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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Magyarország a XIII. században – Az Árpád-kor alkonya  

(1196-1301) 
 

1. Magyarország a XIII. század első éveiben 

 

   III. Béla királyt halála után idősebb fia, Imre (1196-1204) követte a trónon. A fiatalabbik 

fiútestvér, András herceg nem nagyon akart beletörődni apja döntésébe, ezért folyamatosan 

szervezkedett és hadakozott bátyja ellen. Végül az új pápa, III. Ince teremtett békét a két 

testvér között. III. Ince nagy elődjéhez, VII. Gergelyhez hasonlóan a pápai hatalom erős világi 

hatalommá való tételét tűzte ki célul. Ismét fellángolt a küzdelem a pápa és a német császár 

között, és a magyar király ebben a küzdelemben egyértelműen a pápát támogatta. András 

herceg viszont, házassága révén (egy német őrgróf lányát, a merániai Gertrúdot vette el) a 

császár oldalára került. Ez tovább mérgezte a két testvér amúgy is feszültségekkel teli 

viszonyát. Imre király folytatta elődei agresszív külpolitikáját: elsősorban Szerbiát kívánta 

függő helyzetbe hozni. 1204-ben Imre királlyá koronáztatta alig hároméves fiát, Lászlót, hogy 

ezzel is kinyilvánítsa: a trónt fiára és nem öccsére kívánja hagyni. A pápa a gyermek mellett 

állt, de András alig várta, hogy testvére lehunyja a szemét. 

   András herceg bátyja halála után azon mesterkedett, hogy miképpen tudná minél előbb 

eltávolítani a trónról a gyermek III. Lászlót (1204-1205). András herceg igyekezett minden 

lehetőségétől megfosztani unokaöccsét, ami elsősorban az anyagi javakra vonatkozott. 1205-

ban a gyermek király anyjával együtt ebből a kilátástalan helyzetből külföldre menekült, ahol 

még ebben az évben meg is halt. Most már semmilyen akadály nem volt András előtt, hogy 

királlyá koronáztassa magát. 

 

 

2. A nagy változások kora – II. András uralkodása 

  

   Külpolitikai tekintetben a század nem indult rosszul Magyarország számára. A 

hagyományos ellenfelek, mint Bizánc és a Német Császárság szinte semmilyen veszélyt nem 

jelentettek. 1204-ben a Bizánci Birodalom megszűnt létezni, és a Konstantinápolyt elfoglaló 

keresztény csapatok megalapították a Latin Császárságot, amely mindössze hat évtizeden 

keresztül állott fenn. A német területeken ismét belső anarchia dúlt, és egy erős ellenfélre is 

szert tettek a császárok III. Ince pápa személyében. Az 1230-as években majd gyökeresen 

megváltozik a külpolitikai helyzet, csakhogy a veszély most nem nyugat felől érkezik, hanem 

keletről támadnak ránk a nagy hódítók. 1206-ban Dzsingisz kán egyesítette a mongol 

törzseket Ázsiában, és ezzel egy katonailag igen erős, agresszív nomád birodalmat hozott 

létre. Mikor 1227-ben meghalt a nagykán birodalma már a Volga folyóig terjedt. A mongol 

hódításokat fiai, majd unokái vitték tovább. Magyarországra Dzsingisz unokája, Batu kán fog 

rátörni, aki a birodalom nyugati részén uralkodott. 
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II. András (1205-1235) 

 

Külpolitika 
   II. András külpolitikájának sajátos jelleget adnak a Halics megszerzéséért folytatott 

hadjáratai. Már elődei is próbálkoztak a szomszédos szláv fejedelemség megszerzésével, de 

II. Andrásnál ez úgyszólván szenvedéllyé vált: 1205 és 1233 között legalább tíz hadjáratot 

vezetett Halics ellen. A hódítások eredményei azonban nem voltak tartósak, a halicsiak 

semmiképpen nem kívántak magyar fennhatóság alá kerülni. 

   Más volt a helyzet a kunokkal. Ők a Kárpátokon túli területeken (Havasalföld, Moldva) 

éltek, országukat Kunországként vagy Cumania néven emlegették. Erre a területre vetett 

szemet a király, de a terület megszerzésével és a kunok keresztény hitre való térítésével a 

Német Lovagrendet bízta meg, amelynek tagjait Dél-Erdélyben (Barcaság) telepítette le 

1211-ben. A lovagok nem nagyon jeleskedtek a kunok térítésében, viszont egyre nagyobb 

önállósággal rendezkedtek be kijelölt szállásterületükön, majd idővel már a terület 

függetlenítésén is gondolkodtak. 1225-ben a Német Lovagrendet szó szerint úgy kellett 

kifüstölnie II. Andrásnak Erdélyből. A kunok térítését a kolduló szerzetesrendekre bízta a 

király, akik között a mongol fenyegetés közeledtével egyre nagyobb volt a hajlandóság a 

megtérésre. 

   András nagy figyelmet fordított a keresztény tanok terjesztésére Boszniában is, amelynek 

északi része II. Béla király óta Ráma néven hazánk egyik tartományát képezte. III. Béla 

uralkodása idején találkozhattunk az innét induló bogumil eretnek mozgalommal. Az 

eretnekség visszaszorítására két püspökséget is létrehozott II. András: a szerémit és a 

boszniait. 

   A külpolitika kapcsán még szólni kell mindenképpen II. András családi kapcsolatairól. Első 

felesége a merániai őrgróf lánya, Gertrúd volt, akitől született a legidősebb fiú, egyben 

trónörökös Béla herceg is. Gertrúdot 1213-ban meggyilkolták (Gertrúd szinte egész családját 

magával hozta Magyarországra és fontos, előkelő pozíciókba neveztette ki őket.) Második 

felesége Konstantinápolyból való volt, a harmadik pedig itáliai. Igazi haszna a királynak nem 

volt ezekből a házasságokból, a rokoni kapcsolatokat sem tudta kihasználni. 1217-ben András 

király részt vett az V. keresztes hadjáratban is, de sok eredményt nem tudott felmutatni a 

Szentföldön, viszont egész kiválóan sikerült hódolnia műtárgygyűjtő szenvedélyének.    

 

Az István-kori berendezkedés felbomlása 
A XI. század elején kialakult társadalmi, gazdasági és politikai keretek szinte teljesen 

felbomlanak II. András korára és átadják helyüket valami újnak. Megszűntek a várispánságok 

és királyi udvarházak és velük együtt eltűntek olyan társadalmi kategóriák, mint a várnépek, 

várjobbágyok, udvarnokok, szolgálónépek. Ennek elsősorban a királyi vármegyék 

visszaszorulásában kell keresnünk az okait. Emlékezzünk arra, hogy III. Béla király volt az 

első, aki egy egész királyi vármegyét eladományozott. Ez a folyamat csak felerősödött a 

király és herceg közötti csatározásokban. A király is, és ellenlábasa (örököse) is támogatókat 

kellett, hogy szerezzen maga mellé, ekkor pedig nyomós érvnek bizonyult egy-egy királyi 

birtok eladományozása. 

   Régi társadalmi csoportok tűntek el, vagy alakultak át és újak is megjelentek. Egészen a 

XII. század végéig a politikai berendezkedés legfőbb jellemzője a királyi hatalom feltétlen 

egyeduralma volt. Ez min alapult? Egyrészt az egész országot átfogó várszervezeten 

(vármegyék központjai) és a királyi dinasztia magánbirtokain. Az ország előkelőit lényegében 

két csoport alkotta: a püspöki kar, és a megyésispánok, világi előkelők közössége. II. András 

idejére ennek a hatalmi elitnek új gyűjtőneve jelent meg: ők lettek a bárók.  
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   Egy sor új főtisztség is megjelenik ekkoriban, amelyeket ekkor kreáltak. Az udvari rangsor 

a következőképpen fest: nádor, országbíró (a nádor helyettese, a királyi udvar bírája), 

tárnokmester („pénzügyminiszter”), asztalnokmester, pohárnokmester, lovászmester, végül a 

tartományok kormányzói (Erdély vajdája, a déli melléktartományok bánjai, a vármegyék 

ispánjai). A báróknak sem a címe, sem a hivatala nem volt örökletes, kinevezése a 

visszavonásig volt érvényben. A királyi tanács, amely a legfontosabb döntéshozó szerv volt, a 

bárókból és püspökökből állt. Egyedül a királyi tanács tagjait illette meg az a kiváltság, hogy 

háború idején saját címeres zászlajuk (bandérium) alatt vezessék csatába a csapataikat. A 

király és a bárók viszonyában II. András uralkodása idején döntő változás állt be. 

 

Az új berendezkedés (nove institutiones) 
   Az új birtokpolitikára a királyt maguk a bárók vették rá. Mivel tartósabb hatalomra vágytak 

olyan birtok kellett nekik, amely a saját tulajdonuk és örökíthető. Eddig ugyanis csak 

szolgálati birtokaik voltak, és azok a cím visszavételével el is vesztek. II. András úgy 

gondolta, hogy nyugodtan kielégítheti a bárók ez irányú követeléseit, hiszen neki lesz 

elegendő bevétele a regáléjövedelmekből is. Megkezdődött tehát a királyi birtokok 

rohamtempóban való szétosztogatása. Ezzel minden korábbinál hatalmasabb és gazdagabb 

világi földbirtokosok emelkedtek fel. A vármegyével, királyi birtokkal együtt természetesen 

az ott élő népet is megkapták, illetve a birtok adói is őket illették. Mi volt az oka, mi motiválta 

II. András eme lépését? Nehéz kibogozni. Az biztos, hogy rövidtávon magának kedvezett, 

hiszen híveket szerzett maga mellé Béla herceggel, a hatalomra éhes trónörökössel szemben. 

Hosszabb távon viszont gyengítette a királyi hatalmat, mivel kitermelt egy erős és öntudatos 

arisztokráciát, amely gúzsba kötötte később a királyok hatalmát. 

   Egy fontos dolgot még tisztázni kell a birtokadományozásokkal kapcsolatban. A király nem 

hűbérbirtokot adott az előkelőknek, hanem feltétel nélküli örökbirtokot! Hosszabb távon is ez 

volt a gyakorlata a magyar királyoknak, ezért nem jött létre nálunk a nyugat-európai típusú 

hűbériség. 

   Milyen következményei voltak az „új berendezkedésnek”? 

 A királyi várföldek és vármegyék eladományozásával az ott élő „szabadokból” földesúri 

alattvalók lettek. Helyzetük lényegesen romlott. 

 Új és a korábbiaknál erősebb földesúri csoportok jöttek létre, amelyek már komoly 

hatalommal rendelkeztek. Ne felejtsük el: egy bárói összeesküvés végzett Gertrúd 

királynéval is! 

 A királyi birtokok csökkenésével apadtak a király bevételei is, ezért történelmünk 

folyamán először rendkívüli adót kényszerült kivetni, és jelentősen rontotta a pénz értékét 

is. Csökkentek az egyházaknak jutatott királyi támogatások is. 

 A királyi pénzügyeket zsidó és izmaelita (kikeresztelkedett mohamedán) kereskedők 

intézték, ami nem növelte az uralkodó népszerűségét. (Jelesül, hogy idegenekre bízza a 

gazdaság felügyeletét.) 

   Egyre erőteljesebb bírálatok fogalmazódtak meg a királlyal szemben. Az elégedetlenkedők 

élére Béla herceg állt, aki ekkor az ország déli részét kormányozta. Elégedetlen volt az 

egyház, a bárók, akik még több birtokot akartak, a királyi szerviensek. A szerviensek azok a 

szabad birtokosok voltak, akik a királyi vármegyékben éltek. Az ő helyzetük vált a 

legrosszabbá az eladományozásokkal. 

 

 

 

 

 

 



 4 

Az 1222. évi Aranybulla 
   Ilyen előzmények után került sor 1222-ben a szerviensek mozgalmára, amely megbuktatta a 

kormányzatot és kikényszerítette a 31 cikkelyből álló szabadságlevél, az Aranybulla 

kibocsátását. A legtöbb cikkely valamilyen formában a király és lemondatott bárói túlkapásai 

ellen irányult. 

 Megtiltja egész vármegyék eladományozását. 

 Korlátozza az idegenek befolyását. Nem adható fontosabb tisztség számukra a királyi 

tanács beleegyezése nélkül. 

 Lefekteti a szerviensek (azaz a nemesség) jogait. 

 A nemesi birtok mentes minden királyi adó és beszállásolás alól. 

 A nemes nem köteles ingyen hadba vonulni, csakis akkor, ha az országot külső 

támadás éri. 

 Csak a király vagy a nádor ítélkezhet felette. 

 Érvényes bírói ítélet nélkül nem tartóztatható le. 

 Az egyház számára is biztosítja az adómentességet, de például a sókereskedelem 

monopóliumát elveszi. 

 Az ún. ellenállási záradék (31. cikkely) tartalmazza azt, hogy ha a király vagy utódai a 

bullában foglaltakat nem tartaná be, akkor a nemeseknek jogukban áll felmondani az 

alattvalói engedelmességet. 

   Az Aranybulla igazi jelentősége tartalmában állt, illetve abban, hogy egy régi korszakot 

lezárt és egy újnak jelentette a kezdetét. Igazából a bulla betűit nem nagyon tartotta be egyik 

fél sem, hiszen már 1231-ben meg kellett újítani. Az Aranybulla a nemesség öntudatra 

ébredését szimbolizálta elsősorban. 1233-ban az ún. beregi egyezményben orvosolta II. 

András az egyház sérelmeit, amelyben visszaállította a sókereskedéssel kapcsolatos előjogait 

a papságnak. 

   Mivel ahogy fentebb már szó volt róla az Aranybulla betűit nem nagyon tartották be a felek, 

ezért a szerviensek is cselekedni kényszerültek jogaik biztosítása érdekében. Ennek egyik 

legfontosabb állomása az 1232-ben kiadott zalai szerviensek ítéletlevele volt. A 

birtokeladományozások folytán meggyengült királyi vármegye helyén olyan új igazgatási 

forma született, amelyben a királyi szerviensekre (a későbbi köznemességre) jelentős szerep 

várt. Az ítéletlevél szerint a zalaiak maguk közül választhattak szolgabírát, aki a bírói 

feladatokat látta felettük. Ez volt az első lépés a nemesi vármegye kialakulása felé. 

 

II. András és Béla viszálya, az utolsó évek  
   A királyi birtokok eladományozása, még ha mérsékeltebb ütemben is, de folytatódott az 

1222 utáni években. 1224-ben András király egységes kiváltságjogokat biztosított a dél-

erdélyi szász telepeseknek, amelyeket az Adrenaum című kiváltságlevélben foglalt össze. 

   Az 1220-as évek a király és fia Béla herceg közötti egyre feszültebb viszonnyal 

jellemezhetőek. Béla saját hercegségében (Szlavónia) komoly befolyással rendelkezett, ahol 

saját kis udvart rendezett be. 1226-ban II. András Erdély kormányzatát bízta fiára. Béla több 

bárót is maga mellé állított apjával szemben, akik Bélától elsősorban újabb 

birtokadományokat vártak. Béla tovább folytatta a kunok térítését, amelyet még a Német 

Lovagrend tagjai kezdtek el. A térítésben a domonkos rendi szerzetesek jártak az élen. Majd 

közülük négy barát, köztük Julianus, indul el 1235-ben kelet felé, hogy megkeresse az 

őshazában maradt magyarokat. Kíséretet és pénzt a vállalkozó szellemű barátok mellé Béla 

herceg adott. 1235-ben, 60 éves korában meghalt II. András, akit elsőszülött fia, Béla 

követett a trónon. 

 



 5 

 

 

3. Az új honalapító – IV. Béla 

 

IV. Béla (1235-1270) 

   Az új király legfőbb célkitűzése az volt uralkodása első éveiben, hogy helyre hozza azokat a 

hibákat, amelyeket apja elkövetett. Ez elsősorban az eladományozott királyi birtokok 

visszavételét jelentette. Börtönbe vetette apja tanácsadóit, a királyi tanács székeit elégettette 

és arra kényszeríttette a bárókat, hogy állva vegyenek részt a tanács ülésein. Az tény, hogy 

megszilárdult az új király tekintélye, de pont akkor okozott viszályt és elégedetlenséget az 

országban IV. Béla, mikor azt talán az eddigi legnagyobb veszély fenyegette. 

A tatárjárás és következményei 
   1223-ban a kunok a Kalka folyónál súlyos vereséget szenvedtek a tatár seregektől, ezért 

egyre jobban közelítettek a Kárpátokhoz, és többen kérték bebocsáttatásukat is az országba. 

Valószínűleg tömeges megkeresztelkedésük is ennek köszönhető. Julianus és társai 1235-

1236-os útja során is már fontos információkat szereztek a tatár birodalom terjeszkedéséről. 

Mikor 1237-ben újból útra kelt a domonkos szerzetes már csak Szuzdálig jutott, hiszen 

közben Batu kán seregei rátámadtak Oroszországra is. 1239-ben egy nagyobb kun csoportot 

befogadott Béla király, akiket az Alföldön telepített le, és számított rájuk, mint könnyűlovas 

csapatokra. 1240-ben Batu seregi már Kijevet is elfoglalták, tehát megérkeztek Magyarország 

közvetlen előterébe. 

   Kötöny vezér nomád kunjai nem igazán tudtak beilleszkedni a feudális keretek közé, sokat 

raboltak, fosztogattak. A bárok megelégelték a kun randalírozást, Kötönyt megölték, mire a 

kunok elhagyták az országot, pont a legrosszabbkor. A nagy mongol támadás 1241-ben indult 

meg. A horda egyik ága Lengyelországra támadt, a másik Erdély hágóin keresztül nyomult be 

az országba. A magyarországi derékhadat személyesen Batu vezette, aki a Vereckei-hágón 

keresztül támadott. 

   A tatárok magyarországi hadjáratáról Rogerius, váradi kanonok tudósít bennünket, hitelt 

érdemlő módon. IV. Béla seregei még a kunok nélkül is komoly erőt képviseltek. A két 

csapat 1241. április 11-én a Sajó folyó mellett, Muhinál ütközött meg egymással. A rosszul 

megválasztott taktika, a magyar csapatok fegyelmezetlensége óriási katasztrófába taszította a 

királyi sereget. Több országnagy is ott maradt a csatatéren, és IV. Béla is csak nagy üggyel-

bajjal tudott megmenekülni. Hosszú megpróbáltatások után a dalmáciai partvidéken, Trau 

(Trogir) várában lelt menedéket. Menekülés közben meghalt viszont Béla öccse, Kálmán 

herceg. 1241/1242 telén a tatár seregek átkeltek a Dunán és végigpusztították a Dunántúlt is. 

A megerődített helyeket, várakat a könnyűlovas harcmodorral rendelkező hódítók nem tudták 

elfoglalni, így főleg a védtelen falvak szenvedtek igen sokat. 1242 kora tavaszán Batu seregei 

elhagyták Magyarországot. Ezt sokan azzal magyarázták, hogy meghalt Ögödej, a nagykán és 

Batu ott akart lenni az új nagykán megválasztásánál. A valószínűbb magyarázat azonban az, 

hogy a tatárok ekkor még nem gondolkodtak az ország megszállásán, hanem csak azt 

kívánták előkészíteni, elsősorban megfélemlítéssel.  A tatárok felégettek mindent, ami az 

útjukba került, és meggyilkoltak mindenkit, akit elértek. Az ország egy füstölgő romhalmazzá 

vált, amelyet a temetetlen holtak ezrei leptek el. 

   A tatárjárás mindenképpen fordulópont volt. A pusztítást viszonylag hamar kihevertük, 

inkább azok a változások voltak jelentősebbek, amelyeket a tatárjárás gyorsított fel. 

Elsősorban itt a korszerűtlen társadalmi szerkezet felbomlásáról van szó, a következő 

évtizedekben ezért hihetetlen gyors ütemű „modernizáció” zajlott le. 
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Az ország helyreállítása – a második honalapítás 
   Az ország bámulatosan gyorsan magához tért, amiben óriási szerepe volt IV. Béla rugalmas 

és józan politikájának. A király erőfeszítései elsősorban arra irányultak, hogy növelni tudja 

országa védelmi képességét. Képes volt gyökeresen szakítani a régi elvekkel, és tudomásul 

venni az új kor követelményeit. Ez a tény mindenképpen a legnagyobb uralkodóink közé 

sorolja IV. Bélát. 

   Legfontosabb a hadsereg átalakítása volt: a nyugati típusú páncélos lovasságot elegyítette a 

könnyűlovas-íjász csapatokkal. Kővárakat építtetett, a meglévő városokat kőfallal vetette 

körbe. További birtokadományozásait is ilyen feltételekhez kötötte, tehát nem feltétel nélkül 

adott át királyi birtokot. A védelem terheit egyre inkább a királyi vármegyén alapuló haderő 

helyett a nemesi magánhadseregekre, és a nemesi vármegye katonai erejére alapozta. A 

könnyűlovas egységeket a visszacsalogatott kunok adták, akiknek kiváltságjogokat is 

biztosított a király. Fejedelmük leányát, Erzsébetet fiával, Istvánnal házasította össze. 

   IV. Béla volt az első uralkodónk, aki tudatos várospolitikát folytatott, elsősorban a városi 

önkormányzat meghonosításával, ami nyugaton már régi gyakorlat volt. Az első, 

önkormányzati jogokkal felruházott városunk Székesfehérvár volt, és ezt az ún. „fehérvári 

jog”-ot adták meg minden, újonnan városi jogot elnyerő településnek is. 1247 és 1255 között 

a Pest városával szemközti oldalon új, és állandó királyi székhelyt építettek fel. Ez a mai 

budai Várhegyen álló királyi rezidencia lett. A „fehérvári jog” szerint a város teljes 

önkormányzatot kapott, a város ügyeiben a városi tanács önállóan döntött, a királynak egy 

összegben adóztak a város polgárai.   

   Új birtokokat elsősorban a hozzá hű családoknak adományozott csak, és ezzel egy új 

előkelő csoportot hozott létre maga körül Béla, akiknek hűségében bízhatott. Az ország 

újjáépítését mindenütt nagyarányú telepítő-tevékenység is kísérte. Komoly népmozgás indult 

meg emiatt, és az ország sűrűbben lakott vidékeiről, illetve külföldről érkeztek telepesek a 

pusztává változott területek megművelésére, benépesítésére. Érkeztek nyugatról is telepesek, 

de talán a román etnikum beáramlása volt a legjelentősebb az erdélyi részekre. Az új 

birtokpolitika átalakította a parasztság, de a nemesi csoport helyzetét is. A paraszti terhek 

csökkentek, mivel égető szükség volt munkaerejükre. A nemességen belül megjelent egy 

főnemesi réteg, akik a legtöbb adományt kapták, és nemzedékeken keresztül töltötték be a 

fontos, országos pozíciókat. Kialakult egy másik réteg is, az ún. familiárisok. Ők szegényebb 

nemesek voltak, akik a főurak kíséretéhez tartoztak, és tőlük várhatták helyzetük jobbra 

fordulását. A juttatások fejében a főúri familiáris hűséggel tartozott urának, háború esetén 

mellette küzdött. A familiaritást azonban semmiképpen nem tekinthetjük a hűbériség hazai 

változatának. A familiáris ugyanis kiváltságait megtarthatta, és nem volt hűbérbirtoka sem. 

   1267-ben IV. Béla dekrétumot adott ki, amelyet az Aranybulla megújításának is szoktak 

tekinteni. Ebben lényegében a nemesség tatárjárás utáni sérelmeit orvosolta az uralkodó. Itt 

elsősorban a telepítések, az új birtokpolitika, a városfejlesztés miatt emelték fel szavukat a 

nemesek. A királyi szervienseket itt már egységes köznemességként emlegetik. A 

dekrétumban lényegében több olyan pontot megerősítettek, amelyek már bekerültek az 

Aranybullába is. Ez természetesen nem változtatott semmit az új helyzeten, Béla király nem 

semmisítette meg addigi rendelkezéseit.  

   A nagybirtokosok erősödése egyelőre nem jelentette a királyi hatalom gyengülését, ennek 

inkább csak a század vége felé leszünk tanúi. Maga a folyamat, tehát a királyi tulajdon 

visszaszorulása, egyáltalán nem volt szokatlan a korabeli Európában, ezt teljesen természetes 

jelenségnek tekinthetjük. 
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Új irányok a külpolitikában 
   Az ország magára találásának legbiztosabb jele a külpolitika megélénkülése volt. II. 

Andráshoz képest ez annyit változott, hogy Halics helyett nyugatabbra, Ausztria felé fordult 

az uralkodó figyelme. A harc a Babenberg-dinasztia örökségéért folyt. 1246-ban meghalt 

Babenberg Frigyes herceg és nem volt fiú örököse, csak egy nővére, Margit. Margitot a 

cseh király II. Ottokár vette nőül, és elsősorban ő tarthatott jogosan igényt Ausztriára is. 

Többévi háborúskodás kezdődött II. Ottokár és IV. Béla között a hercegségekért, amely végül 

1261-ben békével zárult, melyben Béla lemondott minden követeléséről, sőt szövetséget 

kötött a cseh királlyal. Ezzel a cseh uralkodó Közép-Európa legerősebb országának királyává 

vált. 

   IV. Béla a Balkán felé irányuló magyar érdeklődést is fenntartotta és az ország déli határain 

lévő vazallus területeket bánságokká szervezte: macsói, kucsói, sói és ozorai bánság. Béla 

uralkodásának utolsó éveiben kiéleződtek az ellentétek közte és fia, István herceg között, 

akinek Erdély kormányzatát adta oda. 1262-ben háborúra is sor került apa és fia között, amit 

István nyert meg, így a király kénytelen volt kettéosztani az országot és „ifjabb király”-i 

címmel felruházni a herceget. István köré elsősorban azok a bárók gyűltek, akik nem értettek 

egyet IV. Béla reformjaival.  

   IV. Béla legfiatalabb lánya, Margit hercegnő alakja köré már életében csodás legendák 

szövődtek. Apja a cseh királyhoz akarta hozzáadni feleségül, de Margit megtagadta apja 

kérését és a Nyulak szigetén lévő domonkos kolostorba vonult apácának. Az ő emlékét őrzi 

ma a Margitsziget. Margitot csak évszázadokkal később 1943-ban avatták szentté. István 

herceg már apja életében külön politikát folytatott, amely sokszor ellentétes volt az uralkodó 

elképzeléseivel. 1269-ben egy kettős házassággal szoros szövetségre lépett a Nápolyban 

uralkodó Anjou-házzal. Ezek a házasságok alapozzák majd meg az Anjouk magyar 

trónigényét 1301 után. IV. Béla 1270-ben 64 évesen halt meg, hozzá hasonló idős kort az 

Árpádok közül csak Szent István király élt meg. 

 

 

4. V. István és IV. (Kun) László uralkodása 

 

   V. István (1270-1272) király rövid uralkodására rávetette árnyékát a főúri pártok 

elkövetkező harca. Béla király hajdani hűséges hívei a cseh II. Ottokárnál kerestek segítséget, 

aki csapatokkal érkezett Magyarországra. A katonai akció azonban nem hozta meg a várt 

eredményt, Ottokár lemondott Béla egykori híveinek támogatásáról. A főúri összeesküvések 

azonban folyamatossá váltak a király ellen, aminek az volt oka, hogy István király igyekezett 

erősíteni a királyi hatalmat és visszaszerezni az eladományozott királyi birtokokat. 1272-ben 

halt meg, utóda fia, IV. (Kun) László lett. 

   IV. (Kun) László (1272-1290) melléknevét anyja után kapta, Erzsébet királyné ugyanis a 

visszatelepült kunok egyik fejedelmének a leánya volt. Az új király ekkor még csak 10 éves 

volt, ezért helyette édesanyja intézte az ország ügyeit régensként. IV. László uralkodásával 

már a belső anarchia vette kezdetét, véget ért egy viszonylag stabilabb időszak, ami 1242 óta 

tartott. Az ország politikai életét a megerősödött bárói csoportok közötti pártharcok töltötték 

ki, lényegében mindenki harcolt mindenki ellen. Ekkor már jelen voltak azok a bárói 

oligarchiák, amelyek a kiskirályok hatalmi vetélkedéseinek szereplői lesznek a következő 

évszázad elején: Csákok, Kőszegiek, Borsák stb. 

   A válságos helyzeten a főpapság próbált segíteni. A püspöki kar 1277-ben a Pest melletti 

rákosi mezőre országgyűlést hívott össze, amelyen nem csak a királyi tanács tagjai vettek 

részt, hanem a nemesség egésze, és a kunok is. A királyt nagykorúvá nyilvánították, és arra 
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kötelezték, hogy tegyen rendet az országban. Ez a gyűlés volt Magyarország történetében az 

első igazi értelemben vett országgyűlés.  

 

   László igyekezett leszámolni az ellene szövetkező bárói csoportokkal, akik közül a 

Kőszegieket például II. Ottokár is támogatta. A cseh király nehéz helyzetbe került, ugyanis 

Ausztria birtokáért egy új ellenféllel kellett megküzdenie, az 1273-ban német császárrá 

választott Habsburg Rudolffal. Az 1278-as morvamezei (dürnkruti) csatában Rudolf, IV. 

László segítségével legyőzte Ottokárt, így került Ausztria, a Babenberg-örökség majd’ 700 

évre a Habsburgok kezére. Magyarország nyugati szomszédai hosszú időre a Habsburg 

királyok lettek. 

   A király terveiben a számára megbízható kunok mindig fontos szerepet játszottak. Az 

egyház viszont igyekezett a királyt eltávolítani szeretett népétől, hiszen a rakoncátlan 

kunokra, mint pogány népre tekintettek, és szorgalmazták erőszakos térítésüket is. Ebben 

főleg a pápa támogatta a magyar klérust. 1282-ben még hadjáratot is kénytelen volt IV. 

László vezetni ellenük, és a Hód-tavi csatában győzelmet is aratott felettük. Mihelyt azonban 

tehette kitört megalázó helyzetéből és átpártolt hozzájuk, s attól fogva, amikor csak lehetett a 

kunok között volt. 1285-ben a betörő tatár sereget sikerrel állította meg László, de a hadjárat 

idején ellenfelei azzal vádolták, hogy összejátszott a tatárokkal is. Uralkodásának utolsó 

éveiben már nem csak a bárók, hanem az egyház is elfordult Lászlótól. 1290-ben, 

valószínűleg magyar ellenfelei felbujtására, kun összeesküvők gyilkolták meg a királyt. 

 

 

5. Az utolsó „aranyágacska” – III. András 

 

   Mivel IV. Lászlónak nem volt fiú utóda sokan úgy gondolták, hogy vele ki is halt az Árpád-

ház. Volt a dinasztiának még azonban egy állítólagos sarja: III. András, aki II. András 

harmadik házasságából származó fiának, Istvánnak volt a gyermeke. András származását már 

akkor is többen vitatták. Sokan úgy vélték, hogy a korona Kun László nővérét, illetve annak 

fiát, az Anjou Martell Károlyt illeti. Az országnagyok zöme azonban elfogadta András 

trónigényét. 

   III. András (1290-1301) már csak azért is fontos személyisége a magyar történelemnek, 

mert őt tartjuk nyilván úgy, mint az utolsó férfiági Árpád-házi uralkodót. A bárók elsősorban 

a kivívott hatalmi helyzetük megerősítését várták az új királytól, míg a nemesség a közrend 

helyreállítását. Kötelezték a királyt az ország törvényeinek és a rendek (különösen a nemesség 

és az erdélyi szászok) szabadságjogainak tiszteletben tartására. Ez volt az ún. hitlevél, 

amelynek aláírását ettől kezdve minden, megkoronázott magyar királytól megkövetelték III. 

Andrásból azonban az erély és az eltökéltség hiányzott, hogy akaratát érvényesíteni tudja. 

Például, mikor katonailag legyőzi az ellene lázadó bárókat, miután azok meghódoltak neki 

megbocsátotta minden bűnüket, akik természetesen újból összeesküvéseket szőttek ellene. 

   A helyzet tehát nem javult, és mikor 1301. január 14-én lehunyta szemét az utolsó Árpád-

házi királyunk is, aki fiú utód nélkül halt meg, nem túl bíztató jövő előtt találta magát 

Magyarország. 


