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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Magyarország a XI. században – Szent László és Könyves 

Kálmán kora 

(1077-1116) 
 

3. A válság megoldása 

 

I. Szent László (1077-1095) 

   I. László trónra lépte 1077 tavaszán egybeesett az ún. invesztitúraharcok felerősödésével. A 

pápa és IV. Henrik német császár között érlelődő ellentétek nyílt szakításhoz vezettek. A vita 

tárgya az egyházi vezetők beiktatásának kérdése (invesztitúra) volt. 1077 januárjában IV. 

Henrik engedni kényszerült a pápával, VII. Gergellyel szemben, mikor a Canossa várában 

tartózkodó pápához bűnbocsánatért esedezett. Ez volt az ún. híres Canossa-járás. 

   Az ifjú király ugyanazzal a problémával találta magát szembe, mint I. Géza. Ugyanis a 

törvényes királynak még mindig a német császár által támogatott Salamon számított. László 

királyt a pápa viszont csak úgy ismerte volna el törvényes uralkodónak, ha hűbéresküt tesz 

neki. László, kiváló érzékkel nem akart egyik fél oldalára sem állni, nem akarta magát 

elkötelezni, ezért ugyanazt az utat járta, mint Géza. Valószínűleg őt is a Géza-féle koronával 

koronázták meg. 

I. Szent László törvényei    

   Szent István után a második legnagyobb törvényhozó királyunk az Árpád-kor első felében 

László király volt. Három törvénykönyve született, amelyeket a keletkezési sorrendjükkel 

ellentétesen számoztak meg: a III. keletkezett legelőször, aztán II. és az I. Szükség volt erre a 

kiterjedt törvénykezésre, hiszen a fiatal feudális állam újbóli megerősítésre szorult. A László-

féle törvények igen szigorúak, keményen büntetik a magántulajdon elleni vétségeket, és 

igyekeznek még jobban megerősíteni az egyház helyzetét. Szükség is volt erre, hiszen az 

elmúlt évtizedekben pogánylázadások robbantak ki, a hatalmi vetélkedések közepette pedig a 

magántulajdon szentsége sokszor veszélyben forgott (rablások, fosztogatások stb.). 

A III. törvénykönyv 1070 és 1077 között keletkezhetett (tehát átnyúlik még I. Géza 

uralkodási idejére is). 

 Középpontjában a tolvajlás és a vándormozgalmak elleni hatékony fellépés áll. 

 A tolvajlást igen szigorúan, testcsonkítással vagy halállal bűntette. 

 A vándormozgalmak: sokan a szolgaságba vetés elől elmenekültek és igyekeztek az 

ország lakatlanabb vidékein letelepedni, ahol még nem épült ki teljesen a közigazgatás. 

 Szabályozza a nádor és a királybírák bíráskodási jogkörét is. 

A II. törvénykönyv 1080 és 1092 között 

 Ez a törvénykönyv is alapvetően a tolvajlás elleni szigorú fellépéssel foglalkozik. (Ha 

valaki egy tyúk értékénél -10 dénár- nagyobb mértékű lopást követ el, az halállal 

bűnhődik!) 

 Megvonja a király az ún. asylum jogot, amely azt jelentette, hogy ha a tolvaj az egyházba 

(templomba) menekül, akkor kibújhat a büntetés alól. 

 Minden esetben a tolvajnak kellett igazolnia az ártatlanságát, és nem a vádlónak a 

bűnösséget (tüzesvas- vagy forróvíz-próbával).  

Az I. törvénykönyv az 1092-es szabolcsi zsinat határozatait tartalmazza. 

 A papoknak csak a másodszori nősülést tiltja meg. 

 Szabályozta a tizedfizetést, az apátokat a püspökök alá rendelte. 

 Üldözte a pogány szokások őrzőit. 
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László egyházpolitikája 

   Nagymértékben foglalkozott az egyház ügyeivel a király, továbbfolytatta a Szent István által 

megkezdett egyházalapító tevékenységet. Megalapította a zágrábi püspökséget és a bihari 

püspökség központját áthelyezte Váradra. Létrehozta a püspökök mellett működő ún. 

székeskáptalanokat, ahol világi papok a szerzetesekhez hasonló közösségekben éltek. A nem 

püspöki székhelyeken működő káptalanok lettek a társaskáptalanok. 

   A káptalani testületek elterjesztésében Lászlónak nagy érdemei voltak. A káptalanok élén a 

prépostok álltak, tagjai pedig a kanonokok voltak. Korábban a káptalanok helyét a bencés 

szerzetesek foglalták el, őket váltották fel a világi papok. A káptalanokban igen színvonalas 

iskolák is működtek, komoly tudományos műhelyek, és az írásbeliségnek is fontos központjai 

voltak. 

   László király nagy gondot fordított a templomok felújítására, és új plébániák alapítására is. 

A király nevéhez fűződik a somogyvári bencés apátság megalapítása. Bihar megyében, ahol 

megtalálták a szentté avatott István király ellopott jobbkezét, szintén létrehozott egy 

monostort, ez volt a szentjobbi apátság. 

   1083-ban elérte a pápánál, VII. Gergelynél támogatást ígérve neki az ellenpápával 

szemben, hogy szentté avasson több magyar személyt, akik kiemelkedő tevékenységet 

folytattak a keresztény hit terjesztésében. Először a vértanú Gellért püspököt, majd István 

királyt és fiát, Imre herceget, végül két szerzetest (András-Zoerard és Benedek) avattak 

szentté. A Magyar Királyságnak tehát saját szentjei lettek, ezzel megteremtették a fenti 

szentek kultuszát is, amelyek közül első királyunk kultusza volt a legjelentősebb. 

Kül- és belpolitikai küzdelmek 

   László uralkodásának nagyobb részében pápapárti politikát folytatott IV. Henrikkel 

szemben. Ez érthető, hiszen a császár még mindig Salamont támogatta. Salamon 1081-ben 

békét kötött Lászlóval, de újból terveket szőtt a király ellen így ismét bezárták. 1083-ban a 

szentté avatás idején szabadon engedték. Ezek után ismét a német segítségben bízott, de végül 

a besenyőknél kötött ki. 1085-ben a besenyőkkel együtt megpróbált betörni az országba, 

azonban vereséget szenvedett. Salamon 1087-ben halt meg, mikor a besenyők oldalán Bizánc 

ellen harcolt. 

   László király a német belharcban a pápa által is támogatott Rudolf, bajor ellencsászárt 

pártfogolta. A pápa ezek után hivatalosan is elismerte Lászlót Magyarország királyának, 

anélkül, hogy az uralkodó hűségesküt tett volna neki. A szorult helyzetben lévő pápának jól 

jött, hogy a magyar király őt támogatja. Uralkodásának vége felé László irányt váltott a 

külpolitikában. Meghalt a horvát király az 1070-es évek közepén, s ezek után eléggé 

zűrzavaros időszak következett a szomszédos királyságban. Az elhunyt horvát király felesége, 

Ilona László testvére volt. A meggyengült Horvát Királyságra többen is szemet vetettek, de a 

magyar király cselekedett a leggyorsabban. 1091-ben megtámadta és elfoglalta 

Horvátországot, a folytatás Dalmácia meghódítása lett volna, de ez a feladat Kálmán királyra 

várt. Közben a magyar hadak visszavertek egy erőteljes kun támadást is, amely az ország 

keleti felét fenyegette. Horvátország elfoglalása több szomszéd nemtetszését is kiváltotta. A 

pápa azért volt haragos, mert a horvát állam pápai hűbéres terület volt, Velence is szerette 

volna megszerezni az országot, és Bizánc sem volt érdektelen. 

   A király utolsó éveit a trónutódlás kérdése kötötte le. Neki nem volt fiú utóda, így I. Géza 

két fia Álmos és Kálmán jöhetett csak szóba. Álmos herceg meg is kapta az újonnan 

meghódított horvát területeket. A király mindenképpen Álmos herceget látta volna szívesen 

utódjaként. Álmos délceg, daliás ember volt, bátor harcos hírében állt. Az idősebbik fiút, 

Kálmánt a király kizárta az örökségből, mutatja ezt az is, hogy papi pályára küldte. Az utolsó 

években azonban megromlott a három férfi viszonya, így mikor 1095-ben meghalt I. Szent 

László király nem volt megnyugtatóan rendezve az utódlás kérdése. 
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4. Az erős magyar állam   

 

Könyves Kálmán (1096-1116) 

   Nem ismeretesek Kálmán király trónra kerülésének körülményei, azt sem tudjuk, hogy mi 

okozta Álmos herceg háttérbe szorulását. Valószínűnek tűnik, hogy a két testvér között 

hatalmi harc robbant ki és ezért csak 1096-ban koronázták meg Kálmánt. Álmosnak a király 

átengedte a hercegséget, ezzel a dukátus ismét megjelent a magyar történelemben. Álmos az 

ország keleti felét kapta meg Bihar központtal. 

Kálmán király külpolitikája 

   Kálmán király a pápapárti külpolitikát folytatta tovább. 1096-ban a II. Orbán pápa által 

meghirdetett első keresztes hadjárat csapatai hazánkon vonultak keresztül a Szentföld felé. A 

rabló és fosztogató keresztes erőket Kálmán keményen megfékezte, de a sereg zöme 

különösebb bonyodalmak nélkül jutott át Magyarországon. 

   1099-ben a szomszédos halicsi fejedelemségbe vezetett hadjáratot a Kijevvel szemben 

függetlenedni akaró fejedelmek megsegítésére, de súlyos vereséget szenvedett. Jelentősebb 

volt viszont a dél felé irányuló, még Szent László által kezdett terjeszkedő politika folytatása. 

1105-ben Könyves Kálmán csapatai elfoglalták a tengermelléki Dalmáciát, a városokat: Zára, 

Trau, Sebenico, Spalato. A hódításba mind Bizánc, mind Velence kénytelen volt 

belenyugodni, bár kitartó ellenfeleket szerzett magának Kálmán király. A hódítás után a király 

felvette címei közé a Horvátország és Dalmácia királya címet is. A dalmát kereskedő 

városokat pedig igyekezett kedvezményekkel megnyerni magának.  

   A magyar külpolitikai egyre aktívabbá vált Könyves Kálmán uralkodása idején, 

Magyarország erős, közép-európai hatalommá vált. Egy percig sem szabad azonban 

elfelejteni ennek a ténynek az értékelésénél azt, hogy hazánk továbbra is két nagy birodalom 

(Bizánc, Német Császárság) szorításában tudta mindezt elérni. 

Belpolitikai küzdelmek 

   Kálmán és Álmos párthíveinek küzdelme végigvonult Kálmán uralkodásának időszakán. 

Többször fegyveres összecsapássá is fajultak az ellentétek a két testvér között. Az igazi 

problémát az jelentette, hogy Kálmán későn született, négyéves gyermekét, Istvánt királlyá 

koronáztatta, amivel végleg kizárta Álmost az örökségből. Álmos herceg a német császárhoz, 

IV. Henrikhez fordult segítségért. A külföldi segítség sem vezetett sikerre, amelyet a herceg 

máshonnan kapott, így kénytelen volt meghódolni Kálmán királynak. A király, kihasználva 

öccse távollétét megfosztotta őt dukátusi birtokától, így 1107-ben végleg felszámolta az 

ország megosztását. Álmos nem nagyon akart belenyugodni a veszteségekbe, ezért sorozatos 

összeesküvéseket szőtt Kálmán ellen, aki kegyetlen bosszút állt: megvakíttatta Álmost és 

kisgyermek fiát, Bélát is. 

   Könyves Kálmán továbbfolytatta az egyház helyzetének megszilárdítását, Nyitrán 

püspökséget hozott létre. Az uralkodóban szintén nagy törvényhozót tisztelhetünk Szent 

Lászlóhoz hasonlóan: három törvénykönyve ismeretes, ami ránk maradt. A törvénykönyvek 

alkotását azok a változások indokolták, amelyek a Szent István korától eltelt 100 esztendő 

alatt végbementek. A törvények szintén az egyház és a magántulajdon védelméről szólnak, de 

már jóval enyhébbek a Szent István vagy Szent László korában hozott törvényekhez képest. 

Ez nyilván a rend és a tulajdonviszonyok megerősödésének volt köszönhető. Itt már a 

vádlóknak kellett bizonyítaniuk a vádlott bűnösségét, és a kegyetlen igazságtételi próbák is 

elmaradtak. A törvények még a királyi hatalom további erősítésével és a bíráskodás 

hatékonyabbá tételével is foglalkoztak Lényeges elemként jelenik meg a törvényekben a 

kereskedelem és a pénzügyletek támogatása. Az egyházi jellegű törvények a klérus anyagi és 

hatalmi függetlenségét erősítették.  
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   Sokat emlegetik Kálmán királynak a boszorkányokra vonatkozó törvénycikkelyét. A 

törvény bizonyos boszorkányok létezését valóban tagadta, de a varázslók, kuruzslók ellen 

szigorúan fellépett. Az 1112-ben megtartott esztergomi zsinat határozatai tovább szigorították 

a papok nősülési lehetőségeit, keményen büntették a léha és kicsapongó életmódot folytató 

egyházi embereket. Kimondta a zsinat azt is, hogy egyházi személy felett csakis egyházi 

bíróság ítélkezhet. 

  Könyves Kálmánt már kortársai is nagy műveltségű, széles látókörű uralkodóként tartották 

számon. Kálmán az első királyunk akinek az udvarában irodalmi élet alakult ki. Ennek az 

irodalmi életnek a fontos termékei az István-legendák voltak. Sokan Kálmán korára datálják a 

Szent Imre-legenda, valamint a kisebbik Gellért-legenda megírását is. Több kódex és más 

fontos írott szövegek megjelenését is erre az időszakra tették a kutatók. Kálmán királyunk 

tehát méltán érdemelhette ki a „Könyves” jelzőt. 

 

   A társadalmi és a gazdasági élet is sokat változott az István-korihoz képest a XI. század 

végére. A gazdasági életben három tulajdonforma vált meghatározóvá a birtokkal 

kapcsolatban: a királyi, az egyházi és a világi magánbirtok. A gazdaság és kereskedelem 

élénkülésével egyre nagyobb szükség volt a munkaerőre, ezért a korábban szabad népelemek 

egyre nagyobb arányban váltak az egyházi és világi birtokosok alávetett népeivé. A falvakban 

lakókat már kevésbé kötötte össze a vérségi kapcsolat. A mezőgazdaság fontosságának 

növekedésével a falvak száma is nőtt. Még hosszú évtizedeken keresztül fennmaradt a 

nomadizálás valamilyen formája, de az életmód már egyértelműen a földműveléshez és 

kézművességhez kapcsolódott jobban. Könyves Kálmán idején megjelent a kereskedelem és a 

kézművesség tudatos, állami pártolása is. Egyre élénkebbé vált a kereskedelem az ország 

határain belül és azon kívül is. Ez alapvetően befolyásolta a települések számának és 

lakosságának a növekedését, bár messze voltunk még a nyugati típusú városok kialakulásától. 

   A társadalom élén az egyházi és a világi elit állt. Ide tartoznak a főpapok, a világi 

országnagyok (nádor, országbíró, ispánok) és a királyi udvar és hadsereg vezetői. Még 

kezdetben feltűnően sok idegen fordult elő az előkelők között, de a XI. század végére kezdett 

megjelenni a magyar származású vezető réteg is, és két-három nemzedék múlva az idegenek 

is beolvadtak a magyarok közé, magyarrá váltak. A fenti csoportok képviselték tehát az 

arisztokráciát. Az uralkodó csoport alatt foglaltak helyet azok a közrendű szabadok, akik az 

előkelők katonai kíséretét adták. Őket vitézekként emlegették a források. A szabadok másik 

csoportja már adót is fizetett, de még megválaszthatta urát, míg a harmadik résznek már ez a 

kiváltság sem adatott meg. A társadalom legalján a szolgák voltak, akik személyükkel sem 

rendelkezhettek szabadon. A XI. század vége felé egyre inkább megfigyelhető a szabad 

közrendűek lecsúszása a szolgák közé. Belőlük alakul majd ki az egységes jobbágyi réteg a 

XIV. századra. 
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Kislexikon I. Szent Istvántól Könyves Kálmánig (997-1116) 

 

a.) Fontosabb évszámok 

 

  997 István nagyfejedelem lesz, Koppány felkelése 

1000. december (vagy 1001. január) István királlyá koronázása 

1000-1010 k. István első törvénykönyve 

1003 Az erdélyi Gyula legyőzése 

1028 k. Ajtony leverése 

1030 II. Konrád, német császár támadása 

1030-1038 k. István II. törvénykönyve 

1031 Imre herceg halála 

1038. augusztus 15. I. (Szent) István király halála 

1038-1041 Orseolo Péter első uralkodása 

1041-1044 Aba Sámuel uralkodása 

1044 Ménfői csata 

1044-1046 Orseolo Péter második uralkodása 

1046 Vata lázadása 

1046-1060 I. András uralkodása 

1051-1052 III. Henrik német császár két nagy támadása hazánk ellen 

1055 A tihanyi apátság megalapítása 

1060-1063 I. Béla uralkodása 

1061 Vata fia János lázadása 

1063-1074 Salamon uralkodása 

1068 Kerlési csata 

1074 Mogyoródi csata 

1074-1077 I. Géza uralkodása 

1077-1095 I. Szent László uralkodása 

1070-1077 k. László III. törvénykönyve 

1080-1092 k. László II. törvénykönyve 

1091 Horvátország meghódítása 

1092 szabolcsi zsinat (I. törvénykönyv) 

1096-1116 Könyves Kálmán uralkodása 

1105 Dalmácia meghódítása 

1112 esztergomi zsinat 

 

 

b.) Egyházak 

 

I. Szent István által alapított püspökségek, az alapítás sorrendjében: 

Veszprém, Esztergom, Győr, Pécs, Erdély, Eger, Kalocsa, Csanád, Vác, Bihar 

I. Szent László által alapított püspökségek: 

Zágráb, a bihari püspökség áthelyezése Váradra 

Könyves Kálmán által alapított püspökség: 

Nyitra 

Érsekségek: Esztergom, Kalocsa 

A magyar egyház feje: esztergomi érsek, bíborosi rangban 
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Apátságok: 

  996 Pannonhalma (bencés) 

1019 Zalavár (bencés) 

1038 Pécsvárad (bencés) 

1055 Tihany (bencés) 

1061 Zselicszentjakab (bencés) 

1075 Garamszentbenedek (bencés) 

1091 Somogyvár (bencés) 

1091 k. Szentjobb (bencés) 

 

 

c.) Fontosabb fogalmak 

 

dukátus – hercegi birtok, az ország egyharmada (15 vármegye), sajátos hatalommegosztás 

 

seniorátus – ősi szokásjog, a legidősebb férfi örökli a trónt az elhunyt törzsfő vagy fejedelem  

                    után  

 

levirátus – ősi szokásjog, „sógorházasság”, mikor az elhunyt fejedelem feleségét és vagyonát 

                  is örökli az örökös     

 

primogenitúra – feudális öröklési rend, az elhunytat az elsőszülött fiú követi a trónon                                                                                                                                                              

  

apátság – eredetileg bencés kolostor, szerzetesközösség, amelynek élén az apát áll 

 

kolostor, monostor – a szerzetesek társas együttélésére szolgáló épület, vagy épületcsoport 

 

bencések – Szent Benedek (480-543) által alapított szerzetesrend, szerzetesi közösségeiket  

                   kolostorokban szervezték meg, melynek élén az apát állt 

 

invesztitúra – főkegyúri jog, az érseki, püspöki (apáti, préposti) székek betöltésének joga, a  

                       király (vagy a pápa) beiktatatja a főpapot egyházi hivatalába és javadalmaiba 

 

székeskáptalan – világi papokból álló testület, amely a püspöki székhelyen működik, tagjai a  

                            kanonokok, (a nem püspöki székhelyen működő káptalan a társaskáptalan)  

                            élükön a prépostok állnak 

 

nádor – eredetileg a királyi udvar vezetője, majd főbírája, később a király helyettese 

 

asylum jog – a lopással vagy más bűncselekménnyel megvádolt ember a templomban 

                     (egyházban) menedéket –asylum- kereshetett vádlóival szemben 

 

zsinat – egyházi és világi előkelők gyűlése, melyen az egyházat és annak működését érintő 

             kérdésekről döntenek 
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