tíz püspök-
séget alapított (Veszprém, Győr, 
Esztergom, Eger, Pécs, Kalocsa, 
Csanád, Vác, Gyulafehérvár és Bi-
har, majd az utóbbi helyett Várad). 
Elrendelte, a templomépítést és kö-
telezte a templomba járást.
 Az egyházmegyék alapítá-
sával párhuzamosan elkezdődött 
a vármegyerendszer kiépítése és 
megszervezése, amely szintén né-
met mintát követett.  A vármegye 
élén a király által kinevezett ispán 
állt.
 István egész uralkodását 
a Kárpát-medence egységének a 
megteremtése és a kereszténység 
elterjesztése jellemezte. Külpoliti-
kájában pedig arra törekedett, hogy 

szomszédaival békés viszonyt 
ápoljon. Gizellával kötött házassá-
ga is ezt a célt szolgálta. II. (Szent) 
Henrik uralkodása alatt ez a dinasz-
tikus kapcsolat biztosította is a bé-
két a Német-római Birodalommal.
 1024-ben István sógorá-
val, II. Henrikkel a bajor uralko-
dócsalád fiúágon kihalt, emiatt a 
Német-római Birodalommal ide-
iglenesen megromlott a viszony. 
II. Konrád csak távoli rokona volt 
II. Henriknek és el akarta foglalni 
Magyarországot, de István a felper 
zselt föld taktikájával kiéheztette 
az ellenséget, majd Bécsnél be is 
kerítette és legyőzte a visszavonuló 
német sereget. 
 1031-ben, István fia, Imre 
herceg egy vadászbalesetben meg-
halt, így egyik nővérének fiát, Or-
seolo Pétert nevezte meg trónörö-
kösnek. 
 1032-ben sikertelen me-
rényletet követtek el ellene, így 
unokatestvérét Vazult megvakítot-
ta, ennek fiait Leventét, Andrást és 
Bélát pedig száműzte az országból.
 1038. augusztus15-én meg-
halt és az őáltala alapított Székesfe-
hérváron, a Szűz Mária-templom-
ban temették el. Szentté avatására 
László király uralkodásának ide-
jén, 1083-ban került sor.

Riti József Attila

Trónviszályok és 
pogánylázadások

 Orseolo Péter első ural-
kodása. Imre herceg halála után 
trónörökös nélkül maradt az or-
szág, ezért István a rokonok között 
keresett utódot. A választás egyet-
len ismert nővére és Orseolo Otto, 
velencei dózse fiára, Orseolo Pé-
terre esett. István nagyon kedvelte 

Orseolo Pétert, mert benne látta a 
nyugati kereszténység folytatóját. 
Apjának testvéreit, Szár Lászlót 
és Vazult nem vette figyelembe 
trónörökösként, mert Vazul bizánci 
rítusú volt (ortodox) és László pe-
dig pogány. István döntését azon-
ban Vazul nem fogadta nyugodt 
lélekkel, így 1031-ben merényletet 
tervezett. A merénylet azonban si-
kertelen volt, ezért István megva-
kította Vazult és fülébe forró ólmot 
öntött. István haragja elől Vazul 
fiai, Lengyelországba menekültek. 
 Orseolo Péter, akit szár-
mazása miatt csak Velencei Péter-

nek neveztek, István halála után, 
1038-ban lett király. Folytatta a 
kereszténység megerősítését az or-
szágban, törvényeket adott ki, adót 
szedett be, de mindezek ellenére 
idegennek tekintették alattvalói. 
Ehhez ő is hozzájárult azzal, hogy 
a magyar főurakat kizárta a kor-
mányzásból és a várakban olasz és 
német katonákat állomásoztatott.
 Külpolitikai téren azon 
ügyködött, hogy gyengítse a Nyu-
gat-Római Birodalmat és Bizáncot, 
de az ellentétjét érte el, azt, hogy 
Magyarország gyengült, ugyanis 
törekvései meghaladták az ország
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valós erejét és felesleges kocká-
zatokat vállalt. Például segítséget 
nyújtott a Bizánc ellen felkelt bol-
gár hadakat vezető Delján Péternek 
és támogatta a lengyelek függet-
lenségi törekvéseit. Az ellen fellá-
zadt magyar főurakat olaszokra és 
németekre cserélte. Még az István 
özvegyét sem kímélte, ugyanis el-
vette vagyona nagyrészét és Veszp-
rémben házi őrizetbe zárta.
 A kizárt főurak elégedetlen-
sége 1041-ben cselekvésbe torkolt. 
Gizellával szövetkezve a király el-
len lázadtak és megöltek egyik ke-
gyeltjét. Mindezek következtében 
Orseolo Péter életét féltve korábbi 
ellenfeléhez, III. Henrik német-ró-
mai császárhoz menekült. A ma-
gyar főurak az Aba nemzetségéből 
származott, Aba Sámuelt válasz-
tották meg királynak, aki a hagyo-
mány szerint István húgának férje 
volt. 
 Aba Sámuel. Uralkodásá-
nak ideje rövid volt, 1041 és 1044 
között irányította az országot. 
 Aba Sámuel származása 
vitatott. Anonymus kunnak, Kézai 
Simon pedig Attila leszármazottjá-
nak tekintette. Napjainkban a leg-
több történész azon a véleményen 
van, hogy Aba Sámuel kazár szár-
mazású volt, habár ezt a felvetést 
sem kell kész ténynek venni. Kér-
déses vallása is, ami neve alapján, 
akár zsidó is lehetne, de egyes el-
képzelések alapján a Kazár Kaga-
nátusban a zsidó kazár elit ellen 
a nem zsidó kabarok lázadtak fel. 
Más források szerint I. Sámuel akár 
muzulmán is lehetett, amit akár ki-
zárni is tudnánk, ugyanis kétlem, 
hogy muzulmán létére megválasz-
tották volna magyar királynak.  
 Aba Sámuel, már Szent Ist-
ván király uralkodása alatt hírnevet 
szerzett magának, ő volt az ország 
második embere. Segítette Istvánt 
legyőzni Koppányt és az erdélyi 

gyula ellen is harcolt. 
 Rövid uralkodása alatt 
fegyveres konfliktusba keveredett 
III. Henrikkel, azzal a céllal, hogy 
rátegye a kezét Orseolo Péterre. 
Belpolitikai téren azzal vádolták, 
hogy meg akarta adóztatni a ne-
mességet, de meglehet, hogy a va-
lóság kissé árnyaltabb volt.  
 Sámuel király vesztét a III, 
Henrik német-római császár és  kö-
zötte lévő konfliktus okozta. 1045-
ben Aba Sámuelt elárulták és el-
veszítette a ménfői csatát, majd az 
életét is. 
 Orseolo Péter második 
uralkodása. 1044-ben III. Henrik 
támogatásával betört az országba, 
és július 5-én a ménfői csatában le-
győzte Aba Sámuelt, akit elárultak 
és megöltek. 
 A ménfői csata után, Szé-
kesfehérváron III. Henrik szemé-
lyesen adta át a trónt I. (Orseolo) 
Péternek. Egy évvel később, amikor 
Henrik újra a Magyar Királyságban 
járt Orseolo Péter hivatalosan is a 
német-római császár hűbérese lett, 
gyakorlatilag átadta neki az orszá-
got. Ennek következtében megíté-
lése még jobban megromlott és két 
merényletet is szerveztek ellene. 
Az I. István unokatestvérei (Prokuj 
Gyula fiai) Boja és Bonyha által 
szervezett merényletet leleplezte, 
a szervezőket pedig kivégezte. Egy 
másik ellenzéki csoport, Gellért 
püspök vezetésével Vazul fiainak 
ajánlotta fel a trónt. Ezzel egyidő-
ben tört ki a Vata-féle pogányláza-
dás, ami végzetes volt a király szá-
mára. 
 Orseolo Péter ezúttal is a 
már bevált stratégiát alkalmazta 
és meg akart szökni az országból, 
de nem tehette meg mert a nyugati 
határ a lázadók kezében volt. Me-
nekülése közben egy udvarházba 
menekült, de maradék követői csa-
tában elestek és őt pedig 1046-ban 

megvakították. 
 A történészek minden erő-
feszítésük ellenére nem tudták 
meghatározni I. Péter halálának 
időpontját. Egyes elképzelések 
szerint 1046-ban Székesfehérvá-
ron belehalt a vakítás által okozott 
sérülésekbe, más vélemény szerint 
1059-ben halt meg Székesfehérvá-
ron.  Holttestét az általa építtetett 
pécsi Szent Péter- és Szent Pál-szé-
kesegyházban temették el. 
 Vata-féle lázadás. A főurak 
lázadásával egyidőben fellázadt a 
köznép is és a pogány szertartások 
visszaállítását követelték. A láza-
dás vezetője a Csolt nemzetség-
ből származó Vata lett. A lázadók 
templomokat, kolostorokat rabol-
tak ki és gyújtottak fel, papokat 
öltek meg. Így veszítette el életét 
1045. szeptember 24-én Gellért 
püspök is, akit elfogtak, és a róla 
elnevezett hegyről letaszították. 
 A főúri lázadás élére állt 
Vazul fiúk (András, Béla és Le-
vente) 1046-ban találkoztak láza-
dókkal, kiket sikerült az oldalukra 
állítani, úgy, hogy beleegyeztek 
abban, hogy visszatérhessenek po-
gány hitükhöz. Mindezt taktikai 
okokból tették, mert másképp nem 
tudták volna maguk oldalára állíta-
ni a köznépet.
 Orseolo Péter legyőzése 
után I. András lett a király, kinek 
első lépése az volt, hogy visszaszo-
rítsa a pogánylázadást.  

Aba Sámuel-Képes Krónika/Wikipédia
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A Vazul királyfiúk
 I.  (Fehér) András. Vazul 
második fia volt, 1015 körül szüle-
tett. 1031-ben, Imre herceg halála 
után András apja, Vazul sikertelen 
merényletet tervezett I. István el-
len, ezért a király megvakította, 
András, Béla és Levente pedig Len-
gyelországba menekült. A lengyel 
udvarban csak Béla maradt. András 
és Levente pedig a Kijevi Ruszba 
utaztak. 1038 körül András fele-
ségül vette Bölcs Jaroszláv kijevi 
nagyfejedelem lányát Anasztáziát 
és ortodox hitben megkeresztelke-
dett. A keresztség következtében az

 András nevet kapta, ősi po-
gány neve feledésbe merült, nem 
említik a krónikák sem. 
 1045-ben Orseolo Péter el-
len két összeesküvést is szerveztek. 
Az elsőt, amit Viska, Boja és Bony-
ha vezetett elárulták, résztvevőit 
pedig kivégezték. A másik összees-
küvés, amit Gellért püspök vezetett, 
pedig már sikeresebb volt. Gellért 
püspök hívására András és Levente 
1046-ban, utána pedig, 1048-ban 
Béla is hazajöttek az országba. Ez-
zel egyidőben Vata vezetésével egy 
pogánylázadás is kitőrt Magyar-
országon, melynek az volt a célja, 
hogy visszaállítsa Magyarországon 
a pogány szertartások tiszteletét. 
Taktikai okok miatt beleegyezett a 

pogány szertartások visszaállításá-
ba.
 1046-ban a legnagyobbik 
Vazul fiú, Levente tisztázatlan kö-
rülmények között meghalt. Az év 
végén a még életben lévő három 
püspök Székesfehérváron király-
lyá koronázta I. Andrást. Királlyá 
koronázása után megkezdte a po-
gányság felszámolását – 1047 ele-
jére helyreállt az ország egysége 
– ő pedig Szent István elvei és ren-
delkezései alapján kormányozott.
 I. András következő lépése 
az volt, hogy III. Henrik német-ró-
mai császárral békét kössön. Mivel 
nem volt hajlandó a hűbérese lenni 
felkészült a háborúra. 1048-ban ha-
zahívta Bélát, akinek az ország ke-
leti részén egy hercegséget hozott 
létre, majd megtette fővezérnek. 
 III. Henrik támadására nem 
sokat kellett várni. Ez 1050-ben 
következett be, amikor nagy sereg-
gel indult Magyarország ellen. A 
magyar király, a hatékony védelem 
miatt a felperszelt föld taktikáját 
alkalmazta és elérte azt, hogy III. 
Henrik csapatai visszaforduljanak 
Regensburgba. 
 A német császár nem adta 
fel tervét és 1051-ben újabb hadjá-
ratott indított Magyarország ellen. 
Az első ütközetre Pozsonyban ke-
rül sor, ahol Búvár Kund (eredeti 
nevén Zotmund) a német hajók alá 
úszott és megfúrta őket, így a csata 
a magyarok győzelmével ért véget.
 1053-ban I. András és III. 
Henrik béketárgyalásokat kezde-
ményeztek, de mivel a németek 
területeket és pénzt követeltek, a 
tárgyalások megszakadtak. 
 1055-ben András király ala-
pította a tihanyi apátságot, melynek 
1055-ben kelt melynek alapítóleve-
lében találhatóak a magyar nyelv 
első összefüggő emlékei, a „Fe-
heruuaru rea meneh hodu utu rea” 
(Fehérvárra menő hadi útra) frázis.

I. András - Thuróczi-krónika/WIkipédia

Riti József Attila
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 1056. október 5-én meghalt 
III. Henrik német–római császár. 
Utóda az alig hatéves fia, IV. Hen-
rik lett. 1058. szeptemberében IV. 
Henrik német király és I. András 
magyar király békét kötöttek és I. 
András fiát, Salamont eljegyezték 
IV. Henrik testvérével, Judittal. 
1058 körül I. András királlyá koro-
náztatta a még gyermek Salamont. 
A lépés következtében Béla herceg 
és I. András viszonya megromlott, 
mert Béla herceg a koronára pá-
lyázott. Ehhez az is hozzájátszott, 
hogy 1048-ban, amikor Béla ha-
zaköltözött, I. Andrásnak nem volt 
még fia és Bélának ígérte a trónt. 
1059-ben a beteg király Tiszavár-
konyba hívatta testvérét, és felkí-
nálta neki választásra a koronát és 
a kardot. A korona a királyságot, a 
kard pedig a hercegséget jelentette. 
Béla egyik híve, Miklós ispán meg-
súgta neki, hogy ha kedves az élete, 
választása a kardra esik. Béla meg-
értette, hogy veszélyben az élete és 
a kardot választotta.
 A fenti eset után Béla Len-
gyelországba ment, ahol hadsere-
get verbuvált és András ellen for-
dult, aki felett győzelmet aratott. 

„Az András királlyal levő magya-
rok látván, hogy Béláé a győze-
lem, elhagyták András királyt, és 
átálltak Béla herceghez. András 
király Németország felé futott, de 
el nem menekülhetett; a mosoni 
kapunál ugyanis elfogták. És mivel 
a Bakony erdőjében Zirc nevű ud-
varházában gondatlanul tartották, 
meghalt. Szent Ányos hitvalló mo-
nostorában temették el, melyet ez a 
király alapított Tihanyban, a Bala-
ton tavánál.” (Kálti Márk: Képes 
Krónika, 1360)
 A mosoni csata után a beteg 
András testvére fogságába került, 
ahol rövidesen meg is halt. A király 
halála után őzvegye és gyerekei 
elmenekültek, Bélát pedig  király-
nak. koronáztak.
I. (Bajnok) Béla. Ő volt a Vazul 
fiuk közül a legkisebb, születési 
ideje ismeretlen, de több történész 
1016-t említi meg születési évének. 
Apja megvakításakor, testvéreivel 
együtt ő is menekülni kényszerült. 
Lengyelországban telepedet le, 
ahol feleségül vette Piast Richezát, 
aki a Piast-házból származó len-
gyel fejedelmi hercegnő volt. 
I. András hívására 1048-ban ha-

zaköltözött és a magyar csapatok 
fővezére lett. 1060-ban, testvére 
halála után királlyá koronázták, 
majd támogatta a kereszténységet, 
a művelődést, az ipart és a keres-
kedelmet. 
 1061-ben összehívta az or-
szággyűlést, azzal a céllal, hogy 
megszilárdítsa hatalmát. Ezen az 
országgyűlésen Vata fia János csa-
patai élén Székesfehérvár falai alá 
jött és követelte a pogány szertar-
tások visszaállítását. I. Béla három 
napi haladékot kért, majd katonái 
segítségével szétverte a tömeget. 
 I. Béla hajlandó lett volna 
kibékülni a trónt igénylő Salamon-
nal (I. András nagyobbik fia), de 
mivel IV. Henrik német-római csá-
szár fegyverrel akart megszerezni 
Salamon számára a magyar trónt. 
 A német veszély miatt, I. 
Béla király, 1063-ban Dömösre 
hívta össze az országgyűlést, de itt 
a királyra rászakadt a trón és sú-
lyosan megsérült, majd pár nappal 
később belehalt sérüléseibe. Halála 
után fiai Lengyelországba mene-
kültek, a király pedig I. Salamon (I. 
András fia) lett. 

I. Szent László
 Szent László király I. Béla 
király és Richeza királyné másod-
szülött fia volt. 1040-ben született 
Lengyelországban. 1077 és 1091 
között uralkodott. Fia nem volt, 
csak egy lánya, Árpádházi Szent 
Piroska, aki Magyarországi Szent 
Irén (Eiréne) néven bizánci csá-
szárné lett (II. (Komnénosz) János 
bizánci császár felesége. 
 I. Béla 1063-as halála után 
Géza és László elismerték unoka-
testvérüket, I. András fiát, Sala-
mont királynak és igyekeztek jó 
viszonyt ápolni vele. Viszonyuk 
Salamonnal 1070 körül romlott 
meg és fellázadtak ellene.Szent László-Képes Krónika/Wikipédia
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Lázadásuk részben eredményes 
volt, mert 1074-ben Géza megsze-
rezte a trónt, de a Magyar Király-
ság nyugati peremvidékein tovább-
ra is Salamon uralkodott. 
 Szent László neve szoro-
san összefonódik Nagyváraddal, 
ugyanis Géza uralkodása alatt a 
keleti országrészben, a Partiumban 
kialakított hercegséget irányította. 
1068-ban László herceg a cserhal-
mi csatában győzték le az erdélyi 
Doboka vármegyében (egy része 
ma Beszterce-Naszód megye ré-
sze) levő Kerlésnél, a Cserhalom 
hegyen Moldva felől támadó úzo-
kat (vagy besenyőket). Ehhez az 
ütközethez fűződik László párvia-
dala a pogány „kun” vitézzel.
 1077-ben meghalt I. Géza, 
hívei pedig testvérét, Lászlót vá-
lasztották meg királynak. Salamon 
ellenállt és IV. Henrik német-római 
császárt hívta segítségül. Ebben az 
időben zajlott IV. Henrik császár 
és VII. Gergely pápa között az in-
vesztitúra harc (lásd a 14. oldalt), 
amelyben I. Szent László a pápa 
oldalára állt. Mindezek következ-
tében 1081-ben Salamon egy idő-
re feladta trónszerzési kísérleteit 
és Lászlónak visszaadta a koronát. 
Cserébe birtokot kapott Szent 

Lászlótól. 1082-ben Salamon ösz-
szeesküvést szervezett a király el-
len, melynek az lett az eredménye, 
hogy Szent László a visegrádi vár-
ba zárta. A várból csak 1083-ban 
szabadult, a szentté avatások alkal-
mával. 
 Belpolitikai téren stabili-
zálta az országot, majd három tör-
vénykönyvet vezetett be, amely 
szigorú büntetéseket írt elő. Lopá-
sért vagy rablásért csonkítás vagy 
akasztás járt. Szigorú törvényeivel 
megszilárdította hatalmát és növel-
te az országban a közbiztonságot és 
fellendítette a gazdaságot. 
 1083-ban szentté avattat-
ta I. István királyt, Imre herceget, 
Gellért püspököt és két remetét, 
Andrást meg Benedeket.
1085-ben I. (Szent) László serege 
legyőzte Kutesk besenyő vezér se-
regeit, aki betört Magyarországra. 
Uralkodása végén nagyhatalmi ter-
veket szőtt és terjeszkedésbe kez-
dett. 
 1091 tavaszán, nővére Ilo-
na (Zvonimir horvát bán özvegye) 
hívására beavatkozott a horvátor-
szági trónviszályokba, majd elfog-
lalta Szlavóniát. Teljesen nem tudta 
elfoglalni Horvátországot, mert el-
lenfelei Petar Svačićot koronázták 

meg horvát bánnak. 
 1091 nyarán a kunok betör-
tek Erdélybe, majd a Tiszántúlra és 
a Duna-Tisza közé, Szent László 
Horvátországból hazatérve a Te-
mes folyó mellett, majd pedig Or-
sovánál legyőzte őket. 
1094-ben Szent László a lengyelor-
szági trónviszályokba is beleavat-
kozott. I. Ulászló lengyel király 
segítségére sietett, aki ellen fellá-
zadtak alattvalói. 
 1095. július 29-én a csehor-
szági hadjáratra készülő I. (Szent) 
László király a cseh-magyar ha-
tár közelében meghalt. Holttestét 
előbb Somogyvárott, majd Vára-
don temették el. 
 1192 júniusában III. Béla 
király, pápai jóváhagyással szent-
té avatta I. Lászlót, ami nagy lö-
ketet adott a Szent László kultusz 
kibontakozásához. A szentté ava-
tott királyhoz több, a mai napig is 
fennmaradt ereklye és tárgyi emlék 
köthető, például a győri baziliká-
ban található Szent László-herma 
(ereklyetartó, ami sok ideig Nagy-
váradon volt); és jobbja, amit a 
dubrovniki ferences kolostorban 
őriznek. Nevéhez számos legenda 
és történet kapcsolódik. 

Szent László pénze
(erdélyi népmonda)

 Egyszer a kunok nagy se-
reggel megrohanták Kolozsvár fa-
lait, és már erősen szorongatták a 
várost.
 Amikor Szent László király 
ezt meghallotta, tüstént hadat kiál-
tott, és erős sereggel megtámadta a 
kunokat. Hullott a pogány, mint a 
fű a kaszás előtt, s aki tudott, lóha-
lálában menekült a magyarok elől.
 A magyarok pedig vágták, 
kegyetlenül aprították a menekülő-
ket.
 Ekkor a kunok vezére hir-
telen kibontotta az iszákját, ki a ta-

risznyáját is, s mintha magot vetne, 
a sok aranyat az üldöző magyarok 
elé borította. Erről példát vettek a 
többi kunok is, csak úgy szórták az 
aranyat, hogy a magyarokat meg-
állítsák, és életüket megtartsák. Jól 
számított a kun vezér!
 Amikor a magyarok a sok 
kincset meglátták, egymás után le-
ugráltak a lóról, és kapkodták fel az 
aranyat.
 Megfeledkeztek a dicső-
ségről meg a kunok üldözéséről, 
csak a kincsre gondoltak.
 László király egy ideig biz-
tatta a vitézeket, hogy folytassák 
az üldözést, de hiába, mert a kincs-
vágy még a királyi szónál is hatal-

masabb volt.
 Ekkor a szent király Isten-
hez fordult segítségért:
 - Uram, te segíts meg, éret-
ted harcoltam !
 És íme, csoda történt: Isten 
a sok aranyat, amit a kunok a föld-
re szórtak, mind kővé változtatta ! 
Azon a vidéken sokáig mutogatták 
az aranyból lett köveket, amiket a 
nép Szent László pénzének neve-
zett.

Szent László - Székelyderzs/Wikipédia
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Könyves Kálmán
 Könyves Kálmán 1095-
ben I. Szent Lászlót követte a tró-
non és korának egyik legművel-
tebb uralkodója volt, ezért kapta 
előnevét is. Mivel Szent László 
királynak csak lánya volt, utód-
nak I. Géza kisebbik fiát, Álmost 
nevezte ki. Géza nagyobbik fia 
számára papi pályát rendeltek el 
(nagyváradi, majd egri püspök 
volt), ezért nem számítottak rá az 
utódlásban, de a király halála után 
mégis Kálmán lett a király. Kál-
mán királlyá válása nem tetszett 
testvérének, Álmosnak ezért meg-
próbálta erőszakosan megszerezni 
a trónt. Könyves Kálmán kiiktatta 
a trónkövetelőt megvakította őt és 
fiát, Bélát, aki később II. Vak Béla 
néven magyar király lett. 
 1096-ban átengedte a ke-
reszteseket, de mivel ezek rabolni 
kezdtek kénytelen volt fegyverrel 
megállítani őket. 
 Kálmán, László szelle-

misége szerint kormányozott, de 
megnövelte az adókat és a vámo-
kat. 
 1107-ben megszüntette a 
hercegség intézményét és a bánok 
hatáskörét kiterjesztette a tenger-
mellékekre. Enyhített nagybátyja 
szigorú törvényein, de módosítá-
sokkal betartotta a magántulajdon 
védelmére vonatkozó törvényt.
 A király egyházi téren is te-
vékenykedett. Létrehozta a nyitrai 
püspökséget és az egyház szín-
vonalának növekedése miatt nem 
engedélyezte a tanulatlan papokat. 
Támogatta a cölibátust (papi nőt-
lenség) és betiltotta a boszorkány 
üldözéseket. Az utóbbit belefoglal-
ta egyik törvénykönyvébe, ami így 
szólt: „Boszorkányokkal szemben, 
akik nincsenek, semmiféle kereset 
ne legyen.”
 Könyves Kálmán külpo-
litikai téren is tevékenykedett, 
1104-ben szövetséget kötött Bi-
zánccal és I. László leányát, Pi-
roskát, férjhez adta II. Ióannész 
bizánci császárhoz, aki I. Alexiosz 
császár legidősebb fia volt. 
1105-ben megtámadta Dalmáci-
át, melynek következtében Zára, 
Trau, Spalato és a legtöbb sziget 
önként behódolt a magyar király-
nak.
A művelt uralkodó 42 évesen, 
1116. február 3-án meghalt Szé-
kesfehérvárott, halálának feltéte-
lezett oka krónikus fülgyulladás. 
Sírhelyét a XIX. században tárták 
fel, de III. Béla sírjának hitték. A 
legújabb kutatások feltételezik, 
hogy az említett sírban nem III. 
Bélának és feleségének földi ma-
radványai voltak, hanem a Köny-
ves Kálmánnak és feleségének 
Hauteville-i Felíciának.

Az invesztitúraharc
 
 Az invesztitúraharc a kö-
zépkori Európa legnagyobb vilá-
gi-egyházi konfliktusa volt, melynek 
gyökerei a Frank Birodalomig, a Ka-
roling dinasztiából származó Nagy 
Károlyig nyúlnak vissza. A pápa 800 
karácsonyán császárrá koronázta 
Nagy Károlyt. Ez a lépés azonban 
nézeteltéréshez vezetett az egyházi 
és a világi nagyhatalom között.
  Nagy Károly saját hatalmát, 
mint keresztény császár, Istentől 
származtatta és elkezdte gyakorol-
ni a püspökök kinevezési jogát, az 
invesztitúrát. A pápa viszont magát 
tekintette a főhatalomnak, mivel ő 
koronázta meg a császárt. A rákövet-
kező századok invesztitúraharcainak 
gyökerei erre az időre tehetők. 
 A pápaság és a császári ha-
talom legsúlyosabb nézeteltérései 
1075–1122 között zajlottak. A 11. 
században konfliktus alakult ki a pá-
paság, azaz a kor reformpápái (ld. 
Cluny mozgalom) és a Német-Ró-
mai Császárság között az egyházi 
vezetők beiktatása (az invesztitúra) 
kérdésében. A császárok az államuk 
belső szuverenitásával, a pápa az 
egyház különálló szerveződésének 
elvével érvelt 
 Az invesztitúraharc első sza-
kasza az 1122-ben megkötött wor-
msi konkordátummal (szerződés a 
pápával) zárult le, a pápaság és a 
császárság közötti küzdelem azon-
ban utóbb több ízben kiújult. Az in-
vesztitúraharcban a magyar királyok 
mindenkori érdekeiknek megfelelő-
en, többnyire a pápaság mellett fog-
laltak állást. (A Wikipédia alapján)

Könyves Kámán - Thuróczi-krónika

Feszty-körkép/Wikipédia
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II. András (vagy 
Endre)

 II. András 1205 és 1235 
között uralkodott és III. Béla, vala-
mint Châtillon Anna másodszülött 
gyereke volt. Eredetileg nem neki 
szánták a trónt, hanem Imrének, aki 
I. Imre néven 1174 és 1204 között 
uralkodott. Kárpótlásul apja 1188-
ban megszerezte számára Halics 
trónját, ahol csak két évig uralko-
dott, mert 1190-ben elűzték és visz-
szaköltözött Magyarországba. 
 András herceg apjától vá-
rakat, birtokokat és sok pénzt örö-
költ, amit arra használt fel, hogy 
megerősítse befolyását. 1197-ben 
Szlavóniában megtámadta bátyját 
és követelte, hogy ossza meg vele 
a hatalmat. A csata következtében 
I. Imre király neki adományozta a 
dalmát-horvát hercegi címet. 1198-
ban a szerbek megtámadták And-
rás, aki legyőzte őket és elfoglalta 
Ráma és Hum vidékét, majd felvet-
te a Hum és Ráma hercege címet is.
 1200 körül kibékült testvé-
rével, I. Imre királlyal, aki átenged-
te neki Horvátországot és Dalmáci-
át. Ugyanekkor házasodott meg és 
feleségül vette Gertrúdot, a meráni-

ai herceg lányát. 
 Nemsokkal házassága után 
kiújult konfliktusa Imre királlyal, 
aki 1203-ban foglyul ejtette és 
Keve várába zárta, ahonnan hívei 
segítségével menekült. Szabadu-
lása után újra kibékült testvérével, 
a királlyal, aki megtette gyámnak 
kiskorú fia mellé. 1204 novembe-
rében, Imre halála után, ennek fia, 
III. László lett a király, de mivel 
még kiskorú volt Andrást tették 
meg kormányzónak, aki elvette az 
özvegy királyné vagyonát, aki gye-
rekével, a kiskorú királlyal együtt 
az osztrák herceghez menekült. 
 1205-ben, az alig négyéves 
(egyes források szerint hatéves) 
III. László király hirtelen meghalt 
és május 29-én II. Andrást királlyá 
koronáztak. 
 Koronázása utáni hónapok-
ban II. András beavatkozott a hali-
csi belviszályokba, s felvette a Ha-
lics, és a Lodoméria királya címet. 
Ezt követően még pár alkalommal 
indított hadjáratot Halicsba, de 
többségük sikertelen volt. 
 A király hamar népszerűt-
lenné vált a magyar főurak köré-
ben, mert a királyi birtokból nagy 
szeleteket adományozott híveinek 
és a feleségével érkezett német ro-

konoknak és lovagoknak. Ugyan-
akkor fő tisztségekbe is a meráni 
rokonokat és német lovagokat ne-
vezte ki. A pápánál pedig elérte azt, 
hogy felesége testvérét, Bertholdot 
nevezzék ki kalocsai érseknek. 
 A merániak gazdasági és 
politikai térnyerése egyre inkább ir-
ritálta a magyar főurakat, akik Péter 
ispán, Bánk bán (szlavón bán, majd 
nádor) vezetésével összeesküvést 
szerveztek a királyné ellen. Az ösz-
szeesküvők 1213-ban, a király tá-
vollétében a tettek mezejére léptek 
és meggyilkolták Gertrúd királynét 
és udvarát. Csak Lipót hercegnek 
és Berthold érseknek sikerült élet-
ben maradniuk és elmenekültek 
az országból. A halicsi hadjáratról 
hazatérő király karóba húzatta az 
összeesküvők egyik vezérét, Péter 
ispánt. A többi összeesküvő pedig 
ép bőrrel megúszta. Gertrúd megy-
gyilkolásával az összeesküvők el-
érték céljaikat, ugyanis megszűnt a 
német befolyás.  
 Felesége halála után a ki-
rály új gazdasági berendezést foga-
dott el, új adókat vezetett be, de az 
adók beszedési jogát bérbe adta. 
 Az új berendezkedés során 
a nagyhatalmú előkelők a királyi 
birtokok rovására gazdagodtak 

II. András kihirdeti az Aranybullát - Jantyik Mátyás/Wikipédia
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meg ami a királyi birtok csökkené-
séhez vezetett. A királyi birtokok 
csökkenése következtében a főurak 
hatalma megnőtt, a királyé pedig 
csökkent. 
 1217 és 1218 között a 
főurak egy részével részt vett az 
ötödik keresztes hadjáratban. 1218 
elején I. Hugó ciprusi király meg-
halt, II. András pedig hazaindult 
seregével. Otthon a királyt polgár-
háborús állapot fogadta. A főurak 
egy csoportja száműzte a kormány-
zónak kinevezett János esztergomi 
érseket is, aki csak a király vissza-
tértekor jöhetett vissza Magyaror-
szágra.
 1219-ben nehéz helyzetbe 
került a király, ugyanis Halicsban 
megdöntötték fia, Kálmán hatal-
mát. Az új halicsi király, Msztyi-
szlav fogságba ejtette Kálmánt és 
feleségét. II. András csak úgy tudta 
elérni azt, hogy kiengedjék őket, 
hogy fia, Endre feleségül vette 
Msztyiszlav lányát. 
A halicsi politikába való folya-
matos beavatkozás gazdaságilag 
meggyengítette a királyt, ami re-
formpolitikájának az altatásához 
vezetett. A gazdasági gondok or-
voslásaként 1220-ban elrendelte 
az eladományozott udvarnokföldek 
visszavételét, de rendelkezéseit 
szabotálták. Ugyanekkor II. András

legidősebb fiára, Béla hercegre bíz-
ta Szlavónia és Horvátország  kor-
mányzását. 
 1222-ben a Székesfehér-
váron szervezett országgyűlésen 
az Imre-párti főurak a király ellen 
fordultak és palotaforradalmat haj-
tottak végre. A király kénytelen 
volt leváltani a vezető tisztségek-
ben kinevezett embereket és kiad-
ta az Aranybullát mely megtiltja a 
királynak, hogy egész vármegyét 
vagy méltóságot ne adományoz-
zon. Az Aranybulla legfontosabb 
pontjai a következők: 
1. Évi törvénynap Fehérváron;
2. Szerviensek (urának kizárólag 
katonai szolgálattal tartozik) sze-
mélyének és birtokainak védelme;
3. Szerviensek és az egyház adó-
mentessége
4. Szerviensek birtokainak öröklé-
sét szabályozta
5. Szerviensek hadkötelezettségé-
nek szabályozása (csak védekezés-
nél)
6. Idegenek tisztségviselése (csak 
az országos tanács beleegyezésé-
vel)
7. Tilos a beszállásolás a szervien-
sekhez
8. Tilos a tisztségek öröklése
9. Szolgálattal szerzett birtok elide-
geníthetetlen
10. Várjobbágyok és idegenek sza-

badságának rögzítése
11. Tized fizetése csak terményben
12. Pénzről: olyan legyen, mint 
III. Béla alatt és csak egyszer lehet 
évente rontani
13. Zsidók tisztségviselése tilos
14. Tilos idegennek földet adomá-
nyozni
15. Tisztségek halmozása tilos (ki-
véve: király, királyné, nádor, bán)
 Az Aranybulla rendelkezett 
egy ellenállási záradékkal, amely 
kikötötte, hogy amennyiben a ki-
rály nem tartja be a lefektetett pon-
tokat, akkor a felkelés ellene jogos.
 1224-ben a szászokat tele-
pített Dél-Erdélybe és kiváltsága-
ikat írásba foglalta. Ugyanekkor a 
szászok telepítése miatt a széke-
lyek keletebbre vonulnak, a Kár-
pátok kanyarulatához. 
 1231-ben az egyház ki-
használta a központi hatalom meg- 
gyengülését és elérte az Aranybulla 
megújítását. Az új változat megen-
gedte a tízed pénzbeli behajtását és 
az egyháznak részt adott a sókeres-
kedelemből is.
  1235 nyarán Magyaror-
szágra betört II. (Harcias) Frigyes 
osztrák és stájer herceg de II. And-
rás nem maradt adós és Bécsig 
nyomult, II. Frigyes pedig pénzen 
megváltotta a békét.  1235. szep-
tember 21-én 30 évi uralkodás után 
II. András király meghalt, akit a 
mostani Temes megyei egresi cisz-
terci monostorában temettek el. 
Sírját 2019 augusztusában találta 
meg egy magyarországi régész cso-
port, melynek vezetője Langó Pé-
ter régész, a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem oktatója A feltárások 
2020 nyarán is folytatódtak, mely-
nek következtében 99%-ban bebi-
zonyosodott, hogy a sírban II. And-
rás és felesége Courtenay Jolánta 
található. A felfedezés rendkívül 
fontos, hiszen a legtöbb középkori 
magyar királysír megsemmisült. 
RJA

Katóna József - Bánk Bán, színházi plakát/cultura.hu
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IV. Béla, a második 
honalapító

 IV. Béla király 1206-ban 
született, II. András és Meráni 
Gertrúd második gyereke volt. 
Egyik legnagyobb magyar ural-
kodó volt, az ő nevéhez fűződik 
Magyarország tatárjárás utáni újjá-
építése. Hagyományosan őt tartják 
Budavár alapítójának. 
 1235. október 14-én koro-
názták meg, a Géza nagyfejede-
lem által alapított Szent Péter és 
Pál-templomban. Koronázásának 
helyszíne rendhagyó volt mert 
elődeitől eltérően nem az I. Ist-
ván magyar király által alapított 
székesfehérvári Nagyboldogasz-
szony-bazilikában kenték fel ki-
rálynak. 
 Uralkodásának első intéz-
kedései közé tartozott az apja által 
eladományozott birtokok visszavé-
tele, amivel gyengítette a főúrakat 
és megerősítette a központi hatal-
mat. 
 1237-ben megerősítette III. 
István kiváltságlevelét, a fehérvári 
jogot, amely a kialakulóban lévő 
városok jogalapját képezték. 
 1239-ben kénytelen volt 
apja adományainak visszavételé-
vel, mert emiatt pattanásig feszült 
lett a hangulat. A király helyzetét 
az sem segítette, hogy ugyanabban 
az évben befogadta a tatárok elől 
menekülő kunokat, akik nomád 
életmódjuk miatt – összetűzésekbe 
keveredtek a helyi nemességgel.  
IV. Béla azzal a céllal fogadta be a 
kunokat, hogy keresztény hítre té-
rítse őket. A király döntésében az 
is közbejátszott, hogy a kunok ko-
moly haderőt jelentettek. 
 1236-ban Juliánusz barát 
Ázsiába szervezett expedíciót azzal 
a céllal, hogy felkutassa a volgai 
magyarokat, akik figyelmeztették a 

barátot a tatárveszélyről. Juliánusz 
figyelmeztette IV. Bélát is. 1237-
ben a tatárok levélben kérték fel 
a magyar királyt, hogy hódoljon 
be nekik, de egyik figyelmeztetést 
sem vette figyelembe, ugyanis a 
birtokok visszaszerzésére töreked-
tek. 
 A mongolok 1240 végére 
elérték a királyság keleti határát, 
de a király a veszélyt figyelembe 
nem véve, nem készítette fel a Kár-
pátok hágóit a védelemre. IV. Béla 
pozícióját az sem erősítette, hogy 
a birtokvisszavétel miatt a főurak 
idegenkedtek tőle. Tovább mélyí-
tette a váltságot az a tény, hogy a 

magyarok a kunok vezérét, Tétényt 
azzal vádolták, hogy összejátszott 
a tatárokkal és Rákos mezején 
felkoncolták. A felbőszült kunok 
pusztítva kivonultak az országból.
 1241 tavaszán a mongo-
lok három irányból törtek be az 
országba. A Vereckei-hágón érke-
zett mongolok szétverték Tomaj 
Dénes nádor csapatait és pusztítva 
továbbvonultak a királyság belseje 
felé. A fiatal király nagy sereget to-
borzott, de elkövette azt a taktikai 
hibát, hogy a Sajó partján, Muhi-
nál, a nyílt terepen vert tábort. A 
mongolok ezt kihasználták és ápri-
lis 11-én hajnalban, amikor a ma-
gyarok még aludtak megtámadták 

a magyar tábort. Mivel a mongolok 
túlerőben voltak, a magyarok me-
nekülni kezdtek, de a táborból nem 
lehetett kijutni; a király és Kálmán 
herceg is csak a híveik segítségével 
tudott megmenekülni. Ugrin érsek 
és a templomosok nagymestere vi-
szont meghaltak a harcok során.
 A király és a családja a 
mongolok elől, előbb a dalmáciai 
Klissza várába menekültek, ahol 
megszületett Margit lányuk, akit 
szülei kétségbeesésükben felaján-
lották Magyarország megmentésé-
ért az Istennek. Margit hároméves 
korában a domonkos apácákhoz 
került, a Nyulak szigetén (Mar-
git-sziget) lévő zárdában töltötte 
szerzetesi éveit, amelyet apja épít-
tetett. Nemsokkal Margit születése 
után IV. Béla és családja, az Adri-
ai-tenger partján fekvő Trau várá-
ba menekült és sikertelenül próbált 
segítséget szerezni a pápától, a 
francia királytól és a német-római 
császártól.
 A muhi csata után, 1241 
nyarán a mongolok elfoglalták 
Pestet és hatalmas mészárlást ren-
deztek, majd elfoglalták a Dunától 
északra és keletre lévő országré-
szeket, csak néhány megerősített 
vár és erődítmény állt ellen. Köz-
ben a Kádán, illetve Büdzsek és 
Borundaj által irányított déli szár-
nyak sorra vették be Erdély vára-
it, többek között Radnát, Kolozs-
várt és Nagyváradot. 1241 telén a 
mongolok kézre akarták keríteni 
az uralkodót, de nem jártak siker-
rel. 1242 tavaszán Kádán kán és a 
mongolok nekiláttak Trau várának 
ostromának, de hirtelen visszavo-
nultak és kivonultak az országból, 
egy romba döntött országot hagyva 
hátra. A mongolok hirtelen kivonu-
lásának oka mai napig ismeretlen, 
a legelfogadottabb elképzelés sze-
rint Batu kán, Nagy Ögödej mon-
gol nagykán halála miatt a sietett a 
kánválasztásra, hogy részt vegyen 
az ilyenkor szokásos harcokban. 

IV. Béla - Thuróczi/Wikipédia
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Az 1241-1242-es nagy mongol in-
vázió ráébresztette a királyt arra, 
hogy a magyar hadsereg képtelen 
megvédeni az országot és refor-
mokra van szükség. A mongolok 
kivonulása után IV. Béla szakított 
korábbi politikájával és az ország 
újjáépítésébe kezdett. 
IV. Béla rájött, hogy a nehézlovas-
ság sikeresen tudott védekezni a 
mongolok ellen, ezért a király arra 
kötelezte a városokat, hogy megha-
tározott számú lovagot állítsanak ki 
háború esetén. Ugyancsak védelmi 
célokat szolgált a kunok visszatele-
pítése az országba. 
Mivel a lakosság 50%-a elpusztult 
a király külföldi telepeseket hívott 
be az országba. 1247-ben a johan-
nita lovagrendnek adományozta a 
Szörénységet, Kunországot, vala-
mint a Barcaság egy részét, cserébe 
viszont kővárakat kellett építeniük 
és benépesíteni a nekik juttatott te-

rületeket. Mivel a johanniták nem 
tartották be szerződést a király még 
1260 előtt felbontotta azt.
A hadászati reform másik része a 
várépítés volt, a földvárak helyett 
kővárak építésébe kezdett, mert 
a várépítés a király hatáskörébe 
tartozott. Mivel egymaga nem tu-
dott megküzdeni a várépítés ter-
hével ezt a feladatot megosztotta a 
főurakkal. 
1252 júniusában hadjáratot vezetett 
Ausztriába, hogy a hercegség élére 
segítse szövetségesének, a halicsi 
fejedelemnek fiát, Romant. 1253 
nyarán pedig IV. Béla király, István 
herceg, valamint orosz és lengyel 
szövetségeseik Morvaországban 
hadakoztak Premysl Ottokár ellen.
Erdély élére állított István herceg 
1262-ben elérte az, hogy a király 
egészen a Duna vonaláig kiterjesz-
sze felségterületét, majd felvette az 
ifjabb király címet, ami nem tet-

szett a királynak. IV. Béla büntet-
ni akarta fia önállósodását és 1264 
nyarán hadjáratot indított ellene. A 
támadás felkészületlenül érte Ist-
ván herceget, aki családjával együtt 
Feketehalom várába vonult vissza. 
István hívei segítségével hadse-
reget toborzott és megfordította a 
háború kimenetelét. Fokozatosan 
kiszorította Béla hadait a keleti or-
szágrészből; a döntő ütközetet pe-
dig 1265 márciusának elején vívták 
Isaszegnél. Győzelme után István 
megállt mert nem akarta elűzni ap-
ját a trónról. Békét kötöttek és IV. 
Béla kénytelen volt visszaadni fiá-
nak a teljes keleti országrészt.
IV. Bélának 1270. május 3-án be-
következett halála után fia, István 
lett a király, V. István néven. Holt-
testét az esztergomi ferencesek 
templomába temették, családjával 
együtt. 
Riti József Attila

18 Iskolai Történelmi Magazin

Felszegi Tünde

III. András király és 
az Árpád-ház 

kihalása
 Magyarország történelmét 
teljes mértékben meghatározta a 
három évszázadon keresztül ural-
kodó Árpád-házi dinasztia. Ma-
gyarország és egyben az Árpád-há-
zi dinasztia első királya Szent 
István, az utolsó pedig III. András.
III. András 1265 körül született 
Velencében, ezért Velencei And-
rásnak is hívják. Mivel ő volt az 
Árpád-ház utolsó királya, ezért 
gyakran „az utolsó aranyágacska-
ként” említik. 1290 július 23-án 
koronázták meg Székesfehérváron, 
szinte 11 évnyi uralkodását bel- és 
külpolitikai nehézségek árnyékol-
ták be. Házas élete sem volt felhőt-
len, hiszen első felesége Kujáviai 

Fennena 1295-ben, 19 éves korá-
ban meghalt. Vele csak 5 évet élt 
házasságban és egyetlen gyerekük 
született, Erzsébet. Kevesebb mint 
egy év elteltével másodszor is meg-
házasodott, de Habsburg Ágnessel 
is csak 5 évet élt és ő sem szült fiú 
örököst a királynak.
  

III. András - Képes krónika/Wikipédia

 III. András lassan elvesz-
tette királyi tekintélyét az egyre 
inkább megerősödő főurak és tar-

tományurak előtt, akik a királyt 
“lagymatag” uralkodónak nevez-
tek.
 1299-re megélénkült az 
Anjou dinasztia magyar trón iránti 
igénye. Ezt az igényt segítette az, 
hogy III. András 1301 január 14-
én, 36 évesen váratlanul elhunyt. 
Hamarosan elterjedt a hír, hogy a 
királyt megmérgezték. Bizonyí-
tékok hiányában ezt csupán szó-
beszédként kell értenünk, hiszen 
ugyanezt terjesztették Mátyás ki-
rály halálakor. A történészek több-
sége elfogadja azt a feltételezést, 
hogy a király halálát valamilyen 
gyors lefolyású betegség okozta.
 III. András halála nagy csa-
pást jelentett az országnak, mert 
hatalmas válság kezdődött. Férfi 
ágon kihalt az Árpád-ház.

III. András  pecsétje/Wikipédia
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Helytörténet
RJA

Árpádházi építmé-
nyek Kolozs megye 

északi részén
Szamosújvárnémeti (Mintiul 
Gherlii). A ma teljes egészében 
románok által lakott település 
központjában egy 13. századi, ár-
pád-kori, román–gótikus stílusú 
templom szentélye található, amit 
átalakítottak református templom-
má. Az eredeti római-katolikus 
templomot Szent Benedek rendjé-
nek tulajdonítják. Az egykori temp-
lom hajóját 1843-ban lebontották. 
A templomot a szamosújvári refor-
mátusok használták egészen 1877-
ig, amikor befejezték a szamosúj-
vári református templom építését. 
 Az épület északkeleti tám-
pillérjébe római sírköveket építet-
tek be. A szószéket Kerekes Mihály 
faragta, 1805-ben. Feltárás során 
az északi fal vakolata alatt az utol-
só ítéletet ábrázoló freskótöredéket 
találtak. A templomnak tornya nin-
csen, de mellette áll egy harangláb. 

Bálványosváralja. A települést 
1291-ben említik először Balwani-
us néven. A falu melletti Várhegyen 
magaslott Bálványos vára, amit a 
XVI. században lebontották, köve-
iből pedig felépítették a szamosúj-
vári várat. Református temploma 
Árpád-kori, 1260 körül építhették. 
Széles ablakai megőrizték közép-
kori formáikat. Tornyát a XV. szá-
zadban építették, majd 1643-ban, I 
Rákóczi György támogatásával fel-
újították. Umling-műhelyből szár-
mazó barokk templomi bútorzatból 
csak a szószékkorona maradt meg. 
A kőszószéket Sípos Dávid faragta, 
1765-ban. 

Szék. Fontos település volt, az idők 
folyamán, sóbányája miatt, városi 
rangot kapott. Református temp-
loma 1291-ben épült és Közép-Er-
dély egyik legjobb állapotban 
megőrzött Árpád-kori temploma. 
A háromhajós templom látszólag 
kiválóan megmaradt eredeti állapo-
tában, de szemmel láthatóan őrzi a 
bővítések és újjáépítések nyomait. 
 A hatalmas, bordás kereszt-
boltozattal fedett szentély igényes 
kőfaragvány-anyaga a kerci mű-
helyhez kötik. A kerci ciszterci 
kolostort építő mesterek, Erdély 
számos templomán használták a 
kolostor épületének alaprajzi sajá-
tosságait, faragványait, és megho-
nosították ezáltal az érett gótikus 
stílust.

Bonchida. A XII. században épült 
bonchidai református templom 
egyik legrégebbi Árpád-kori épít-
mény Erdélyben. Többszöri átala-
kítása ellenére mai napig őrzi XII 
– XIII. századi elemeit. A kéthajós 
templom nem rendelkezik torony-
nyal, mellette egy fából készült ha-
rangláb található. 

A némai (Nima) református templom/Wikipédia

Néma. Kolozs megye északi részén 
található Árpád-kori emlékek közül 
az egyik meglepőbb a Szamosújvár 
melletti Néma falu kis református 
temploma, amely a XIII, században 
épült. A templom 11x5 méteres, 
melyhez egyenes záródású szentély 
csatlakozik. A szentély egykor ke-
resztboltozattal volt fedett. A szen-
télyben több rétegben láthatóak az 
egykori freskók, melyekre resta-
urálás hiányában az enyészet vár. 
Kis mérete ellenére ez egy értékes 
emlékmű, amely a gótikus építé-
szet ciszterci szakaszát szemlélteti.
 A templomnak nincs tor-
nya, mellette áll egy háromlábú 
rossz harangláb két haranggal, me-
lyek közül az egyik a XVII. század-
ból származik. 

Ördöngösfüzes. Az ördöngösfüze-
si református templom csak rész-
ben tartalmaz Árpád-kori elemeket. 
A templom régi falai a román kori 
építkezésből származnak. A síma 
falakat egyszerű résablakok törik 
meg. Gótikus kori emlékeiből máig 
megmaradt a déli kapu, valamint a 
szentély keresztboltozata.

A képek megtekinthetőek (plusz egyébb tartalmak) az alábbi linken:
https://issuu.com/jozsefattilariti/docs/mell_klet
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Vendégszerző
Incze András

Titkos alagutak - 
mendemonda vagy 
valóság
 Szinte nincs olyan régi vár 
vagy kastély, amivel kapcsolatban 
helyi szinten ne keringjen vala-
milyen mende-monda, szóbeszéd. 
Elrejtett kincs, titkos alagút kísér-
tetek, visszajáró lelkekhez kapcso-
lódó szomorú történetek, amelyek-
nek több-kevesebb valóságalapjuk 
van. Közülük talán a legizgalma-
sabbak az elrejtett kincsekről, tit-
kos alagutakról szóló szóbeszé-
dek, amelyeknek az idő folyamán 
több-kevesebb sikerrel próbáltak 
utánajárni a kíváncsiak, általában 
sikertelenül.
 Nehéz különválasztani a 
kettőt mert sok esetben a kincs és 
a titkos elem (rejtekhely, szoba, 
ajtó, folyosó, pince, alagút, stb) 
összefonódik, holott a titkos elem 
nem csak a kincs elrejtésére szol-
gálhatott, hanem mint menekülési 
út, obskúrus tevékenységek (hamis 
pénzverés, alkímia, méregkeverés, 
irathamisítás) elrejtése, búvóhely 
is. Ugyanakkor adott esetben a tit-
kos megbeszélések résztvevői is 
igénybe vehették a helyiséget vagy 
ki-be jutási lehetőséget.
 Fantáziálni és találgatni le-
het ezekkel kapcsolatban viszont 
több esetben is a talajviszonyok 
megkérdőjelezik az egykori alag-
út létezését, mint például sziklára 
épített vár vagy mocsaras-vizenyős 
talaj, amelyek manapság is kihívást 
jelentenek, hát akkor évszázadok-
kal ezelőtt, amikor jóval szeré-
nyebb műszaki adottságok mellett 
kellett építkezni?! Arról nem is be-

szélve, hogy van, ahol a fáma több 
kilométeres vagy ennél még hosz-
szabb alagutakról szól. Nem felej-
tendő el az sem, hogy a nagyobb 
lélegzetű építkezések akkoriban 
biza elhúzódtak és általában nem 
folyamatosan zajlottak, hanem ki-
sebb-nagyobb szünetekkel.
 Más kérdés, ami még fel-
merül, hogy mi történt az építőkkel 
az alagút elkészülte után, illetve, 
hogy biztosították a titkosságot. 
Ezekre a választ esetleg levéltári 
kutatások során lehetne megtalálni. 
Az se kizárható, hogy egyes esetek-
ben a titkos alagút tulajdonképpen 
a vár védelmi célú, földalatti kaza-
matarendszerének részei lehettek 
ahol ostrom esetén a védők bizton-
ságban közlekedhettek a bástyák 
között, erőátcsoportosítást tudtak 
végezni, nem kimondottan a várból 
kivezető, menekülést szolgáló tit-
kos alagút.
 Szamosújvár sem kivétel ez 
alól, a jelenleg börtönként fennma-
radt egykori vár titkos alagútjairól 
azt tudjuk, amit Szongoth Kristóf 
leírt a városról szóló monográfi-
ájában, illetve ami egyes politikai 
elítéltek az 1950-60-as évekből 
származó és az 1990-es években 
megjelent visszaemlékezéseiben 
szerepel. A század eleji szóbeszéd 
szerint az alagút a várból kiérve 
kétfele ágazott, egyik Németibe ki 
a hegyre és a másik a Szamos alatt 
Széplakra vezetett.  Olyan változa-
tot is említ a monográfia, hogy az 
alagút Németibe vezető ága tovább 
ment volna a szentbenedeki Kor-
niss kastélyig vagy a bálványosvá-
raljai várig. Németiben az alagút 
állítólagos kijárata helyén az ak-
kori szőlőhegyen adott pillanatban 
valaki kincskeresés céljából ásatott 
és egykori szemtanúk szerint fara-
gott köveket emeltek ki onnan, va-
lamint egy boltozott üreg látszott. 
Szongoth leírása szerint a hely lég-
vonalban körülbelül 5 km-re lehe-

tett a vártól és 250m szintkülönb-
séggel.
 Egyes szakaszokon a régi 
várfalakban ugyancsak Szongoth 
Kristóf szerint alagút vagy folyo-
só volt, ennek nyomait megtalálta 
a kutatásai során, ugyanakkor a 
monográfia várra vonatkozó részé-
ben szó esik egy visszaemlékezés-
ről, amelyben írásos bizonyíték van 
említve az alagút egy olyan szaka-
száról amelyik a börtön kialakítá-
sa során megsemmisülhetett. Egy 
1896-os levélről van szó, amelyet 
Rácz Péter várnagy fia, Rácz Gyula 
írt Lukács Károly szamosújvári ró-
mai-katolikus börtönlelkésznek:
„Az apám beszélt egy alagútról is, 
mit a mappán látott; Németi felé 
ment, az ispotály alatt kezdődött. 
Nem érkezett azonban kinyitatni. 
Azt hiszem már késő is lenne, mert 
fenekestől az ispotály épületét is le-
bontották s mást építettek reá.”
A falakban levő állítólagos alag-
utak könnyen lehettek egy kazama-
tarendszer részei is.
  A politikai elítéltek visz-
szaemlékezéseikben megemlítik, 
hogy a börtönbeli építkezések so-
rán, amelyeket velük végeztettek 
rábukkantak az alagút állítólagos 
nyomaira és a munkát azonnal le-
állították, nehogy megszökjenek, 
régészeti feltárásról vagy vizsgálat-
ról valószínű, hogy szó se lehetett 
tekintetbe véve az akkori körülmé-
nyeket és az épületegyüttes funkci-
óját.
 Mint érdekesség, az 1980-
as évek legvégén olyan változatot 
hallottam gyerekként miszerint a 
németi-i hasadékban lett volna az 
alagút kijárata és Rózsa Sándor, a 
híres betyár azon keresztül próbált 
volna megszökni a börtönből. Ró-
zsa Sándor szökési próbálkozása 
minden valószínűség szerint mend-
emonda lehetett mert a híres betyár 
korabeli visszaemlékezések alap-
ján az egyik legfegyelmezettebb 



A Kemény Zsigmond Elméleti Líceum történelmi klubjának lapja                                  2020. augusztus

                                  Iskolai Történelmi Magazin  21

rab volt a szamosújvári fegyinté-
zetben.
 Más várak kapcsán is emlí-
tenek eseteket miszerint az alagút 
nyomára bukkantak volna esőzés 
utáni süppedés vagy valamilyen 
földmunkálat nyomán, de nem 
minden esetben alagútról volt szó 
és régészeti vizsgálat során lehet 
megállapítani ezeknek a mibenlé-
tét. Egyes esetekben elképzelhető, 
hogy a természet adta lehetősé-
geket használták volna fel, mint 
például barlangrendszereket vagy 
földalatti patakmedreket. A budai 
királyi várnak elképzelhető, hogy 
lehetett volna valamilyen egérútja 
a várhegy mélyén levő barlang-
rendszeren keresztül, ami a mész-
kőben alakult ki. Ez a barlangrend-

szer tűzvész meg ostromok esetén 
menedéket nyújtott, a második 
világháború alatt légvédelmi óvó-
hely meg kórház (Sziklakórház) is 
működött egy részében, a katonai 
funkciók megmaradtak a hideg-
háború alatt is, kormányzati bun-
kert építettek ki meg az országos 
villamos teherelosztó (országos 
energetikai diszpécser) is egy adott 
időszakban itt működött a föld mé-
lyén.
 Jelenleg egy része turiszti-
kai célokat szolgál és csoportosan 
látogatható, a 80-as években ké-
szült magyar tv-sorozat, a Linda 
egyik epizódja is itt játszódik.
 Zárásként pár szó arról, 
hogy a titkos alagút témája az iro-
dalomban is megjelenik, ennek 

talán legismertebb példája az Egri 
csillagok azon mozzanata amikor 
Bornemissza Gergely felesége a 
segítőjével megpróbál bejutni a 
titkos alagúton át a törökök által 
ostromlót egri várba hogy közölje 
férjével a kisfiúk Jumurdzsák álta-
li elrablása és a törökök felfedezik 
őket majd Miklós diák az élete fel-
áldozásával megakadályozza ezt a 
várbevételi próbálkozásukat azáltal 
hogy mikor a lőporraktárban köt-
nek ki, a fáklyáját beledugja a pus-
kaporos hordóba amitől felrobban 
az ott tárolt lőporkészlet elpusztítva 
a behatolókat. Az egri várban vég-
zett régészeti feltárások során nem 
találták meg az alagutak nyomait, 
csak a földalatti kazamatarendszer 
létezik.

Riti József Attila

Augusztusban történt 
az idők folyamán, 
Szamosújváron

 1657. augusztus 17-én II. 
Rákoczi György fejedelem Szamo-
sújvárra érkezett, miután megme-
nekült a tatárok fogságából, ahova 
a szerencsétlen lengyelországi had-
járata során került. 
 1682. augusztus 1-én a sza-
mosújvári várban Apaffy Mihály 
fejedelem tábori országgyűlést tar-
tott és innen indult el Doboka völ-
gyén végig Zilah felé Tököly segít-
ségére 12 ezer emberrel.
 1700. augusztus 1-én, a vá-
rosba letelepedő örmények létre-
hozták a tímár társulatot. 
 1717 augusztusában a tatá-
rok majdnem az egész Szolnok-Do-
boka vármegyét elpusztították, így 
a vármegye nemességének nagyré-
sze a Martinuzzi várba menekült. 
 1759. augusztus 21-én tar-
tott nagyszebeni országgyűlésen 
Szamosújvárt a szabad királyi vá-

rosok sorába emelték.
 1777. augusztus 3-án és 
1819-ben felszentelték az Alkanta-
rai Szent Péter ferencestemplomot.
 1794. augusztus 18-án szü-
letett Gábrus Zakariás, festő, taní-
tó, író. Színpadi díszleteket készí-
tett. 1841-42-ben a szamosújvári 
templomot festette.
 1797. augusztus 3-án 20 
szamosújvári rabot besoroztak ka-
tonának.
 1800. augusztus 2-án be-
lecsapott a villám a főtéri székes-
egyház tornyába és meghasadt a 
harang.
 1817. augusztus 17-én Sza-
mosújvárra látogatott I. Ferenc 
osztrák császár és magyar király és 
felesége Sarolta Auguszta Karolina 
bajor királyi hercegnő. A császár és 
felesége Dés felől érkeztek és két 
napot töltöttek a városban, Placsin-
tár Dávid főtéri házában.
 1848 augusztusában önkén-
tesekből toborzott honvédséget is 
felállítottak a városban.
 1849. augusztus 19-én, a vi-
lágosi fegyverletétel után pár nap-
pal a város nyugati oldalán (Kérő 

fürdő körül), a szabadságharc le-
verésében segítő oroszok, katonai 
tábort állítottak.
 1849. augusztus 21–24-
ike közt Désre és Páncélcsehre az 
orosz és Habsburg tábor számára 
nagy mennyiségű kenyeret, pálin-
kát és ruházatot küldött a város, 
Urbán tábornok parancsára.
 1852. augusztus 2-án I. 
Ferenc József is ellátogatott Sza-
mosújvárra. A császár érkezésének 
tiszteletére díszbe öltözött a város. 
A lakosság és az elöljárók a Főtéren 
fogadták a magasrangú vendéget.
 1855. augusztus 24-én 
meghalt Gajzágó Kristóf helybeli 
esperes-plébános.
 1875. augusztus 22-én szü-
letett Szamosújváron Bányai Ele-
mér író és újságíró, aki Kolozsvá-
ron az Újság, a Magyar Polgár és 
a Kolozsvári Lapok szerkesztője 
volt. Budapesten a Nemzeti Mú-
zeum könyvtárosa, majd a Magyar 
Nemzetnél dolgozott. 1914-től a 
Magyarország munkatársa. Az I. 
világháborúban bevonult a hadse-
regbe és a keleti fronton esett el.
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 1879. augusztus 17-én dr. 
Szabó Jánost kinevezik szamosúj-
vári görög-katolikus püspöknek. 
 1895. augusztus 17-én az 
állami főgimnázium rendes igazga-
tója lett Dr. Mártonfi Lajos.
 1902 augusztusában a pol-
gári leányiskola a Felső Posta utcai 
elemi leányiskola emeletére költö-
zött. Rövid ideig az iskola egyik 
igazgatója, a Szolnok-Doboka 
Monographiája szerzője, Kádár Jó-
zsef tanár volt.
 1917 augusztusában felszá-
molták a Magyar Állami Királyi 
Főgimnázium épületében felállított 
katonakórházat és szeptemberben, 
rendes időben megkezdődhetett a 
tanév.
 1940 nyarán a román-ma-
gyar tárgyalások alatt a városban 
nagyon feszült lett a hangulat. A 
románok és magyarok közötti vi-
szony elmérgesedett.
 1940 augusztusának végén, 
a román-magyar tárgyalások hevé-

ben, a Korona szálló nagytermében 
szervezett nagygyűlést a helyi ro-
mánság. Ezen a gyűlésen olyasmi 
is elhangzott, hogy a magyarok 
elmehetnek, ha nincsenek megelé-
gedve sorsukkal, de aki marad az 
hajoljon meg. 
 1940. augusztus 30-án min-
denki nagy érdeklődéssel hallgatta a 
rádiót, amikor bejelentették a bécsi 
döntés eredményeit. Észak-Nyugat 
Erdély visszacsatolását nagy lel-
kesedéssel fogadta a város magyar 
közössége, de túl soknak tartották a 
kiürítésre szánt 14 napot, mert fél-
tek, hogy a visszavonuló román ha-
tóságok és hadsereg kellemetlen-
séget okoz majd a lakosságnak. A 
visszacsatolás hírére titokban min-
denki készült a magyar csapatok 
érkezésére. Előkerültek a rég eldu-
gott magyar zászlók, kokárdákat, 
magyar ruhákat varrtak, jelvénye-
ket készítettek. Bálint Tibor pol-
gármester helyett felkérték, a már 
rég városi főpénztárosként dolgozó 

Pongrátz Simont, hogy vegye át a 
város ideiglenes közigazgatását a 
magyar csapatok érkezéséig.
 1948 augusztusában be-
vezették az új oktatási törvényt. A 
román és magyar gimnáziumokat 
összevonták, megszüntették a re-
formátus és romai katolikus egyhá-
zi elemi iskolákat, bezárták az ör-
mény fiú és leány árvaházakat és az 
ott működő iskolákat. Ezt követően 
68 évre megszűnt az önálló magyar 
oktatás Szamosújváron.  
 1984. augusztus 23-án, kí-
nai felszereléssel megkezdte mű-
ködését a szamosújvári gyufagyár, 
amely egészen 2005-ig működött.
 1990. augusztus 30-31-én 
a szamosújvári fegyházban a ra-
bok fellázadtak és a börtöntetőre 
vonultak ki, több túszt is ejtettek 
a fegyőrök közül. Végül a belügy-
minisztérium különleges bevetési 
egységnek a beavatkozása vetett 
véget a felkelésnek.

Iskolai hírek

Az iskolakezdésről

 Az iskola felkészül, hogy 
szeptembertől HAGYOMÁNYOS 
tanítási módban kezdjük az iskolát, 

kivétel az 0-4 osztályok, amely két 
váltásba tanul majd, 4 órás iskolai 
tevékenységgel. Ha megbetegedés 
miatt rövid időre, köteleznek, hogy 
áttérjünk az online oktatásra, min-
den osztályterembe kamerát sze-
relünk és a tanárok onnan közvetí-
tenek minden órát. Minden órán a 
jelenlét KÖTELEZŐ.
 Kérjük a szülőket is, ameny-

nyire lehet próbáljanak felkészülni 
az esetleges rövid ideig tartandó 
online oktatásra.
 Ha lehetségessé válik, a 0-4 
osztályban is visszavezetjük majd 
a normál oktatást, a szabályozás és 
szülők véleménye függvényében.
Pap Attila, igazgató

Riti József Attila

Konfirmáció 
Szamosújváron

 Augusztus 29-én, szomba-
ton délelőtt, rendkívüli körülmé-
nyek között konfirmált 19 ifjú, akik 
közül 16 a mi iskolánk diákjai vol-
tak. A szamosújvári hagyománytól 
eltérően, a koronavírus járvány mi-
att a konfirmálásra nem virágvasár-
nap, hanem újkenyérkor került sor. 

A rendkívüli eseményen a konfir-
mándusok mellett csak szüleik ve-
hettek részt, amitől meghitt és csa-
ládias lett a hangulat a református 
templomban. A konfirmáción Vaj-
da Dániel tiszteletes úr szolgálta 
az Urat, őt segítette Szabó-Salánki 
Tibor lelkipásztor. 
 Pár sorban összefoglaltam 
mit is jelent ez az avató szertartás.
Kálvin János eszméi korán elter-
jedtek Magyarországon és Erdély-
ben. Megalkotói Méliusz Juhász 
Péter és Huszár Gál. Az előbbi több 

hitvallási iratot, egyházi rendtartást 
és számos más egyházi művet je-
lentetett meg.
 A református egyház szá-
mára fontos mérföldkő volt az 
1567-es Debreceni Zsinat, ahol el-
fogadták a II. Helvét Hitvallást és a 
Heidelbergi Kátét.
 Annak ellenére, hogy már 
az egyház megalakulásakor foglal-
koztak a gyerekek vallásos nevelé-
sével, a XVI. – XVII. századokban 
nem volt különleges szertartása a 
gyülekezet felnőtt tagjává
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fogadásnak. A mai értelemben vett 
konfirmációról alig a XVIII. – XIX. 
századoktól beszélhetünk.
 A konfirmációt, Euró-
pa-szerte a XVIII. században, a pi-
etizmus (a XVII. és XVIII. század 
keresztény vallási megújító moz-
galma, amely az evangélikus egy-
házban bontakozott ki. Elindítója 
Philipp Jacob Spener teológust) tet-
te általános gyakorlattá. Ennek az 
irányzatnak a hatására a konfirmáció 
Magyarországon is meghonosult. 
 Erdélyben alig a XIX. szá-
zadban terjedt el. Az erdélyi refor-
mátus egyházban a mai értelemben 
vett konfirmációt a Nagyajtai zsinat 
mondta ki, 1810-ben, az igazgatóta-
nács pedig 1811-ben rendelte el.
A konfirmáció két részből áll:
 két éves felkészítés után a 
konfirmándusok, a lelkipásztor kér-

déseire felmondják a kiskátét, illet-
ve a Heidelbergi Kátét.
 az egyházi felhatalmazás ki-
hirdetése és az úri szent vacsora vé-
tele.
 A konfirmáció által megerő-
södik a hívek híte és egyházi érte-
lemben teljes jogú tagjai lesznek a 
református egyháznak. A konfirmá-
ció időpontja, pedig nagycsütör-
tök vagy nagypéntek volt. Később 
pedig egyéb időpontok is megje-
lentek. Manapság a konfirmációt 
virágvasárnap, pünkösd körül vagy 
pünkösdkor, illetve, augusztusban 
újkenyérkor tartják.
 Az egyházi beavatás, még 
ma is, komoly mérföldkőnek szá-
mít. Konfirmációs ünnepségeket 
szerveznek, ahol pénzt és ajándékot 
kapnak az ünnepeltek. 
 Régebb, faluhelyen, a fia-
talok csak az után mehettek bálba, 
hogy konfirmáltak.

Konfirmálás Szamosújváron/Riti József Attila

ifj. Felszegi Imre (3. oszt.)
Augusztus 20.

 Augusztus 20.-a Ma-
gyarország nemzeti ünnepe, az 
államalapítás és az államalapító 
I. István király emlékére, amit a 
Kárpád-medence legtöbb telepü-
lésén megünnepelnek. A nap egy-
ben a magyar katolikus egyház 
egyik – Magyarország fővédő-
szentjének tiszteletére tartott – fő-
ünnepe. 
 A hivatalos ünneplés Bu-
dapesten a Kossuth téren Magyar-
ország lobogójának felvonásával 
kezdődik. Délután a Szent István 
bazilika körüli Szent-jobb körme-
net következik, az ünnepnapot az 
esti tűzijáték zárja.

Más településeken, máshogy 
ünnepelve

 Esztergomban és Veszp-
rémben Szent István- napi zenei 
fesztivált rendeznek. A Felvidé-
ken ünnepi istentisztelettel, ke-
nyérszenteléssel, koncertekkel, 
előadásokkal ünnepelnek. Erdély-
ben az ünneplés kulturális prog-
ramokat, néptánctalálkozókat és 
ökumenikus zarándoklatokat tar-
talmaz. 
 Az Egyesült Államokban 
több helyszínen tartanak Szent 
István-napi pikniket vagy más 
rendezvényt.
Augusztus 20.-a a történelem-

ben
 Uralkodása idején István 
még augusztus 15.-ét Nagybol-
dogasszony napját avatta ünnep-
pé: erre a napra hívta Székesfe-
hérvárra a királyi tanácsot, élete 
végén ezen a napon ajánlotta fel 
az országot Szűz Máriának, majd 
1038-ban ezen a napon halt meg.
Az ünnep dátumát Szent László 
király tette át augusztus 20.-ára, 
mert 1083-ban ezen a napon VII. 
Gergely pápával emeltették oltár-
ra I. István ereklyéit, ami szentté 
avatásával volt egyenlő.
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Diákjaink küldték

Fodor Kristóf

A Szent István to-
rony

 Nagybányán jártunk, és 
megnéztük a 15. században leégett 
Szent István templom megmaradt 
tornyát.
  A 14. században épült to-
rony gótikus építészeti stílusban, 
Hunyadi János és Mátyás király 
adományaiból épült. Új óraszerke-
zete van, a régit a helyi szépművé-
szeti múzeumban tartják. A torony 
51 méter magas, két harangja van. 
Az 1896-ban restaurált tornyon raj-

ta van a város címere, és a pallosjo-
got jelző Roland-szobor.
 Mindenkinek ajánlom, mert 
a tetejéről csodaszép kilátás nyílik 
Nagybányára. 

Urmánczy kastély-Maroshévíz/Fodor Nóra

Fodor Nóra

Az Urmánczy 
kastély

Maros partján egy kastély
Több, mint 100 éve él.
1906-ban épült,
Urmánczy Jeromos parancsára ké-
szült.

Szecessziós-modern stílusa
Erdély egyedülálló kastélya.
Több átalakításon átesett,
Majd 1949-ben államosítás követ-
kezett

Bevonultak a románok és szovjetek
Kastély helyett kórház lett.
Újításra került sor 
Baj is volt, elég sok.

2009-ben visszakapták 
Az Urmánczyak a tulajdonát.
Napjainkban is áll
Az Urmánczy kastély mindenkit 
vár. 

 Az Urmánczy kastély Ma-
roshévíz újraéledő történelmének 
része. A kastély júniustól hétvé-
geken látogatható, de előzetes ké-
résünkre hétköznap bejutottunk. 
Ambrus Dorottya idegenvezető 
kalauzolt a felújításra váró épü-
letbe, előadása mind felnőtt, mind 
gyerek számára érdekes volt. Belé-
pődíj nincs, adományozni lehet a 
kastély renoválására. Ottjártunk-
kor készült már a szabadulószoba, 
amelyet most már ki lehet próbálni. 
Kövessétek őket Facebookon (Cas-
telul Urmánczy kastély) és ha arra 
jártok, ki nem hagyjátok. Fürdeni 
lehet az Urmánczy fürdőben, meg-
tekinthető a mezotermikus vízesés 
és a szomszédos Borszéken is sok 
kaland vár.
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Felszegi Tünde

Az ozorai kastély
- Ozora, Tolna  megye-

 A XIV. század végére az 
Ozorai nemesi család férfiágon ki-
halt, vagyis a jobbágyfalunak nem 
maradt örököse. Luxemburgi Zsig-
mond azonban fiúsította Ozorai 
Borbálát, aki Filippo Scolarinak 
adta a kezét. Filippo 1416-ban en-
gedélyt kapott a várépítésre.  A vár 
megépítése után felvette az Ozorai 
Pipó nevet. A vár itáliai stílusú, mi-
vel Pipó olasz származású volt.
 Az Ozoraiak kihalása után 
a vár Habsburg Miksa, Török 
Bálint majd az Eszterházyak va-
gyonához tartozott. 1970-ben el-
kezdődtek a régészeti feltárások, 
amiknek köszönhetően a vár nap-
jainkban is látogatható.
 A vár látogatói egy kis film 
megnézésével kezdhetik a bemuta-
tót, utána megnézhetik a vár terüle-
tén talált pénzérméket és a szobor 
maradványokat.  Ezek után jön a 
régi borospince, ahol egy kitömött 
jegesmedve is látható. 
 A tárlatvezetés a konyha 
bemutatásával kezdődik. Itt meg
tudtuk, hogy a várak konyháiban 

mindig van legalább két kemence - 
egy a húsoknak és egy a víznek és 
a körítéseknek és szószoknak.
 A királyné szobájában 
megtudtuk, hogy régen évente 
csak négyszer, ötször fürödtek, 
mert féltek a víztől, és ez jogos is 
volt, hiszen nagyon sok víz fertő-
zött volt.  Azt is elmondták a tárlat-
vezetés alatt, hogy a vár lakói ülve 
aludtak, mivel azt hitték hogyha 
háton alszanak agyvérzést kapnak 
és meghalnak.  
 A lovagteremben egy 35-
40 kilós páncélban öltözött ember 
és egy lópáncél látható. A falon ta-
lálható pajzsot a Mátyás király Fe-
kete seregének katonái használták. 
 A kápolnában egy ereklye 
is látható arany ereklyetartóban. 
Az ebédlőben megtudtuk, hogy so-
sem ültek háttal egymásnak, mert 
féltek, hogy leszúrják őket. Evés-
kor a kutyák szőrébe vagy a szol-
gálók hajába és ruháikba törölték a 
kezüket, mert kézzel ettek.  Vizet 
sem ittak, hanem csak bort, annyi-
ra féltek a betegségektől. A legu-
tolsó terem a tárgyaló terem volt, 
amelyben szoborkiállítás is látha-
tó.
Mindekinek ajánlom a látogatását!

Ozorai kastély/Felszegi Tünde

Humor
A trianoni tárgyalásokra a székely 
góbét küldik ki, hátha jobban tudja 
képviselni népe sorsát, mint a pes-
ti nagyurak. De a góbé nem csinál 
semmit, ül, pödörgeti a bajszát, s ha 
kérdik tőle, mit akar jegyzőkönyvbe 
vetetni, csak legyint:
– Semmit. Én csak azt akarom mon-
dani, hogy amikor mi Árpád atyánk-
kal a Kárpát-medencébe bejöttünk, a 
románok ellopták a lovainkat. Ami-
kor már vagy harmadszorra hallják 
a románok az ellopott lovakat, a ro-
mán küldött magából kikelve ugrik 
fel a helyéről:
− De hiszen ott sem voltunk. Mire 
a góbé:
− Na, ezt vegyék jegyzőkönyvbe, 
kérem alássan!

***
A közgyűlés a város ügyeit tárgyal-
ta. A város-gazda  jelenti, hogy a víz 
elvitte a gátat. A nagy többség gőz-
malmot akar csináltatni; csak a pol-
gármester van a vízimalom mellett. 
Ekkor . . . György, a főispán elejébe 
lép, — mi közben nagyot üt az asz-
talra — és így szól: 
- Méltóságos úr nem akarom mást 
mondani, csak mit Karátsonyi főbí-
ró: „Ha van pénzünk, ne gőzölög-
jünk.“ (szamosújvári örmény vicc)

***
A szamosújvári örmény egy alka-
lommal így köszön tötte fel plébáno-
sát:
— Isten éltesse a plébános urat a 
míg él; ha meghal, lesz más. (szamo-
sújvári örmény vicc)

***
Egy más apa ezt Írja fiának:
- A levelet, melyben pénzt kérsz tő-
lem, nem kaptam meg
(Az utolsó három vicc forrása: Szongott 
Kristóf: Szamosújvár Szabad Királyi 
Város monográfiája 1700-1900)
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Tehetségeink

Móra Barbara
 A nevem Móra Barbara, 
Árpástón élek és 15 éves vagyok, 
a Kemény Zsigmond Elméleti Lí-
ceum 11.A osztályos diákja. A 
szamosújvári iskoláról és a Téka 
Alapítványról néhány volt iskola-
társamtól, illetve internetről sze-

reztem tudomást iskolaválasztás 
előtt.
 Néhány évvel ezelőtt, az 
előző iskolámban volt osztályfőnö-
köm bátorítására részt vettem kéz-
műves tevékenységeken. Akkor ta-
nultam meg a hagyományos festés 
alapjait. Akkoriban nem gondoltam 
volna, hogy a későbbiekben még 
nagy hasznomra válik. Viszont volt 
osztályfőnököm és a tevékenységet 
vezető tanárnő nélkül nem tarta-
nák most itt. Az üvegfestést 2020 
márciusában kezdtem el, és fejlő-
désemhez hozzájárult néhány taná-
rom és pedagógusom elismerése, 
akiknek szintén köszönettel tarto-
zom ezért.  
 Eleinte ritkán festettem 
üvegekre, de jó elfoglaltságnak 
bizonyult. Majd elkezdtem gyak-
rabban, hobbi szinten művelni, és 
már nem csak üvegekre. Itt tartok 
jelenleg, a célom pedig az, hogy 
megmutassam, a hagyományos 
motívumoknak és mintáknak, akár 
modern formában, napjainkban is 
megvan a maga szépsége.
 Meg kell említenem, hogy 

nem kezdtem volna el ilyen gya-
korisággal festeni, ha a márciusban 
kezdődött karantén nem lett vol-
na, hisz így több időt fordíthattam 
rá. Számomra ennek is megvolt a 
jó oldala, és úgy gondolom, hogy 
minden rosszban a jót kell keresni.

Barbi munkáit meg lehet tekinte-
ni a Facebookon, az alábbi linkre 
kattintva: 
https://www.facebook.com/hajni.

hajni.77

Móra Barbara kézműveskedik

Árokalja - Bethlen kastély/Riti József Attila
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Riti József Attila

Ki volt Maléter Pál, 
forradalmár vagy 

áruló?

Maléter Pál 1917-ben született 
Eperjesen és lutheránus értelmisé-
gi családból származott. Először 
Prágában orvosnak tanult, a Károly 
Egyetemen, ahol németellenes di-
ákmegmozdulásokban vett részt. 
1938 novemberében Budapesten, a 
Pázmány Péter Tudományegyetem 
orvostudományi karán folytatta ta-
nulmányait, de anyagi gondok mi-
att megszakította tanulmányait. 
1939-ben önként jelentkezett kato-
nának, majd 1940-ben beiratkozott 
a budapesti Ludovika Akadémiára. 
Hivatásos tisztként Kassán kezdett 
el szolgálni. 1944. május 

2-án megsebesült, és szovjet hadi-
fogságba esett. Önkéntesen jelent-
kezett harcolni a németek ellen, 
majd Erdélyben vett részt partizán-
harcokban.
1945-ben zászlóaljparancsnokká 
nevezték ki, és belépett a Magyar 
Kommunista Pártba. 1956 tavaszán 
pedig előléptették ezredesnek. 
Az 1956-os forradalomban be-
töltött szerepe mai napig vitatott, 
úgy a még életben lévő ’56-os for-
radalmárok, mind a történészek 
körében is. Maléter Pál hivatalos 
bibliográfiája szerint október 25-én 
Maléter Pál ezredes, akit a laktanya 
visszafoglalásáért küldtek, a fel-
kelők oldalára állt. 
Az ötvenhatosok közül többen azt 
állítják, hogy Maléter csak azután 
állt a forradalom oldalára, hogy 
Nagy Imre bejelentette a forrada-
lom győzelmét. Pongrátz Gergely, 
a Corvin köz egykori parancsnoka 
életrajzi könyvében (Corvin köz 
- 1956) is ezt állítja és érvel is ál-
lítása mellett: „Maléter valóban 
akkor jött ki a Kiliánba (okt. 25) 

és megpróbálta szétzavarni a „gyü-
levész Corvin-csapatot”. Október 
27- kora délutánig komoly vesz-
teségeket is okozott nekünk, amit 
a Magyar Népköztársaság propa-
gandistái (…) nagyon jól tudtak. 
(…) Azok a tisztek és főtisztek, 
akik október 28-a után, a kormány-
nyilatkozat és fegyverszünet után 
csatlakoztak hozzánk, csakis azért 
tették, hogy karrierjük biztosítva 
legyen az új magyar társadalom 
hadseregében is. (…) Maléter is 
arra hivatkozott, hogy ő katona és 
parancsot teljesít. Október 27-én 
délután ugyan kitette a fehér zász-
lót a Kilián laktanya ablakába, de 
ez tűzszünetet jelentett. Ezzel még 
nem vált szabadságharcossá. Ezt 
bizonyítja aznap este Ödön bá-
tyámmal való találkozása és 28-án 
reggel a velem való beszélgetése is. 
Sőt, erre utal a tárgyalásaink során 
tanúsított magatartása, a szabad-
ságharcosokról alkotott véleménye 
és az orosz elvtársaiba vetett bizal-
ma is.” (Pongrátz Gergely: Corvin 
köz – 1956, Szerzői kiadás 1992, 
245-246. oldalak). 
A Pongrátz Gergely által felvázolt 
tényeket, az akkor 17 éves Pong-
rátz András, aki aktív résztvevője 
volt a forradalomnak a következő 
nyilatkozatában alátámasztja, hogy 
Maléter nem volt forradalmár: „Én 
saját fülemmel hallottam amikor a 
Forradalom győzelme után ő (Ma-
léter Pál) bevallotta a tömegnek, 
hogy nem volt forradalmár. Mar az 
is bizonyítja, hogy nem volt forra-
dalmár, hogy a Fehér Könyv sze-
rint Maléter átállt a forradalom ol-
dalara, ami persze nem igaz.”
Maléter Pált, Nagy Imre perében a 
népi demokratikus államrend meg-
döntésére irányuló szervezkedés 
bűntette vádjával halálra ítélték. Az 
ítéletet 1958. június 16-án hajtották 
végre akasztással, a Kozma utcai 
gyűjtőfogház udvarán.

Maléter Pál/Wikipédia
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