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Exseqni res singulas hand instituí, nisi insignes per honestllm, '

aut notabili dedecore: quod praecipuum mnńus annalium reor`

ne virtutes sileantur, utque pravis dictis , factisqne ex p0~

steritate et infamia metas sit.

~

Elbeszélni mindent nem vólt czélom, csak a’ kiilönösen szem

betůnö szépet vаgy rútat; rnivel ‘б tisztinek „ем“ a’ Tör

ténétirásnak, hogy az erények el ne hallgattassanak, ’

hogy a’ rosszat-tevést, szóllást 'eltávoztassa az utókortól ’s

gyaläzattól tartás.

Tacitus Anual. III. 05.
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Exseqni res singulas hand instituí, nisi insignes per honestum, '

' `aut notabili dedecore: quod praecipnllm mnńus annalìum reor.

ne virtutes sileantur, utque pravis dictis , factisque ex po~

steritate et infamia metus sit.

Elbeszélni mìndent nem vólt (ждет, csak a’ kiilönösen szem

betůnö `szépet vаgy rútat; mivel f6 tisztinek идeт‘ a’ Tör

ténétirásnak, hogy az erények el ne hallgattassanak, ’s

hogy a’ rosszat-tevést, szôllást 1eltávoztassa az utókortól ’s

gyalázattól tartás.

Tacitus Атш‘. ш. 05.
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ELOSZQ

/uunká/m’ foglafaëiát czimje , vezér едете! dol

gozásában и’ To"rténetirás’ ладу Mesteréöâl velt

jelszzwam mutaëia. Meg akartam próbálni —

летжеп’ 113/elvün/Mn elsó' — oly To"rténetz’rását

adm' Hazáîzl/Tìnalz, melig rò`m'd leggen, szárzzzsaî1 4._»,

_ érdekes, ‘пакт; ЁбЁеЁе/Ъте telés леди”: az lévéu

meggyözâdésem, hogy, mostanì állásuuklwz lee’

pest, meg’ az Olvasó Kò'zo"nség’ ладу rés:/;ének

töbô дедое, $66b pénze лет lesz az olvasáslmz,

лет elég nekünlz Írólmak csak azen ¿gye/Eeznz'iuÍv,

Íwgy саду so/Mal ле [аёгазыжи/Ъ Ülvasóiukat,

виду Íwgy ja’ leggen , a’ mit adunk; Ínmem и’

Ьшб: o"sz've/Eo"tnz‘¿nÍ»‘ ’s azon ¿ell fó'Í‘'e1v to"reke¢l

näulá: mint aafiunlz lzicsz'nyÖen miuél töbò jót.

Lelaettem-e szerelzcsés czéíomat еитая’? ér

tó’ Ülvasóime' as; ‚там; de Íwgy czé{;'úna/E` ел
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nek kel! lenm‘, ke’ nálzmk az Üskolákon kim?! is

olvastatm' , и’ Íuzza’ dolgaz’-, a’ Íuzjdankor jelesb

férjííaz’ eránt nag!/obb jigyelmet, l:o"zò'nsége.s‘ebb

részvételt, mint mìlylyel ekkorzg fvalánk, alzar

gerjesztem', abba” remén!/lem mindnyájan egyet

'fognd/E (идет értem', ’s lm mun/ìámat лет z’s,

akarutom¢'zt legaláôö méltányl¢znz’.'

Kit же” и’ régi, Íwmály [еще századoèból

Äëeveseöö érdekest fz]/újtloatott elsó' kötet mzzl'' ’va

Íamemzyz’re is ÍaieÍe'gz't , а’ mimZ]'árt „шли követ

kezó bimmyosan_ solskal in/ìáôô ln’ {аду}; ele’gz’tem';

и’ йгтЁуа/э ’s szsemélyeln’ neveltedo' fontossága,

egg Nagy Laj'o.9, egg Iflmyadi János ’S Mátgás

természettel a’ mu/nl>a'ét is nevelvén. _

Ё Ó.s‘ez’nÃ>’ eredete'’, at?/œjísága' bävebb m".s‘gá

latába ereszkerlni, magy ezen teŕbintetôeu, az

eddzjg irtak , баней umu, meglaatározotlaöban

Szóllam' nem látta/m Ízelyén, épen most, mz‘dó’n

ezelmek , ’s átaëiáöan a’ re’gi.s'égueÄ> Ímllzatatlzm

érdemù', élo' ладу Búvárja’ páratlan szorgalma,

tgldománga „м“ fvúrzmlv -L- im egykar, eddzg

Csak tò`redé/Eeköól ismertetett ладу munkáját бе

végzi ’s ‘дать’ eliöe eresztí -_- az ezrede/Iz’ se’

tétsëgére fvz‘radá.s’t.

Hogg z’ra'.s'om пе csak világos, e‘rthetó’, lm

лет, а’ menu!/ire leììet , rò'm'd is légyen , nem
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utólsó gomlom ее”; de az utólsóért az elsât —

értelmesség Мне‘; itéletem szeréht fvalamiut min

дел beszédneì'a,` úgy az irásnab is fó' шефа, el

`sö múllmtatlanúl megŕmzántaló tulajgionsága -

tudva soñe fel nem áldozafam.`

Ё)’ же’ elfogadásáöan, amzyival inkább

csinálásában igyelseztem a’ szerfelett ладу bá

torságï, 'de и’ Öátortalanság’ ellenkezó' Мед

iát is è_z'Àerú’lm’.' mind kettöt, ’s ezt ММ” йгйжёдб,

mim: штат‘, kcirlmztatván, mög egeszen Ы лет

mivelt, magáôan во)‘; gazdag ere/Eet rejtó', kàn-.

nyen gazdagítlzató, de meg лет eleggé` gaming

fzyelvzïnk’ [Мед állajlolfiáöau. '

А’ Íaelyesirás’ szaöály`aire nezve, minthogy

‘зам: valamihez, Iegtanáesosdbbfzak z'téltem g’

M. T. Társaságeïlwzs szabni magиmatfk) _ ‘года

en magam js ó'szinte’n ‘пилот , meg solwköan

‘жаждет.

На тил/Мал’ oleasásœ közben еще neÍm’ny«

nell'r is Ulvasóim l>_ò'zzú’l Лет?” olylzor Íaebe

[е ;‘ ’s telve tiszstelettel и‘ же}; nag]/-, telve `útá-«

latta! ц’ rút, alиcsouy tettek тип, csal: egy

 

д‘) .dzon talón ogyetlen külämbséggel, Ízogy e’n a’ nemzetse‘geÍc’1

vdrosok’ fó’neveító’l szúrmazo' mellëlcnevelcet is szeretem виду

betůvel írni, így: Tacítusi szellem, Pestí laicos.
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6ел is ko"2;zú’lo"k летев vágy ébredett, /ìövetni

626661, 6е9166121. е2е6е2‘, ’s élm' лет та36ли6,

Íumem ' élm' `em6ertár.'s'ainak, élm’ a`’ Íaazána/E .

íutalmaßzfva van fáradtságóm, tel?/esúlve ólaajtá

Sz''ln’ 1е3166626е; Debreczen ‘Вес. 1541z666 1836.

1

a’ szerzó.



 

_. ` 1.’ FEJEZET.

` А’ Magyarok’ eredete, àlgaßsága, regg-i laÁ/lelye,` mac’

r

honukba lelt ‘давит,

’ Mint rendesen minden Nemzetnek, a’ Magyar;

па]: is homály fedi eredetét,` régi történeteit.

Közönségesen a’ Hunnokkal és Avarokkal egy

Nemzetnek“ 's mind hárman a’ már legré

gibb idökben ösméretes, a’ Káspi tengeren és

Persián túl keletre és északra igen szélesen

kiterjedt Turk vagy Török nép«tö'r’s'ök’ ágá

nak tartatnak. De ha ezt egész bizonyosság

gal nem állithatni is: annyi bizonyos, hogy

' keleti l) költözködö nemzet 3 ’s ösi lakhelye

l) Ezt kellene kihoznunk, ha semmi egyéb (külsö vagy histó

riai) bizonyságunk nem vólna, csak magából nyelvünk’

természetébôl is, mellynek valamint semmi hasonlatossága

a’ többi nyűgoti nemzetek’ nyelvével , úgy szembetűnö a’ ke

letiekéveli egyezése, tekintve t. i. nem annyim az egyes

szavakat, mint в.’ nyelvek’ belsö alkotását, szóhajlitást,

származtatást, ragasztást, öszverakást. `

Ilyen а‘ nyelv’ természetében gyökerezett hasonlatossá.

' got akarnak sokan, újabb vi’sgálatok után, nyelviìnk, és

az északi Finn eredetü (Finn, Lapp, Esthon, Vogulas oft.)

népek’ nyelve közt is felállítani: melybôl azomba magából,

bár telyesen bebízonyittassék is , mäs`történeti adatok nem

lázít-Sn, nem az következik ,_ mit azok következtetni akar

`nak, hogy nyelvünk és igy nemzetiìnk is Finn- ‚ ha

nem hogy а’ Finnek magok. is, valamint mi, keleti ere

‘дeтeй.
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belsö Ásiß, hihetöen а.’ 'mani Twfau 2) v. les

Baleari@ (a’ régi Sogdiana, Margiana és Bactri

апа) volt. Innen egy rész, némelyek szerént

a`’ 9-dik század’ közepe felé, mások szerént

még' a’ 7dikben Felkerekedvén , ezen ki\ŕánd0r
lott áд; a’ Káspi tenger felett a’lV0lga (Atel) és

'Ural (Jaik) irizeknél, a’ mai Astra/Edv@ v. fel

jebb Виши“ (a’ régi Scythia` intra Imaum)

tájékán állapodott meg, Itt Kr. sz. u. 884 tá

ján , 7 nejmzetség elszakadváu a’ többitöl, ezek,

a’ mi egyenes Óseink, ugyanannyi vezér (A110

 

2) Turjfánt másképen [Зима]: is nevezték, ’s ennek lakosit

Uigurnlrnak, Unuígura`knü. Ebböl az [ТЕМ (a’ XI-dik

századbeli Orosz Kr0nikairó, szerzetes Nestornál lugrí)

Ungrí (г? Byzantiumi Некий! ou)/3,901) ’s ebbôl ismét az ‘

Ungarí , Hungari пeт’; sokkal hihetöbben származtathatni,

‘ mint ákar Ungvártdl Anonymus-, akar Unc,-Úrto'l Palma

szerint.

Hogy lett az idegen Ungari v. Hungari „мы а‘ Ма

gyar név, melylyel sajáf nyelvén magát a’ nemzet nevezi;

vagy ebböl шпал? megegyeztethetui`-e a’ kettôt egymással,

‘аgy huzhatni-e azon egy gyökér szóra? szìikségteien fej’

törés, lnidön annyi más nemzeteknek egészen más nevét

látjnk a’ magok nyelvén, mást az idegenekén, a’ nélkiìl,

hogy ezen kiìlömhségnek okárq, mehetnénk! Jobb megvalla

nunk, nem tudjuk, mint hosszas csůrés csavarás ‚ szembe

t1Í|n~'J' er«'íltetés`után is csakugyan bizonytalanságban шагам]

nunk.l ЕЩЁ,’ annyit tudnunk, miröl nincs kétség, hogy re’

gi és `igaz neve nemzetììnknek a’ Magyar, mely már a’ Х

dik század’ elején, ` és Жgy mindjárt а‘ Magyarok’ kijövete

le utángélt hires Gòrög' Császár és lró Constantinns' Por

phyrogennetosnál elöfordúl , та!‘ hogy ez`a’ magyar hang

zást görög betůkkel Èisztálr ki nem fejezhetvén , `Magg/ar

helyett Mazart ir. `

`-.--..__
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nymus szerént: Almus , Elend (Lebed), Kun`

du, Ound, Tosu, Huba, Tuhutum) alatt, Eu

ropába költözködtek, elébb ugyan az ugyan-l ''

csak belsö Á`siábó1 szakadt, velek rokon , ’s

akkor a’ 'mai Krimben lakott Chazarok’ szom

szédságába, a’ Don vаgy Tanais, és Dnéper

vаgy Borysthenes folyóvizek közt fekvö, és

egyik Vezérjökröl úgy nevezett Lebediás tartu

mányába; oппап З esztendö mulv'a. (889) пyo

matva ‘a’ 6Рас2iпаei16Ь1ó1 vagy Pe§schenégek

töl (kiket Volga és Ural-közti honjukból ki

hajtottak az Uzok ‘саgy Cumanusok ‘аgy Ku

nok, és a’Baskiriában hátra шаrаdt Magyarok),

a’ Dnéper , Dnester (Tyras) és Pruth (Brutus ,

Hierassùsyvizek közt esö földre , a’ Kiévi Pa

latinatus’ (Ucrania, Bessarabia, Moldva)' egy

1.és1,Libe,' vagy, mint Constantinus P0rphyr0gen

netos hivja, Atelkuzuöa 3); innen végre - Ano

nymus szerént a’ tölök szabadúlni kivánó Kievi

Oroszok’ rábeszélléséböl, Consïtantiuus szerint

peйg a’ Paczinácitáktól újra. háborgattatva -

miután à’nemzetèégek száma, Constantinus sze

rint a’ Chazarok’ egy ágának a’ Cabaroknak,

3) szokott dolog vólt régen а’ mássalhangzón végzödö szaval;

hoz u magábanhangzót ragasztani , rhint példák erre Ano

nymusnál: Ветви, Zubolsu ’s t. Bars, Zabala helyett. Atel

`Íruzu tehát van Atellcuz, ’s ez, az u' o' szolgálatot tévén

(mint ugyancsak Anonymusmil példa Cortuellb джаз nyil

ván Körtvélytô), Atelkííz helyett , m‘ely annyit tesz, mint

__ Vízkäx: Ate! 5 Etyl, Etel, a’ Tiitár nyelvben ma is meg

Iévö `szó , vizet jelentvén. '
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Anonymus szerint a"'Cumau0knak (kik magok

is 7 kapitány alatt hét nemzetséget formáltak)

hozzájok állásával 8-ra szaporodott, Gallicián

és a’ Karpathusou által 895-ben , vаgy valami

vel elébb mai lal>Í¢elyo"l:re._

II. FEJEZET.

Magyarország’ raga' neve; jllagyarokat megeló'z0"tt la

Í..o’i.' R0’mai¢cÃ, Gollloli, Hulmok, Avarok.

Magyar Országuak Dunántúli részét uevez

ték régen Panfzonzänak, a’ Вцпаёs Tisza М);

zit Jazggiának, a’ Tiszántúlit Dácz’a'naÍ„~. Szé

lesebb értelemben Dacia alatt befoglaltatott Ja.

’ zygia is.

Régi lakosai külömbküliìuibféle, de _mind

Tlwaczaz’ eredetzí vad uépek. Esmeretesebb a’

Вбтийи/Ъ ideje ólta kezdett lenni, kik Panno

niát többszöri harcz után Augustus (Ка. 6 eszt.), `

Daciat Trajanus alatt u. 106) meghód0ltat

ván, ’s Rónlai Provinciákká változtatván, af

tartományt Olasz Országból 'szállitotf; gyarma

tokkal megnépesitették , lakosit szakadatlan

köztök forgásuk által а.’ Római miveltséggel,

szelidebb erkölcsökkel megösmértették. "

A’ Római birodalom hanyatlásnak indulván,

.Dácz'á6an megfészkelték magokat (213), ’s ат:

késöbben '(270) Aurelianus császársága alatt

egészen élfoglalták a’ Vistula’ és Odera’ part

jai mellöl jött, és utóbb egész a’ Fekete te";

gerig kiterjèszkedett Gótlmk: Pannonia tovább

дн‘` _` _,. ` 4.____.’.\."`_ . _ _ _ U `_
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is (elébb Superior és Inferior , majd Prima és

SecundaCmzsula¢’z'.s., még késöbben I, II, Va

leria és Savz‘ara osztva) a’ Római Császárok

hatalmában maradváu. _

A’ Gothok’ birodalmának 100 esztendö múl

va véget vetettek a’ Нитюё. Kik északi Á’siá

ból , a’ régi Scythiából` 374ben Balamber vezé

rök alatt ,` a’ Tanaison által Europába bejövén,

376-ban Daciát, a’ következö század’ elején

peйg, ßíundzucla, ‘vеgy mint a’ Hazai Törté

netirók nevezik, Bendeguz alatt Panuonia’ egy

részét, késöbben a’ többii; is egészen meghó'

doltauák, ’s állitották a’ hatalmas Hu„Bz'r0'

диета‘, шe1y, iíiidón legnagyobb virágzásban

vólt ‚ a’ mind két Rómài birodalmat megrázkódta-_‘

tott, ’s adófizetöjévé Фett vitéz Attila Маtt (434

454) a’ Rhenustól a’ Volgáig, ai `Bálti tenger’

szigetjeitöl a’ Hádriai tengerpartokig, és a’

'Hemus hegyéig terjedtt: de клаgу alkotójának

Attilának halálával , az ö 3 fiainak az uralko

(Нsoп meg nem egyezhetése, pártokra szaka

dása miá, miután ezek részint a"Gepidákkal

és Gothokkal, részint а’ Rómaiakkal folytatott

hadban elestek , csak hamar szétbomlott 469ben.

A’ hatalmuk’ sülyedése ищu Pruth, Dnester

és Dnéper folyóvizek közzé`, ’s alább a’ Пuпа‘

torkolatjához vonúlt Hunnok Dáciát a’ gyöze

delines _Gepzìláìmez/E, Pamzo'm'át a’ Ке1е!г'(О$$r0-)

Gotlwïmaln hagyiäk. A’ Gepidákat Daßiából 110

es~ztendö múlva 565ben kiverték a’ 6d. этим!

_„‘__.__._~-A_„_I
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közepe’ tájan A’s1anak a’ Caucasustol eszakra

esö részéböl Europába tódult, és sokak’ ér

`telme szerint a“Hann0kkal rokon Avarok. Pan

noniát a’ Keleti Gothok önként oda hagyták

még 489-ben , Theodorik - hadban és békesség--‘

ben egyiráut nagy Királyuk — а1а11 Olasz Оr

szágba menvén: 1101, miután az Odoacer által

alapitott Herulok’_ Országának véget vetettek,

állitották az úgy nevezett Ostrogothusi 01626

got. Az 6 elmenetelökkel üresen maradt Pan

noniát a’ Ь0п3066т6о6 ůlték meg, ’s birták 568

ig. A’ mikor a’ II. Justinianus Császár ellen,

vezérségétöl lett megfosztatásáért, bosszút f0r`

raló Narses’ hivására, felsö Olasz Országba

__ r0hanván, itt új Országot, a’ 200 esztendeig

virágzott Longobardusit, alkották; Pannoniát

peйg a’ Gepidák ellen velek együtt harczolt

szomszéd Avaroknak engedték. Kik e’ sze

` rint egész Daeiának és Pannoniának Urai let

tek; ’s rüvid 'idön, bátor és ravasz Chagan

jok v. Chanjok Bиján’ vezetése alatt, a’ 1ö

lökmeggyözött вepишь, Bolgárok és Slávok

is velek harczolván, nyúgotra egész Noricumig

és a’ Dalmatiai partokig, keletre egyfelöl Csak

nem a’ Tanaisig, másfelöl egész K0nstanczi

nápolyig — шe11ye1 magát is szinte megvevé

nek` -'- hatottak gyözedelmes fegyvereikkel.

Hatalmuk, bár mindjárt elsö vitéz Chanjok’

kimúlta után hanyatlásnak indúlva , 1аr1011 —_

200 esztendönél tovább ‘_ egész a’ 8-dik szá
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zad’ végéig; A’ midön Bavariai Herczeg Thas

silótól , a’ hires N. Károly Frank Király (utóbb

Római Császár) ellen, ki a’ Thassilo’ Ipát,` az

utolsó Longobardus Királyt Desideriust (774)

országától megfosztotta , segitségůl hivattatván,

e’ miá (788) oly háborúba ögyeledtek, mely

többször megújúlva, utóbb telyes megaláztatá

sukkal, is Frank iga alá jutással végzödött

8013-ban. Pmmoniát и’ Rába „мед; elfoglalta,

és a’ Frank birodalomhoz csatolta N. Károly;
többi birtokukon a’ Tótok és az Ищer’ (Dunaira 

két partján, Alsó Moesiában lakott Bolgárok

osztoztak. A’ Frank szolgasággal a’ Keresz

tyén Vallást is kéntelenittettek felvenni az Ava

rok: de lelkök egyikhez sem fűlhetvén , mind

kettöt nem egyszer próbálták lerázni, ’s épen az e’

közben fejökre halmozott új csapásokkal siette

ték végpusztúlás ukat, annyira, hogy a’ 9-dik szá

zad, közepe után még csak nevök sem fordúl elö.

`Ä III. FEJEZET. * '

/` А’ Magyar To"rte'netira’s’ feloszlása.

A’ Magyar Történetirást két nagyobb Idő

szakra oszthatni, mellyek közzůl az Első а’

Fejedelmeket, Második a’ Kin-ályokat,

’s enuek Első Része az Árpád' nemzetsé.

géböl, Második Része a’ külömbözö nem

zets égekböl, Harmadz'éRe’sze az Austriai

házból való Királyokat ’s nemzetünk

nek ezek alatti történeteit foglalja magában.

2 _
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I. I D Ó s Z А к.

‘ А’ FEIEDELMEK ALA TT. ’

IV. FEJEZET.

А’ Мат/им)’ elsa выделив, Árpád.

‚ Anonymus Almust teszi a’ Ñlagyarok’` elsö

Fejedelmének, ’s ezt még 884-ben Scythiából

_,lett kiindúlásuk eюtt elválasztottnak mondja.

Egészen másképen adja elö a’ dolgot a’ csak

nem egykurú , ’s mеr csak ennyiben is méltán

több hitelt érdemlö Constantinus , kit mi is kö

_vetünk. Szerinte Eleink, mi`dön a’ Volga mel

löl 7 Vezéreik alatt kijöttek 1), minden közös

К’) ’s kormány nélkůl, a’ hány nemzetség ?s ve

ш vólt, mind meg annyi független kis köztár

saságot képeztek, melyek szabadon rendelkez

ve, hadban és békességben, minden dolgaik

ról , egy nagy egészszé , némů szövetségès Köz

 

társasággá — Polgárzatm 2) egyedül a’ kö ‘

1) Turoczi Chron. Hung. P. ll. с. 2. minden Vezér alatt a’

csupa fegyverviselök лета“; 30,857re, mind öszve kerek

számlnal 216,000-re teszi. Ezen számnak hihetôen Magyar

Országba bejöttökkel sem vólt hija.; mert a’ mit az úti vi

szontagsäg ’s fegyver közzülök elemésztett, annyival, ha

többel nem, szaporodtak a` Cabardk ‘аgy Knnok hozziíjok

állásával.

2) Staat, Civitas kifejezésére nem vólt `eddíg szavunk« Statuu

nem magyar, a’ mellett érthetetlen тoн szó; úllodalom,

karzat lábra ekkorig sem kaphattak , атак inkább formája,

ev. jelentésének határozatlansága miá. Nenn lehetnee hat

caillagzaŕ, ‘сетями’, azdzat (több csillag , több kar, több „а
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zòs érdek és vérség által vóltak alakitva. A’

szükséges egyességnek innen természetesen folyt

hij:'my:§uL„' kivált ves_zedelem’‘idején szomornan

érezvén, a’ Chazarok Chanja’ tanácsából is,

még Atelközben laktokban egy közös Föt, Fe

jedelmet választottak magoknak 890 tájban, A1

пшs’ fiját Árpádot. Kir@ латы; a’ föbbek мы:

mutatni az is , hogy a’ következett Uralkodókat

mind a’ külsö mind a’ Hazai Irók rendesen nem

Almus, hanem Árpád tör’sökebeli Fejedelmek

nek nevezik. A’ választás megesvén , Chazar

szomszédjaik’ szokása szerint ú.j 'Fejedelmöket

pai’saikra emelvén 3), ’ részint hogy mindenek

láthassâk, részint talán ezzel is mások feletti

állását akarván ábìázolni  a’ népnek felmln

“маk; örökòs hůséget és engedelmességet es-¿

küdtek, ’s ezt saját kezeikkel ereikböl kifo

lyatott vérökkel erösitették meg. Azután meg

állapitották a’ hatalom ’s engedelmesség változ

hatatlan ‘внéвeны, Anonymus után (Hist. 7 Du

eum Cap. 6) `következö módon:

 

egyт!) hasonlatosságára Polgártdl eду, a’latin (Hvìtasr-riak`

épen megfelelô új szót, Polgárzatiot formálni, mely j‘elen’

tené a’ minden egy közös kormány акт élö Polgárnk’ ösz

veségét , a’ mi épen a’ Staat, этим: szélesebb értelemben

‘vévén t. i. а’ Polgár nevezetet , ’s nem rekesztvén ki az alól

az Еду’ ò'nke’nye (Despotismns) alatt nyögôket sem , bär

ezeknek tulajdonképen valamint emberz'„úgy polgári jogaik

sincseneln Én , mig jobbat мы más, élek vele munkámban.

3) Innen lehet azen nálunk mai napig divatozó sыйдя, hogy

pj Tìsztviselöink а’ Gyülésekben fölemeltetnek.

И A, ‘ 2 ik

`

`
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_ 1. Parancsnokuk (Dux) magqknak és utód-.

jaiknak, mig tart атаk, miudenkor Almus

(Árpád) nemzetségéböl lesz.

2. Mit közös erövel Íieresnek, közös le

gyen mindnyájokkal.

3. Azon Ю személyek (Principales Personae

— a’ nemzetségek’ fejei, vezérei) kik önként

választották Uroknak Almust (Árpâdotj, se ma

gok, se maradékaik a’ Fejedelem’ tanácsából,

’s az országlásban való részvéttöl (honore re

gni) soha ki ne rekesztessenek.

4. Ha valaki utódjaik közzül hůségtelen

lenne a’ Fejedelem’ személye iránt, vаgy köz

te és rokoui, - Сидит’, az az a’ születésben,

rangban hozzá legközélebb állók, és igy a’ nép

nagyjai - közt visszavonást szerezne, vére

azonképen outassék ki, mint ök ontottàk a’ ma

gokét az Almusnak (Árpádnak) letett eskükor.

5. На valaki Almus’ (Árpád) vagy a’ т

személyek’ maradéki közzůl az esküt ’s határ0

zataikat megrontándja, átok Íeküdjék Гама, az

az más szóval a’ nép közzůl rekesztessék' ki

örökre. '

Igy változlatták Eleink szabad tetszésök

szerint, `mivel úgy НИМ: jobbnak , a’ szÖvetsé

ges Köztársasâgi rendszert egy Uralkodóivá

(Foederativum Systemat Íllolzarclúcummá) , de,

mint a’ fentebbiekböl megtetszik , feltartva ma

goknak, az uralkodói önkény’ ’s nemzeti szol

` .asá ’ eliávozmtására nem csak az Мат Más
Ё ` а
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bani részvétel-, hanem, ha az Igazàató a’

kötés’ ’s a’ társaság’ java. ellen járna, az 01‘

voslás’ jogát is. ‘ ‘

Csak hamar felemeltetése után megmutatta

Árpád, nog'y пeш vólt Nemzete’ bizodalmám

méltatlan. Meri: segitségůl hivattatván VI (Phi

losophus vagy вы“) Leo Keleti vagy Görög

сетями a’ В01;ё11"Е‘e.]e11e1e111 Simon ellen,

ezt, a’ Dunán általmenvén, véres harez után

megverte, ’s еgy `tért ‘sok fogolylyal , gazdag

_ zsákmánynyal'haza. Bolgár Országból 891-ben.

Következö esztendöben Arnulf, a’ Nyúgoti vagy

Német Császár szóllitotta fel, hallván gyöze

delme’ hlrét, a’ Marahánok vagy Morvák’ Ki

rálya, Zventibáld , уеgy mint a’ Hazai Нó]; пe

vezik ‚ Svatopluk ellen. Noha. a’ Császár’ Né

" met seregei megverettettek, Árpád itt is gyö

zedelmes vólt: de mig ö Morvába jârt, az alatt

' bosszút forralva, És a.’ Paezinátzitákkal egye

sülve a"B0lgár0k az Atelközi_'0th0n шаrам ’

Magyarokat véletlen megtámadván, földjöket

elpusztit0tták, magokat levágták уеgy szét-`

kergették. Melyet látva a’ Morvából, bárgyöz

' tesen, haza tért Magyarok, nj lakhelyet ke

restek, ’s выше esett Oda _feljebb emlitett bé

jövetelök a’ mai Magyar honba.

Bejövén 895 tájban Eleink mai lakhelyök

re ,' meg Árpád alatt mind az {еgéм Magyar

_hont, ide éщe Erdélyt, теt` ее Horvát 01-

szágot is, 'hatalmuk alá hajtották, meggyöz
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vén, `vagy ônkéntes általadásra birván annak

akkori лаgy részint Tót, Morva, Bolgár, és

(ßolgár Felsöség alatt álló) Oláh lakosit. Bereg

és Ung yármegye vólt az elsö, melyet a’ Car

- _patuson általkeltökben elboritottak, ’s Малыш

'Ügaz neve ‚Литые, az útban kiállott sok baj

tól, munkától) az elsö, negyvenìnapi pihenést

adott, nyugvó pont. Azután mentek Шаги”

alá, ’s ezt elfoglaltâk, az azt elébb oltalmaz

ni próbált, utóbb futásnak eredt Tót Vár-ör

Ila'gyot Laôorvzot -- kiröl a’ mai Latoroza’ ne

ve -’ felakasztván. Ungvâron mondja Anony

mus, hogy `Almus, az öregséggcl gyengůlését

érezvén, Árpádnak a’ fejedelemséget âltalad~

ta. Innen, mint fô hadi szállásról inditotta

Árpád ,` 161111 csapatokra osztva , népét a’ 16b11i,

hajdan Attila birta, ’s 6 utána, mint szántszán-

dékkal kihiresztelteté , ötet’s Magyarjait, mint

Attila’ egyenes örökösit illetö, Magyar hazá

llak el- vаgy vissza-foglalására. .Ungvárról ,

hadai könnyů szerrel a’ Bodrogon túl hatváu,

»Szerenosre tette által fö hadi szállását. Innen,

ismét több csapatokra oszolva, mig vezérei a’

mai Erdély, Tisza és Maros közt esö részt,

mit Bihari Herczeg Мел Marot (Menu Moront),

"s magát Erdélyt, mit Gyalu (Gelu), mind ket

' 16 Bolgár felsöség alatt, nem külömben a’ Vág

Vize’ mind két meljékét а.’ Morváig, mit a’ Mor

та Kiráály Svatopluktól Zabor birt , elfnglalták ,

maga az alatt leghatalmasabb ellenfelét Sиláut,



 

` a’ Tisza,. Duna és Carpatus közt lakott Tótok’

és Bolgárok’ Fejedelmét (ki mind а.’ Dunántúli

vagy Moesiai Bolgár Király Sinlonfól, `kinek

védettje (cliens) vólt, mind Görög Császár

Leotól (Anon. Hist. Duc. Cap. 38.) számos

Bolgár és Görög haddal segittetett) Alpárnál

tökéletesen meggyözvén ’s Nándorfejérvárba sza

lasztván 4), birtokát egész a’ Sáváig terjesz

tette. Ezzel meg nem elégedett, hanem a’ Во1

gár Királyon mind a’ Salán közelebbi segitésé

ért, ’s miután földön futóvá lett, befogadásá

ért, mind Atelköz’ régi feldúlásáért bosszút

állni kivánván, sereget küld Bulgáriába, 's a'

Kiŕályj két izben megvervén , adófizetöjévé te

szi, azon kivůl аrrа is kötelezi saját _‘ jának

kezesůl adása mellett, hogy Salánt többé nem

védelmezi. Ezután a’ Duna mellett felfele men- ‘

tébên a" Csepel szigetét igen megkedvelvén, itt ,

’s Ó Budán a’ Magyar Uralkotlók’ leendö lak-_

helyén, tartózkodott azután çöbbet, fija is Zol

tán Csepel szigetén született. Honnan ismét

délre és nyúgotra forditván fegyvereit, a’ mai

Temesi Bánátot egу, más felöl a’ Dunántúli részt,

Alsó Pannoniát, söt a’ Moта Ki1г01y1ó1’ 11i115

Felsöt is könnyů bajjal meghódoltatta 900 táj

ban. `Szerencsés haladásában csak a’ Bihari

 

’ 4j Ezen történetet kivánta, Nemzeti ’s költifi lélekkel fel fog

va, Salrín ‚сити hösi 1xölteményébén hnlhatatlanítani ko

szorús Kôitönk Vó'rò‘smarti: -
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Mén Marót hátráltatta valamennyire , ki a’ Kö

rös és Szamos közt mé; mind tartotta magát:

`_ de midôn a’ Magyarokat, az Erdélyböl , hiröket

halva, önként eléjökbe kijött, ’s velök társaság

ba állott Székelyekkel (Siculi) együtt, (Anon.

Cap. 50) legerösebb váára Bihar alá szállni, ’s

ezt 12112111i kemény ostrom шеи elesve latta.,

maga járt a’ békesség után , követei által egyet

len. leányát Árpád’ ŕijáuak Zoltánnak feleségül , '

’s véle minden birtokát jegyůl ajánlván. Tet

szett a’ feltétel Árpádnak. Mén Marót Bihar

váára’ esendes birtokában hóltáig meghagyatott;

` gyar k ¿` are szált. Mit azonba Árpád nem soká

ig birhatott, 907-ben, miután mé; életében

megeskette a’ Magyarokat fija’ hůségére, Фeн

tekkel gazdag pályáját bevégezvén.Árpád nem esak Ország hódoltató, hanem

egyszersmind dieséretes Kormányzó is vólt.

Mindeneknek elötte, megemlékezvén esküf

jéröl ‘5 а.’ Nemzettel kötött szerzödéséröl, mi

utáán, a’ Nemzet’ becsůletéhez illöleg, a’ maga

’s leendö Fejedelmek’ számáára Dunántúli Ma,

gyar Ország’ félfelsö részét , és Csepel szige

tét elöre kiszakasztotta (honnan a’ Korona jó
szágoâz’ eredete) :n a’ többi egész éo"zó's erövel /te

resett tartományt 'vitézi közt /liosztotta, 5) az

 

5) Én, ‘а’ kötés’ ereje szerént, tartozás lévén , Вogy az ezen

eredeti osztályban nyert birtok szorosan Fejedelmi ajándék
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l’ò"eztásban , mint Anonynlusból kihozhatni, аrra.

vigyázván, hogy kiki azon részt , vagy részen

kapjon, melynek meghóditásában különösebben

fáradozott. A’ vólt loirtokosok ezeknek ezen

túl szolgálni, földjeiket mivelni, de ezek vi

szont amazokat, ’S az egész hazát `fegyverrel

Oltalmazni , ’s a’ Ímtonáslzodás’ mz’uden terll/ét

stljút Ító'Ítse’;gò'Í»‘o''n viselm' köteleztettek.

 

Toválìbá, mihelyt a’ szakadatlan háborúk-_.

1ó1 egy kis idöt vehetett, a’ mint Anonymus ir

jaö), a’ Salánon vett gyözedelem után, egyet

értve и’ Nemzettel, (milites —. mely az egész

vitézlö, szabad népet tette) több, részint átal

jába az igazgatást 65 alkotmányt, részint a’

magánosokat, és ezeknek vétségeit illetö"', ak.

koriban igen czélirányos törvényeket 1102011,

melyeke1 egész épsé¿g;öl<lf»<_en,` kiterjedésökben

nak` (Donatie) nem tekintethetik; `i161 hogy a’ Fejedelem a’

maga., ’s követöi’ számára kiszakasztott résznek sem vólt

— mint örök idökìg köz nemzeti czélra , az ország’ és or

száglás’ sziìkségeire szántnak -` tlilajdonosa , ’s azzal ёpeп

`úgy nem bánhatott szahadon , mint s.’ 161111i vitézeknek osz«

'tŕily ŕészökben adottakkal, magában értetödik. -

б) Cap. 40. Dux Arpad et sui milites, adepta victoria (de Sa

lano) 11i1i11 egressi venerunt usque ad stagnum, quod dici-.

tur Curtneltou, et manserunt ibi juxta silvam Gemelseu 34

11ie11115 , 'et in illo loco Dux et sui milítes fordinaverunt omnes

consvetrulínarías leges, et omnia jura ejus ‚ gualíter seruirenf

Ducí et Prímatíbus suis, 'vel quallter judicium [цветет pro

qùoliòet crí1m`ne commisso. Et locum i111i111, 11111i haec omnia

fuerunt ordinata., Hnngari jnxta suum idioma nominavernnt

Scerii (a’ mai szer) eo , quod ibi ordinatum fuit totuln neg’

` otimn regni. `
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ugyan neni, de nyomaikat részint Anonymusnál,

résxzinl;' Törvénykönyvünkben , itt ott, elszór

va, nyilván feltalálhatjuk. Еze]; szerint, a’ ‘

1111 illeti

1. Az alkotmányi törvényt (jus publicum)

és igazgatást: megállapittatott a’ Fejedelemnek

mindenek feletti tekintete és biróskodása, egy

bekötve a’ jutalmazás’ és büntetésï, hadi és pol

gári fök, követek kinevezése’, háború inditás’,

béke kötés’, szomszédokkal alkudozás’ és szö

vetkezés' jogával. Továbbá az egész ország,

jobb igazgatás’ és) oltalmazás’ tekintetéböl, bi

zonyos Lapróbb részekre, tartományokra, leg

inkább természet-, folyóvizek , ’s hegyekszab

ta határok szerint, felosztatott. Minden ilyen

kissebb tartományban vólt egy egy, a’ rnár fel'

jebb emlitett birtokon feljül , egyedül a’ Feje

delmet illetö vár, mely_töl a’ tartomány [vdr

tól vármegye) rendesen nevezetét vette; ` min

den Vármegyében ~ a’ nemzetségek’ régi Ka

pitányai, ezeknek maradéki, vérei, vagy a’ vi

tézségökkel ily rangot újabban érdemeltekköz

zíil — egy egy Fö Igazgató (Primates), kik

nek tiszte vóltliékesség idején a’ Fejedelem’

nevében igazságot szolgáltatni', a’ köz csendes

ségre ügyelni, hadban a’ 221э21ó]01‹’ alá gyüleke

zó megyei katonaságot vezetni. -

' 2.' A’ magános és büntetö törvényt (дпе "

privatum et criminale) illetöleg, azon kivül,

a’ mit átaljáloa` mond Anonymus , hogy „имеем

__‚___‚;—_._.__
`
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seo/ëás6elz'to`reénye/let, minden iussokat elrendeh

tek, ’s из! is mggìlatároztálz.' mz’/zden` el/tövetett

vete/lben дадут: ЬеЩел z’te’lm'? keveset tudunk;,

fenmaradt csakugyan Hármas Törvénykönyvünk-

ben (Pars I. Tit 3 S. 4. 5.) egy, az akkoriigaz-

ságkiszolgáltatás’ képét elönkbe tüntetö tór

vény, mely szerént a’ harczra hivó paranesnak

nem engedelmeskedett, Vagy a’ tiâbort hir inél

kül elhagyott _katona, katonai, vagy a’ mi ak

kor egy volt, nemesi rangjától örökre megfosz«

вам, póri (plebs) vаgy szolgai állapotra alá

vettetett. Mely törvényböl Elein_knek_nem esak

emberi vért, а’ 1101 lehetett, kimélni szeretö

emherisége‘, hanem az is megtetszik, hogy' a’

nemesi legdiszesb czim, lnely külölmben nem

zetségröl nemzetségre ment, `’s érdemesek által

újonnan is megszerezhetö vólt, sem tunyaság’,

va.gy kötelesség-múlasztás’ palástjává, sem bün-_

tetetlenség’ eszközévé nem változtatva, az ál

tal még diszesebbé tétetett, hogy az érdemet.

len töle megfosztatott. `

A’ közelebb, ’s feljebb mondottakból nem

csak a’ kezfletben Eleink közt divatozott igaz-.

gatás’ formája, hanem egyszersmind az Ország’

Nagyjainak, vagy Её Rendeknek, a’ Nemesek

‘б! vagy Katonáktól, ezeknek ismét a’ néptöl

(plebs) külömhözése is látható. A’ Nag!/ola [_Prz'

mates, Ритм“, feljebbßognatzj közzé tartoz-.

tak t.i, a’ Kapitányok ’s Vármegyék’ Igazga

tói , a’ Nemesek va.gу Kutonák (Mz‘lz'tes) `közzé

о
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az Árpád alatt bejött Magyarok , Kievi Oroszok

és Kunokâ Söt a’ Magyar’ föld’ alikori Urai köz

zül is" az önként Árpád mellé állottak: mind

nyájan -— mint törvényeink nevezik — РбМез

Ural: , Болит’ Terrestres; а’ 1101’) (plek) köz

zé végre a’ többi itten talált, fegyvertöl meg

kimélt, szolgâti foglalatoséágokra szoritott s0

kaság, pórság, ide számláálva a’ nemességöket

büntetésül elvesztetteket is, a’ hadban elfogot

takkal együtt. De .látható egyszersmind az is,

hogy а2011 külömbség, melly egyébiránt a’ Fö

Bendek, _’s Katonák vagy köz nemesek kòzt

vólt, amazoknak ezek felett, a’ törvény hnzás

legföbb, legf`0nt0sabl_) jogában, а` köz nemzeti

`gyůlésen„ semmi elsöséget nem adott.

Adjuk hozzá mind ezekhez az, annyi kü

lömbözö 'nyelvů , szokású , miveletlen népeknek ,

hogy egymással —- kivált gazdag öŕökségen Osz

tozva -— megalkhassauak, igazgatásában ’s együvé

tartásában múlhatatlanúl megkiváántatott böleses

séget: ’s lehetetlen az ezeket tett férjfiútól ` а’

tisztelet’ és nagyra becsůlési’` adaját megvun

nunk. 7)

V. FEJEZET.`

Az Árpádot Ãövetett Feyedelmel.' Szell! I.s'lvaíln'g¿

Árpád’ halála után kis korn, Anonymus

szerint 13, a’ feljebb nmndottak szerint alig 10

7) МeПy méltó vólt teh'át a’ halhatatlan Férjfìúnnk valahára

egy Ilomérra találni Hnrvátunkban! Árpádiás.
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éves nja zonán (Zulia) vene ánal (9`07_`947)

az uralkodást, melyre mig alkalmatos lenne,

helyette az ‘Оrзшёg; Nagyjaitól köz megegye- '

zéssel válaszioft Gondviselök (Curatóres) iда2

gatták а2 Országot. Ezek alatt történt az, 110gy

a’ Németek, nevezetesen a’ Bajorok, l1asz11áil`

ni akarván az alkalmat, melyet nyújtani lál--`

52011 a’ Fejedelem" kis korúsága , haddal támad

ták meg a’ Magyarokat: de 3 napi véres harcz

után, telyesen megverettetvén, egyebet annál

nem nyertek , 110дy az. új gyözedelmen neki bât»

rodott külòmhen is harcz- és ragadomány-ke

resö Magyarok a’ következö esztendökben м;

`met Orsnágot szüntelen pusztilották, ’s végre

91Üben Angspurgnál magán a’ Császáron G]/er

mek Lajoson (Ludovicus Infans) nyert fényes
gyö~zedeleml.) követklezésében, évenkénti adóe

Íizetésre is '_kéns.Zeritették. Ezen gyalázattól

megmentette ngyan honát ßlaflwrász. Нет-г}: (Hen

ricus Auceps) Császár, ki a’ Magyarok’ beüté

se ellen várakat épiltetvéll , a’ паgyohh helyeket

köfallal körulvévén, e’ me11e11 seregeit szünef

nélkůl gyakorolván, végre 934¿ben lllerseáurg

mil Saxoniában a’ beütött Magyarokat szinte

semmivé tette, levágván közzůlök , némely Tör

ténetirók szerint` többet 30 ezernél: de а’ Ма

gyarok ezen túl is Nénlet söt Franczia és Olasz

' 1) Lelkes hôsi költeménye rôla Cznczornak: Augsburgí ütközet

‘ 4 énekben.
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Országot is háborgatni, `pueztitani soha egé

szen meg nem szůntek. НМ

Ezeknél reánk nézve nevezetesebb az, 110gy

Zoltáán a’ telyes idöt elérvén, az Ország’ ha1á

rait mindenfelöl szorosan meghatároztatta, 110gy

mind maga, mind szomszédi , mi övék, tndhas

' sak és oltalmazhassák. Ezen határok kijele

lésében külömböznek valamit egymástól Con

stantinus és Anonymus; mi, a’ mint a’ kettöt

egybevetve hihetóbbnek találtuk, úgy adjuk. E’

szerént határai voltak akkor‘Magyar Ország

паk: keletröl az Erdélyt Móldvától (melyet ak

kor a’ Cumanok’ vagy Kun0k_’ egy része lakott)

elválasztó , ’s egész a’ Traján hidjáig nyúló he

gyek; délröl a’ Duna és Sava; nyúgotról a’ Sti

riai hegyek a’ Cetiusig; északról a’ Morva vi

ze és a’ Carpathusok. ‚

Figyelmet érdemel Zoltán’ tettei közt még

az is , 110gy a’ Mo’soni határra , az Ország’ szé

leinek azen a’ részen a’ Németek’ beütései el

len biztositására, új Russns lakosokat szálli

toa, kiknek felvigyazóivá a’ még Árpád alan

bejött régi Russok’ maradékit tévén , ezek az

ólta, 110gy amazoktól megkülölnböztessenek, Ó

’ Russ, vagy 0-Roszoknak kezdtek neveztetni;

’s innen lett hihetöen az Orosz nevezet, innen

a’ tölök épitett várnak is a’ Duna mellett Orosz

vár (Carlburg) neve. -

Zoltan 947ben, halála elött 2 eszten

dövel, altaladta 'az országlást fijának, To
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`.zwsnak 2) (94’'7--972) kit Anonymus Toeszmaê,

’s igen csendes é0 békesség szeretö Fejede

lemnek ir, ’s ezt különösen azzal bizonyitja,

hogy alatta sok külföldiek Magyar_ Urszágba.

költözködtek. Ezek közt vóltak a’ keletröl Per*

siából Europába, nevezetesen Bolgár 0rszág

ha szakadt, különlben Muhamedet követö Is

mäeliták (Tnróczinál P. II. С. 22. Saraceni),

kiknek Pest várát adta lakásúl Toxus. Egé

szen másképen, igen heves, nyughatatlan 00

112110200 Fejedelemnek festik Toxust a’ külföl

di Írók, ’s ezt látszik némůkép igazolni a’ Ma

gyaroknak ö’ а1а11а Német Országba gyakori

béütése, mignem 955ben Augspurgnál, hol 45

évvel az elött olly fényes gyözedelmet nyertek.

magok, I. 0110 Császártól szörnyen megveret

` tetvén, jövendöre tartózkodóbbakká, 0001111- és

110110-020101ö11b011110 1é1011011. A2 akkori idök’

’s Eleink gondolkozása’ esmértetésére méltóuak

tartjuk megemlitni, hogy az elfogottak közzůl

— miután a’ többek vagy lekonczoltattak, vagy, _

közöttök a’ 3 fogoly vezér is , Bulzo (Bulcsu),

‘Lehe13) és talán Botond, felakasztattak — 110

 

2) Toxust némelyek származtatják Tagan'-bôl; mely régi irás

sal Togoa, 0z öszverántva Tags, ez ismét deák végzettel

Togsus ‘аgy Torus. ` `

з) Еггб! mesélli Тцг6сzi Р. п. с. 25. hggy' kimivel кoты

Császárt, midôn ennek mint fogoly` elihe vitetett, agyon

iìtötte: holott ekkor nem is Konrád, ki még 9'l8-ßân meg

halt, hanem I. Otto — ’s még 02011 16г101101 nein 18 esz
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' ten, hirmondóknak, elvágott órral és fülekkel

'haza bocsáttatván, ezeket Eleink4) , keményeb

bek mint_ akar a’ Spártaiak, akar a’ Rómaiak,

nem csak örömmel nem fogadtak, hanem ily

gyalázatos áron vásárolt 'életök’ büntetéséül,

feleségeiktöl , gyermekeiktöl, minden vagyo

nuktól megfosztva, becsůletes emberek’ sorából

számůzve , élelmöket kóldúlással `kénszeńtìették

keresni, ’s útálatból‘ közönségesen nem más-'

képen , mint Magyaräák, души, Lázámk név

Vel nevezték.

Az Augsburgi romlás után belsö Német 01

szágot ngyan nem, de Baváriát azon túl is há

borgatták, ’skevés pihenés 1111111 sokkal na

gyobb erövel Thracziának estek, azt, valamint

Bolgár' Országot is feldúlták, söt C0nstauczi

nápolyt is veszélylyel fenyegették, mig nem in

nen is 970-ben паgy veszteséggel visszáveret- ‘

tettek. Kél.‘ esztendövel azután meghalt Toxus,

Atyja, Nagy-atyja’ példájaként fijának Geizá

nak a’ Fejedelemségre az útat még `életében

megkészitvén. ` _

Nevezetes dolog, mirc ez alkalommal fi

gyelmeztetni Olvasóinkat el nem múlaszthatjuk,

egyik, hogy noha Árpád’nemzetségének örök

tendeig - uralkodott. Ezen :illitólag' Lehel’ kürti ma is

Ititható Jász-Beréilybeli. '

4) 1)isзeп1ieп1eз conditionibus Faedis, et exemple tralxenti

Perniciem veniens in aevnm, si non periret immiserabilis

Captiva pubes. Hor.` C.1II~ 5.`
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ség szerint általajánltatott а’ fejedelemség, Fe

jedelineinli m. a. mindnyájan oly elörelátáesal

birtak, hogy elsö-szülöttjöket mindenkor még

életökben beültették a’ fejedelmi székbe; má

sik, hogy sem Anonymus, sem más Írók Fe

jedelmeinknek feleséget sehol egynél többet

nem tulajdonitanak, miböl nem vaktába követ.

_ keztethetni, hogy az egész Magyar Nemzet,

mig pogány vólt is„a,’ sok feleségůséget nem

ösmérte. _

GEISA, (972--997) eldödeitöl egészen kü

lömbözö , a’ többször hadban vallott tetemes ká

rokat is maga elött tartva, népét az örökös

harcztól, kóborlástól elvonni, a’ helyett rend

hez , függéshez szoktatni , a’ tartós béke’, szán

tásvetés’, kézin1esterségek’, kereskedés’ szeli

debb örömeivel ’s hasznaival megösmértetni, és

igy épen a’ mire a’ karral már hatalmas nemzet

nek legnagyobb szüksége vólt, azt tette töre

kedései’ fö czéljává. Uralkodásának kezdete

-- 111011 a’ vad, 'eröteljesnemzettel bóldogúlni
máskép nem is lehetett - igen kemény vólt,

honnan ’sarnoki neve némelly Íróknál; de an

nál 'szelidebb vége, mintán `népét félni, enge- .

delmeskednimegtanitotta. Alatta a’ szabad já- _

rás-kelésnél fogva honunk’ áldott fůldjével meg

ösmerkedett idegenek seregestöl kö1tözködtek

az országba, azt ekként nem esak népesebbé,

hanem miveltebbé lenni is segitették; ’s ugyan
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azok a’ Keresztyén „мы; lábrakapását is si

Xettették. Egyesek már még Toxus alatt be

í.

llkvették a’ Krisztus’ vallását; nevezetesen, ha

Nrxähiszünk а’ Görög Történetiróknak, Bolosudes

д (Bulcsu) és Gyla (Gyula), mind ketten fö em

berek, amaz Temesi, ez Erdélyi Parancsnok

mh ‚Ъ (Kapitány), 9418-ban Koílstanczlnápolyban meg

/\ç7';- keresztelkedtek. Közůlök Bulcsu ugyan nem

. ъ ’èìgká azután elhagyott hitére visszatért: de

._ ynla nem csak maga álhatatosan megmaradt a’

—_ Keresztyén vallásban, hanem azt Konstanczi
В r l napolyból magával hozott Görög Szerzetes Hie

"t: ъ‘ rothens által hazafijai közt is terjesztette, még

' `ч?‘ pedig - minthogy maga Konstanczinápolyban

\:.\f‘kereszte1kedett meg, onnan hozta magával Hie

‚Ъ rothenst is — igen hihetöen nem a’ Deák vagy

Q Nyúgoti, közönségesen Catholiea, hanem Gö

"frög vagy Keleti Ekklé’sia’ rendtartása szerint,

\¿\mire látszik a’ többek közt mutatni mind több

. ’ hónapjainknak Görög szentekröl lett elnevez

. tetése, `mind ezen nálunk máig is fenlévö ne

_„_ vezet 0' hit, melylyel késöbb a’ Római Pápához

állott Eleink az oda hagyás után a’ Görög val

' lást nevezték. Közönségesebb azomba a’ Ke

resztyén vallás Magyar Országon csak Geisa

alatt kezdett lenni, ki a’ Keresztyén Gyula’ ke '

resztyén leányát Saroltát elvévén, némelyek

szerint még 977-ben (Katona Hist. Duc. p. 563)

maga is keresztyéllllé lett; mások szerint , bár,
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zendůléstöl féltiben, késett is nyilván az új

vallásra általmenni, ennek terjedését m.a. nem

csak nem akadályoztatta, söt minden módon

elösegitette, mignem Prág'ai Püspök Adalbert

nek részint követei, részint személyes jelen

léte, és a’ Császár 3dik Otto’ ‘тамаgа, ’s ha

kivántatnék, igért segitsége által arra bira

tott , 110gy fijával Istvánnal eggyütt _ kit már

elébb , mikor még alig vólt 14 esztendös (993)

népével Fejedelemnek ösmértetett - csakugyan

megkeresztelkedett 994 vаgy 995-ben; melly

után, fijának a’ derék Giselát, Baváriai Her

czeg’, késöbb Német Császár’ II-dik Henrik’

testvérjét feleségül (996) eljegyezvén, maga

csak hamar kimult, ’s berekesztette a’ Magyar

Fejedelmek (Висез) sorát 997ben.

~Geisálz némelyek elsö Királyának teszik

a’ Magyaroknak , nem esak azon az okon , mi

vel több mind régi, mind ůjabb Történetirók, ‘

söt maga ОНo Császár is nyilván Királynak

(rex) nevezik; hanem azért is, mert Зzeм Ist

ván a' fijához, Imréhez, irtintéseiben Hazai

Királyokról emlékezik , mit, ha maga lett vúl

па az elsö Király, lehetetlen hogy irt vólna: de

közönségesebb vélekedés, ’s mi is ezt követ

jük, melly szerint a’ következö Багет Imán

пуща. meg a’ honi történet-irásnak a’ Kirá

lyokkal kezdödö második szakát. —

3 Ё
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п. IDÓSZAK.

A’ KIRAL Yoff ALA TT.

1. RÉS7.

ARPAD NEMZETSÉGEBEL1 KIRALYUK

1000—1301.

` VI. FEJEZETQ

А’ Magg/arola’ elsó' Kz`ra'Iya Бит! Im'dn. ’

István (997-1038), midön a’ Fejedelem

ségben Atyját követte , még igen ifjú , alig 18‘

esztendös, de bátorságáát, elhatározottságát,

Okosságát tekintve, шёл‘ férjfi vólt. Uralkodá

sa’ elein mindjárt kitört a’ régen lappangó ‘bé

kételenség, mely, részint a’ kůlföldiek’`nagy

niegkülömböztetéséböl, `részint a’ Keresztyén

Vallás’ buzgó terjesztéséböl, még Atyja alatt

eredett. Az elégůletlenek’ titkos izgatója., majd

nyilván vezére Somogy ’hatalmas Ura, az Ár

pad’ véréböl származott [Шри (Kupán vagy

Koppán) vólt, ki egyenlö hévvel vágyott a’ Fe

jedelemségre, és az Özvegy Királyné, a’ szép

Lengyel Adelhaid’ kezére,1) kivel Geisa, el

sö felesége Sarolta’ 884-ben történt halála utáán,

1) Ezt`tartjuk a’ Lengyel Írók ’s az ezek nyomain imiúlt Pray

‚ `és Cornides után hihetöbbnek, mint a’ mit Turóczi P. ll.

28 mond: hogy lstvánnak mégéletben lévö Anyja, sarolta

lett vólna Kupa’ vágyaínak tárgya., ’s Еgy az anyát válasz

totta vólna ki sajiit ñjának а‘ fejedelmi széktôl , ’s mi több,

iflctétöl leendô megfosztására eszközlil.

._ .
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2dik házasságra lépett “Ш. ’S М: czélzatiw

па1: egyike а.’ nemes gondolkozásu asszony’

állhatatosságánál hajótörést szenvedett, a’ má

sikkal azért fel nem liagyva, számtalau solia

Ságot lázasztott fel, ’s gyůjtött csak hamar

zászlói ай, az беi vallás’ és szabadság’ védel

mezése’szine Маtt. Azomba igy is az igaz ügyw

bár kissebb erövel, gyözedelmeskedett a’ sok

käl számosabbon és hatalmasabbnak látszßtton.

Egyetlenegy ütközet Veszprém vármegyében,

Pâlotához наш,‘ 998-Ъап, Kulm’ határtalan

`merészletiuek határt, életének véget_vet`ett:

seregei лаgy vérontás után telyesen' megvcret

tetvén; maga, vezér vezérrel, az István’.ha._

дай _vezetett vitéz Báljor' Veucellimzel, hqrçzol

_va elesvén. Kiqek azután elmetszett Гeй‘; ka

rúbalhúzatott; teste négyfelé vágattatvân, da

rabjai a’ két kaza’ nagyobb` váraiban közönsé

gesen kiszegezve mut0gattattak,‘ mindeneknek

a’ hasonló ` merészlettöl `elrettentésire. Mely

emßeriséget borzasztó , kegyetlen , nem keresz

tyén tettét a’ külömben kegyes keresztyén Ki

‘rálynak csak az akkori эдаk’ még 'igen

duта ßzellemével, ’s talán `azzal menthetui,

hogy ezen egy példás büntetéssel, _К! tudja men

iryi gyászos hazafiháb0rúknak ’s mennyi eze»

reй’ vére’ kiomlásának vétetett jövendöre eleje.

Nem is olvassuk, Вogy ez egyen kivül a’ töb

bekkel hasonló bosszuálló indúlatját éreztette

„vóllla a’ gyözö; „в: a’ harcz-.k1'mélte futókat,
Р
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hogy több hazafi vér, mint a’ mennyinek elke

růlhetetlenůl kellett, ne ontassék, ůzni , vágni

magáéinak megtiltottá.

Кupa’ elestivel, az Ö vólt, már most a’

gyózedelmesnek martalékúl maradt egész bir

toka egy külön (Somogy) vármegyévé formál

tatctt; a’ megölettek’ ’s foglyok' javai elfoglal

tattak, de nem a’ közönséges Kincstár’ (Fiscus)

gazdagitására, nem is hd szolgálatok’ ju,talma

zására (Видит), Ьапem szent végekre, tem

plomok’, klastromok’, Püspökségek’ ’sa’t. ala

pitására, ’s gата; jövedelmekkel ellátására:

részint mivel ezt tartotta kétes kimenetů har

cza мы: telt fogadása Istvánnak; részint mi

vel úgy vôlt _lelkében meggyözödve, hogy sem

népének nagyobb jót, sem országlásának biz

tosabb kezességet nem nyújthat, mint ha a’ Ke

resztyén vallást - mellytöl v(та népének új

jászületését,` sziv.- és lélekbeli magasb kimi

veltetését, egyszersmind minden egyéb rendele

tinek is àllandóságát —- a’ pogánynak kiirtásá

val, országâban közönségessé, egyedül ural

kodóvâ, öröklövé (eды. E’ czélt tartva. maga

elött, ’s azt is jól tudva, 110gy hitben állandó

ságot csak rneggyözödés, meggyözödést csak

ta11it:is,` oktatás, felvilágosodás szerezhet; ’s

hogy eröszak, kénszerités , ha tehetnek is va

lamit, nem csak munkálatuk azonnal megszů

nik, mihelyt a’_ szůlö ok, a’ félelem megszünt,

hanem rendesen csak nagyobb ellenszegůlést tá
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masztanak: mindeneknek elötte a’ szomszéd

Cseh és Német Országból, az Evangyeliom’

Magyar Országon hirdetésére, számos Papo

kat, Szerzeteseket 11i11 be, ezek közt a’ ké

söbben Kalocsai Püspiìkké, ’s hazánk’ évköny

veiben nevezetessé lett Cseh, Braunaui Barát

Astrieust, ki - igaz nevével /1nasta.s*iu.s' -

Astricus, ’s a’ mi egyre megy, Coelestis nevét

hihetöen nagy buzgóságáától vette. Miután ek

ként a’ megtérteknek `:szakadatlan kedvezés, a’

megátalkodottakkal ottan ottan kemény bánás

közbe, az Evangyeliomot külföldi tanitók által

nleglehetösen elterjesztve látta: második gond

ja vólt, részint Pásztorokról, Felvìgyätzókról‘,'

részint jövendöbeli , már nem külföldröl hoza

taudó, hanem magában a’ hazában készůlendö

tanitókról , Evangyeliom-hirdetökröl gond0skod

ni. Ily száándékkal a’ Sz. Mártoni Abbásságon

(Apáturságon) kivül (Abbatia - ma Archiab

batia —- Sancti Martini de Sacro Monte Pan

noniae, Györ vármegyében) - melyet még Aty

ja Geisa elkezdett vólt , ö pedig Német és Olasz

országból hozott tudes Barátokkal , mint akker'

egyedůli épitö-mesterekkel pompáson fölépitte

tett, gazdag jövedelmekkel megajándékozott -

még négy más Apáturságot alapitott, úgymint:

Pécs-Váradon, Pécshez közel, Baranyában ,

Zobor hegyén Nyitrában, 'Szalavámn Szalá

ban, és Balcony-bélen Veszprémben, mind a’

Sz. Benedek’ Szerzetebeliek’ számára. ‘ Azut.''in
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felosztotta az Országot 10 Papi-megyére (1)i0e

cesis), és Kalocsát, Pécset, Veszprémet, Györt,

Bácsot, Váczot, Egert, Marost (melly késöb

ben Sumidra, ’s ez Csanárlra változott), Nagy

Váradot, Gyula-Fejérvárt (Erdélyben) rende1

te a’ jövendö Püspökök’ lakhelyévé, mìndnyá_--

jak' fejivé pада; és Érseki székké Esz¢epg0

mot, ’s ezeknek jövedelmůl egyröl egyig rop

pant fekvö jószágokat, és az addig Fejedel

meйпe!‘ fizettetni szokott ‘меда, dézmát. _

Minthogy pedig mind ezek сsаи а’ Páp:f,

mint az Anyaszentegyház Дeр’ meghata‘lmazá

sával ’s jóváhagyásával láfszának sikerůlhefök

nek és állandóknak: részint ezen helybeha

gyás-, részint a’ czélba velt nagyobb, királyi

rang’ ’s koronà’ megnyerhetése végeт: fényes

követséget küldött az emlitelt Astricu.s" veZér

lése alatt Rómába. Mind kettöben szerenesés

véget ért. Mert amnz, akkor idóben páratlan

tudományú, ’s miután Pápává lett, a’ Pápai ha

‘атм, tekintetet nem kissebb tůzzel védett,

mint azelótt ostromlott, igen lelkes, ’s mint

iró is, igen nevezetes II, IS//[rester (elébb Ger

bert) Pápától nem csak minden rendeletinek

megerösitését, hanem magának ’s utódjainak

Apostoli nevet, ’s ezzel nem csnpa tisztességet,

hanenl jógot is ——- a’ Illиgj/ar Anyaszentegylßáz’

поймал dolgairól жаба‘! reudelléezés’ ‚ада: — ’s

ennek jegyéůl а’ szokott Í»‘ettó’s keresztet, mind

ezeken feljül pedig az akkor épeu Rónnában
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jelen vólt jó barátja’, 3-dik Otto Császái" sző

szólására, a’ kivánt koronát is, mely elébb a’

Lengyel Bolesláwmk vőlt szánva, haladék nél

kúl megnyerte. És ez а’ Sylvestertöl ajándé

Кoты korona teszi igen hihetöen a’ mai Ma

gyar koronának felsö vagy deák részét, alja

a’ Ducás Mihály Görög Császár által I Geisá

nak, még Herezeg ’s Erdélyi Fejedelem ko

rában, ajándékozottből 2) álván , ’s a’ kettö , úgy _

a’ mint van, Sz. László alatt egyesittetvén.

Csak hamar, hogy követei haza jöttek,

mé" azon esztendőben , 1000-ben , Esztergom

ban magát megkoronáztatvá11 , Királyi nevet vön

fel, 's igy (a’ közönséges vélekedés szerént)

a’ Magyaroknak elsö Királya, és, még azontúl

38 esztendöre terjedt szelid és bölcs uralko

dása alatt, Országunknak ’s igazgatási rendsze

rünknek, úgy a’ mint az mai napig is nagy

részben megvan, alkotója, teremtője lett.

A’ Vallásra nézve, melly ezentúl is fö

gondja maradt, a’ miket újonnan tett, csak foly

tatási vőltak az elkezdett, már oda feljebb em

litett intézeteknek. Ide tartozik a’ többek közt:

hogy minden Püspöki és Érseki lakhelyet, egy

egy pompás templommal, ’s Kanonoki lakkal

(Collegium) látott el; hogy egyébütt is szerte

4

szélyel az Országban templomokat épittetett,

azok közt az akkori keresztyén világ, legpom

` 2) Lásd alább Vll. Fejezet Salamon alatt.
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`pásabb, leggazdagabb templomai közzé szám

lált, ’s méltán számlált Szé/tes-Fejérvárit, 1101

'azután Királyaink legnagyobb része koronááz- `

talott. A’ Péter és Pal Apostolok’ tiszteleté

re szánt Budai roppant `Klastromot is, melyet

késöbben иgy} Geisa, vagy Sz. László vé- ‘

geztetett be, О kezdte Görög Országból 110-‘

2011 legjelesebb mesterekkel épittetni. Buzgó

Sága és bökezůsége nem hatáározódott a’ Ma

gyar hon' haiáraiban , hanem azokon kivůl iq,

egyebetelhallgatva , Rómában 12 Kan0i1okra Col

legiumot ’s Fogadót (ßospitale), az útazó Ma

gyarok’ számára Jérlfsáálemben Klastromot , Kon

stanczinápolyban és Ravennában templomot - mind

annyi remekeit 112 akkori mivészetnek - 1e11161

dek költséggel emeltetett.

Nem kevésbé fontosak, általánosak vóltak '

a.’ Polgárz’ alŕtotmányt, igazgatási rendszert táár

gyazott intézetei. A’ régi egyůgyů , bár, elveit

tekintve, józan igazgatás-forma nem vólt töb

bé nemzetünknek 56111 sajáát- 56111 а’ szomszéd

népek’ jelen helyzetéhez illö, nem kivált a’

béhozott új királysághoz. Igen 5011 vólt abban

határozatlan, igen 5011 а2 uralkodó’ maga 1116r

séklésire, igen 5011 а2 alattvalók’ engedelmes

.Ségire bizva. A’ mi meg vólt határozva, az is

Árpád ólta 5011 másképpen lett. Igy, hogy

‘ egyet, a’ legnagyobbat emlitsük, a’ Kapitányok,

Fö-tisztek  kiknek mennél 11i556bb szánink.

annál nagyobb vólt hatalmuk, hatáskörük -’

р

ée'
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élve az alkalominal, a’ tartományoknak, vár L

megyeknek, melyeket csak kormányozni, a’

Fejedelem’ nevében, Íartozának, ‘apród0nkénI;~

Uraikká, meg annyi kis Királyokká` tették ma

"gokat, kiktöl, mint csak a’ Кара’ példája. is

közelebb eléggé megmutaf. 1’, sem fejedelmi szék,

sem egyesek’szabadsága' nem vólt többé bátor

ságban; mi ha igy `megy, elöre látni lehetett,

hogy a’ Magyar Регата: is elébb utóbb а‘

Chazar' ’s anuyi más népek’ sorsára, végsö

Szétbomlásra, pusztúlásra lesz jutandó. Ezt

tudva, ezt é1'ezve'minden val'a1me'1níyire` megvi

Iágosodottabb, józanabb gondolkozásúak 'óhajv

tották a’ változtatást, óhajtotta kůlönösen ma

ga, a’ Király. см hamar мыt az Eszter

gomban véghezment koronázás után, mîkor az

újság-, a" fényes jelenet által kedvesen megle

`âpett élméket, indúlatokat leginkább lehete ve

zethelöknek, minden jóra birhatóknak renlény

leni: az öszvegyülekezett né_pnagyokkal, Ра

pi és világi urakkal egyetértöleg, új, az idö’,

а’ nemz_et’, az új királyság’ jelen kivánatihoz

alkalmaztatottabb, a’ kölesönös jogokat és kö

telességeket szorosabban meghatározó Al/Eet..

rnányi Rendszert (Constitutio)' készitett,` mely..

ben sokat vett`a’ külföldiek, kivált Frank és

Német Császárok’ hasunló intézeteiböl, ré

' gibb újabb törvényeiböl, М. а1аp azomban to

vább is az eredeti, Árpád alan kаши $267

Vetßég marad't. Igy nevezetes/en az új rendszeiy

\
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is , valamint a’ régi, Árpád nemzetségéilel: az

Ural/ìo(lásbam'òfröÃò'.s'ö(léséu; a’ nemzetnek а’ för

'¿~é/Lylzozásbau a’ Fejedelemmel megosztott rész

’L'é!eu,' a’ nemessegnek, úgy a’ fo"- mz’/It a’ Ä:o"z

ue.'ne.s'ségne/E, az Ország’ oltalmazása’ múllzatat

lau feltétele июле”, mùzden eg]/éb tere’Íztó'l, a

llázástól fellnentetésélz, ’s ralzgjaiktól meg'vál

ra , eg]/euló'ségén, személy’ ’.9 birtok’ .s'értÍLetet

lf''use’ge’n sarkallott. Az újban is, mint a’ régi-_

ben, 2 nagy osztálya külömböztetett meg az

Ország’ lakosinak, Nemesség és Pórság; ha

nem a’ nemességbe, még ‘peйд’ elsó /Lely/re,

felvétetett a’ keresztyén vaìlással létre jött

Pap.s~úg,~ minélfogva ezentúl 3 megkíilömbözte

{ett osztálya létezett a’ Nemességnek: Papo/5,

ér'tetvén csak a’ föbbek, Érsek, PüspökökJ

Abbások —— Praelati; Fó'Nemese/E —— Proce

тег , jllagnates ,. és I(o"z-Nemesela —— M¢‘[it0s, más,

` névvel mìuthogy hadban egyedül a’ Király’zás@

lója alatt szolgáltak, »S'ervz’entes Regis vagy

`»S'f+r`viente.s‘ Regales: rangban külömbözůk, jóg

rа mind hárman egyenlök, ’s magasabb érte

lemben, egyedůli ‚М? -—- Po],»ulus. E’ közt és

a’ Рама; —— Plebs (Magyarok elötti birtoko

sok, szabadságukat vesztett Magyarok, és hiuli

fogjok, l. 4-dik Fejezet) közt mintegy közé

pen állottak, ’s némikép `a’_Nemességn’ek ve

teményes kertůl szolgáltak az úgy пeчаzett

foôöagío/les vagy .Íoöóaêiones Castri - Vär

jubbágyok (falsm J0ab«¿.«,»1 , vagy J0aa¢g, v.
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Joóbalsj, kik hasolóképen, mint a’ Nemesek,

hadi szolgálatot, csak hogy nem közvetetlen

a’ Király, hanem a’ Vármegyei F'ölspán (Сo

mes Parochianus) фа“, tettek, ’s ezért a’ lil

rályi "árhoz (milyen minden váármegyében vólt

egy, lásd 4d. Fej.) tartozó 'földekböl, melyek

nek oltalmazása legközelebb reájok nézett,

magok’ ’s вsаимнok’ tartására bizonyos részt

birtak, menten minden paraszti és p0lgári'ter`

hektöl, de nem örökösen (bár örökösödési jóg

gal —- jure haereditario - ’s ez is külÖinböz

гeй öket` az igazi nemesektöl) hanem csak ad

dig, mig magok vagy hozzájoktartozóik az

emlitett szolgálatot tették; e’ szerint birtoka

iknak csak lfeltételess Urai vóltak , honnan

C'ondz'tiouarz’¿' névvel is neveztettek. Kik azonli

ban magokat közzůlök megkülömböztették , föld

jeiknek örökös független _uraikká, ’s akkor

egyszersmind nemessekké is lettek; mi nem

ritkán történvén, apródonként mind megneme

seшe]; , úgy hogy a.’14dik században már ne

.vök is egészen megszünt.

A’ Vár-jobbágyokéhoz igen hasonló vólt

helyzete az úgy mondatott Udvarnokolma/E —

Udvarnicz', kik, mint nevök mutatja , a’ várban ,

a’ királyi Udvarnak ottani múlatása alatt, kü

lömbféle házi (Udvari) foglalatosságokra al

kalmaztattak, az Udvart, ha kivántatott, 'egyik

váártól `a’ m:'isikig kisérték , honnan Úomites

Udvm'm'cz’1ievÖk is vólt. Álloeak eze!; olyan
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hadban elfogott jobb származásúakból, kiket`

'Sz. István, keresztyéni száuakozásból, Ura

iktól pénzen megváltván, a’ Királyi várakban',

vаgy ezek’ melyékén telepitett me; hasonló fel

tétellel, mint a’ várj0bbâgyokat, honnan rá-`

jok is alkalmaztatott a’ Condítz’o„am'z‘ nevezet.

Idövel, nagy részint N. Lajos álial, ezek is

mind megnemesittettek. ` ‘

A’ шe1y viszonyban a’ vábjobbágyok а Ki

rályhóz, hasonlóban állottak az úgy nevezett

Nobiles Praediales az 6 Uraikhoz, hasonló jók

ban részeltettek azoktól, hasonló szolgálatért,

csak hogy hadban nem a’ vármegyei FöIspán,

hanem tulajdon Uraik’ zászlói alatt katonás

lmdtak. Kiván az Érseki, Püspöki, Abbási

Praediálisok, mint azon Templomoknak, Szent

helyeknek, melyeknek földjeiböl, maj0rságai

ból - praedia  éltek, legközelebbi védöi,

különös, szinte nemesi kedvezésekben része-'

sültek а’ Király’ részéröl is, ’s innen nevel

tettek Noöiles, ’s a’ praediumoktól Praediales

' névvel.

A’ Várj0bbágy0knál, Udvarnokoknál , Mа

jorsági vаgy Раpi nemeseknél egy f0ggal'is

mét alább, a’ közönséges földmivelö pórságnál

(sermj feljebb állottak az úgy nevezett (lives

Castri és lïospites —- Polgúrok (kikböl kelet

keztek majd a’ Szabad Királyi Városok) és

Idegenek, amazok egyedül a’ várban vágy vár

melyékén, `ezeknzon kivůl a’ nagy Urak’ jó
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szágaiban is, rendesen vagy kézi mesterségek

kel vagy kereskedéssel foglalatoskodók, mente`

tek egyaránt minden katonai és szolgai fogla

latosságtól, de nem az adótól.

Legutólsó , legalsó szakaszt tették a’ Szol

gák, Serei Castri, Suôditi, Rustici , .Íoöbagz‘o

nes, Jobbágyok a’ szokott 's egészen más érte

lemben,3) mint feljebb, kik, falukon széljel

szórva , a’ királyi vagy urasági földeket mivel

ték, robotozíak, adót ’S terméseikböl tizedet

vagy huszadot (elébb a’ Fejedelemnek, utóbb

Sz. István’ ajándékozásáből a’ püspököknek)

fizettek.

Ezek “знаk а.’ lakosoknak felsöbb ’s al

sды) osztályai. —

Nevezetes részét tette az új rendszernek,

az egész Országnak (a' keresztyén vallás ‘s

keresztyén király ellen egyaránt pártos ifjabb

Gyulától 1002-ben eltett Erdélyt is ide ért

ve) 60 vagy némelyek szerint 72 vármegyére

(parochia), és igy jóval többre, osztása, mint

Árpád alatt, hihetően nem csak azért, hogy

az igazgatás ily módon könnyebb, hanem а

zért is, hogy az Igazgatóknak` а" hatalommal

visszaélés nehezebb legyen. Minden Vérme

gyének tovább is egy egy a’ Király által ki

 

I

3) Ide ’s ezekre inkább illik némelyeknek azon inkább elmés

mint helybehagyható származtatása: Jobb adj; ‘аду épen

' а‘ "sídó abad (servivit) tól; melyeket oda feljebb, mint Odi}

nem illeszthetőkct, szántszándékkal kihagytunk.
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nevezett Fö`K0rmányzója (Comes Parochianus ,

a’ mai F6-Ispány), ’s ennek`épen úgy, mint

Árpád alatt, hárinas, polgári, birói ’s `kato

nai, de szorosabb hatáárok közzé szoritott ha

tósága vólt. Igy nevezetesen szabadság ada

tott kinek kinek igazsáágos sérelmét egyene

sen a"Kiráály elibe terjeszteni; a’ szabad em

beren, annyival inkáább nelnesen hatalmaskodó

Fö-Ispányokra büntetés rendeltetett;' a’ nemtc

lennek megnemesitése, fekvö javakkal mega

jáándékozása' (donatio) egyedíil magáának a’ Ki

rálynak tartatott fen; а’ Nemességnek, hogy

a’ Kiráálylyal annyival szorosabb kapcsolatban-,

’s`a’ Fö-Ispáányok’ önkényének kitéve ~annyi

val kevésbé légyen, azon megkülömböztetés

adatott , hogy katonáskodni csak а Kiráály’ zász

lója ’s személyes vezérlése alatt tartozzék.

Szolgá1atja’fejében minden Fö-Ispáánynak illö

jutalom - a`Királyi vár’ jövedelmének egy har

mada-, ki ezen túl lépne, büntetés- minden

okozott karnak vagy igazsáágtalanúl elvettnek

kettös visszapótláása (poena dupli) - hatáároztatott.

Sz. Istváánnak, ’s az igazgatási rend

szernek köszönik eredetöket több ma is fen

lévö országos és udvari fö-hivatalok, igazga

táási testůletek, mint a’ Nádor’, Ország-Birá.ja’,

’s több Zászlós Urak’, F6- és AlCaneella`r`,

Kiráályi Fó Ügyész’ (Fiscus Begins) hivatala

ik, egy, _a’ mai `Helytartó Tanácshoz hason

lltott, a’ legérdemesebb papi és vilagi §zemé
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lyekböl alakitott Királyz' Tanács (Sena`tuS Re

gins) ’s a’ Királyi jövedelmek’ igazgatására kü

löuös Iiïrálya' Kumara. `

Az ůj rendszerhez tartozott a’ törvényszé--

kek’ czélirányos elrendelése, egybekötve а’

11111611111626 В1ró1‹’11а111$1‹6rё11e1‹‚ és a’ törvény-.

kezés’ módjának` bizonyosabb meghatározásával.

E’ szerint a’ nagyobb fontosságú perekben mа

ga a’ Király, a’ Királyi Udvarban , együtt Ta-.

iláesával, vаgy a’ Nádorral, a’ többekben a’

Megyebelillfö-Ispányok, és ezeknek Helyette

seik, némelyekben (a’ Vallást, Egyhâzi Rend

tartásokat illetökben) a’ Püspökök itéltek. A’ töt

vénykezés rövid éus egyszerů vólt. Az alperes,

Вogy halgatatlan ’s ártatlan ne kárhoztattassék,

az illetö Biró’ pecsétjével 4) megidéztetvén , a’

rendelt napra személyesen ,` vagy Ügyvédje ál

'tal megjelent; úgy a’ felperes is. A’ meg nem .`

 

jelenö _perét elvesztette; ’s ki az ellenfélnek

4] A’ Birói pecsétrôl lugyan csak sz. László alatt (L. I; C. 42]

van legelôször emlékezet: de mint már ösméretes szokott

dologról; minthogy pedig a’ sz. Istvánt követett Királyok

nem igen újitottak, nagyon hihetô, hogy пoд szokás még

sz. István’ idejébôl`maradt által Lászlôra , `ki átaljában igen

szorosan ragaszkodott sz. lstván’ rendeléseihez , ’s leginkább

csak ezeket világositoìta, eró'si’tette , helyel helyel pótolta.

E’ jegyzés sok egyebekre is alkalmaztatható ‚ miket mi

itt, mint a’ sz. István 'ailtal felállitott rendszer’ sajátsliguit

Sz. István’ törvényei igen csonkán jůvén_áital hozzánk ‚ e-

gyenesen csak sz. László’ késöbbi rendeléseihez támaszkod

‘ va -2- eml`tiinl<. '

' 4
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valamijét elvette, magánál tartóztatta, két an

nyiban marasztaltatott. Valamint élöszóval folyt

0 a’ per: úgy adatott 'ki а’ Birói itélet` is, hauem

ha a’ dolog igen nagy fontosságú vólt, a"mi

'k0r1’rásban. Az ön vallomáson kivůl szokott
próbák „таk már akkor a’ talllú-vallatás, le

velek’' elónmtatása, és esküvés, csak relídki

vůli', nagyon kétséges esetekben az akkor egész

Európában közönségesen (nem csak Magyar Оr

szágon, mint némelyek helytelenůl állitják) di

vatozott t,:’¿%e.s' vas- és forro' w'zpróöa —— 0rda'

lia, .Íudicia Вел‘; Judicium ferri cazadelztís, et

aguae femme”tis.` A’ Biró, ki minden hozott

itéletéért tartozott esztendeig jót állani, ha

igazságtalanúl itélt, vagy ha csak késedelme

жe“; is, büntetés alá esett. A’ vesztett félnek

Szabad “Щ perét a’ Király elibe feljebb vinni;

de ki ezt helyes ok nélkůl, vaktábau tette,

megbüutettetett.

" пoд a’ feljebb Árpád alan elöszämlált

}egfe'lsöbb jogait a’ Fejedelemnek [Jura Sllaje

àtatica) az rendszer nem csak meghagyta,

hanem megerösitette, magábau értetödik. —

`Miútán az új rendszer neháuy próba esz

tendöl; kiállott, ’s'az alatt is sokakban javitta

tott, igazittatott, pótoltatott: ekkor és nem e

lébb fogadtatta. azt el forma szerént Sz. István

а‘ belsö és külsö Rend’ Nagyjaiból Es2;tergom

бал ‘vagy Tóluán 1016-ban öszvehitt Nemzeti

Képviselökkel. Ezen, ’swalán ezt követett ké
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56b11i 0rszággyůl éseken , több a’ régieket pótló,

magyarázó, világositó törvények is hozattak,

melyeknek még meglévö maradváányaiból -'

mert hogy belölök sok elveszett bizonyos, ’s

igen ternnészetes is, öszveszedetésök késöre,

jóval Sz. Istváán haláála ’s kora után történvén '

legjobban megitélhetni Magyar Ország’ akkori

állapotját. Ezek szerint csupán a’ haza-árúlás,

felség-sértés, 'vagy annak élete ellen öszve

esküvés, királyi Udvarból hamis lhirhordás (са

lumniatio) harmadik izbeli lopás, különösen a’

szabad személy’ ellopása, és а’ fegyver által

véghezvitt gyilkosság büntettettek haláállal,

szamkivetéssel és jószág elvesztéssel: minden

egyéb, a’ legtetemesebb vétkeket i5, ide ért

ve a’ száántslzáándékos` emberölést is, mihelyt az

nem fegyver által esett, megválthatta, kinek

pénze, tinaja vólt. A’ felségsértönek, valamint

a’ mag nélkül kihalónak vagyonai a’ Királyra

szaltak: de az elsö esetben — mit dicséretére

enllitünk az akkori, külömben sokban hijános,

sokban botrankoztató törvényhozáásnak - а’ bün

tetés az atyjok’ vétkében nem részesůlt iìjak’

65i örökségére soha ki nem terjesztetett.

` Нem sokkal a’ Tólnai vagy Esztergomi Gyü

lés után - az esztendöt bizonyosan meghatároz

ni nem lehet — а’ Mаr05, Tisza, és Duna közt

Erdély’ szélén e5ö földet birt, ’s magáát függet

lenné tenni vágyott hatalmas Aelitum Grófot,

ennek saját vezére Балта!’ segitségével meg

4**
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gyözte , ’s birtokából, miután maga‘ Achtum a’

harczban elesett, mint elébb Kupáéból, egy

külön Megyét formálván, ennek Fó-Ispányává

az emlitett Sunádot tette, egyszersmind, hogy

a’ dong’ emlékét ’s háláját a’ maradék elött is

› örökitse, Muros városát Smzádi1ak neveztetni

parancsoltn, honnan lett nz egész Megye Su

„м, majd Csamid neve késöbben. —

Hasonló szerencsével harczolt már elébb a’

hasunlóúl pártos Erdélyi Ifjabb Gyula ellen;

minek következése vólt Erdélynek oda feljebb

emlitett elfoglalása, és Magyar Országgal lett

öszvekapcsoltatása. — `

Gyulának szövetségese vólt az Ólt’ és Du

na’ bal partján lakutt Bolgárok’ és 0láh‘ok' Fe

jedelme Keán, kit ezért haddal támadt `:neg

István, ’s igen fényes kimenetellel. Meri; Keán

_maga a’ harczban elesvén, temérdek kincsei,

melyeket a’ Görög Császárság’ gyakori pusztí

tása, fosztogatása közbe gyüjtögetett, mind а’

gyözedelmes’ kezire kerünek; ki azokat, lud

va, minö úton kerůltek, sem magának meg

tartani , ne hogy az igaz keresetet is elvigyék,

sem katonáinak, nehogy azokban rabló kiván

ságot, telhetetlenséget‘gerjeszszenek újnbban ,

kiosztani nem akarván , egyedül szent végekre,

ponlpás épůletek’, leginkább egyházak’ emelé

sére forditotta.

István’ ’s kora’ ösmértetésire tайп nem

lész helyén kivůl megemlitenünk, hogy Ach
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tummal csaknem egy idöben, tallán véle egyet

értésben a’ Petschenégek Erdélybe beütvén, de

nagy veszteséggel visszaverettetvén: midöu а’

meggyözött népböî 60 család nem sokkal а211-`

tán, a’ magyar föld ’5 magyar Király diesére

te’ hallására , ingó vagyouaikat, kincseiket ma

’ gokhoz véve, Magyar Országon megtelepedni

szándék0ztak, de mindjárt a’ határon némely

' rabló magyarok által mindenökböl kifosztattak

` vólna: István a’ történetet, majd, szoros vi’s

gым után, a’ bůnösöket is megtudván, pár0n'

ként akasztatta fel ezeket az ország’ külöm

bözö határain, biztositásúl a’ külföldröl Magyar

Országra vágyódó idegeneknek, tanitásúl és i11

tésül a’~vendégi jogot nem tisztelö minden Ma

gyaroknak.

Mig Istváunak eddig elöadott intézetei 111;

tal Magyar Ország mintegy újra született , ben

ne csendesség, rend, egyetérlés, velek ша

gános és köz jóllét napról `napra öröködött:

az alatt felnevelkedett ’5 már kom’ telyes Virzì--'

gában, 24-dik évében ált Imre herczeg, kit

atyja különös gonddal nevelve , országa’ ’s `in

tézetei’ örökösének szán vala. Enuek készült

a’ bàr nem koros, gyengült egésségů atya, még

életében általadniàz uralkodást,~hogy maga tia-`

nitsa azt nyomdoliiba lépni , ’s látva аж, nyú

godtabban hagyja majdairel édes gondjai’ egye

düli tárgyát, szeretett népét. Már meg vólt _

határozva a’ паp, megtéve minden készůletek
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а‘ legfényesb szertartassal SzékesFejérváron

tartandó k0ronaaltaladasra, midön a’ derék if

_ jú Herczegnek 6 nappal elébb történt hirtelen ha

lála mind ennyi szép reményeit atyjának, népé

nek egyszerre semmivé tette 1031-ben, Sept.

2-dikán.

Nem lévén Istvânnak 161111 gyermeke, egye

důli igen súlyos gondja vólt most, kit hagyjon

az nralkodásban követöjének? Az eredeti, nép

és Fejedelem közötti kötés, a’ Kiráályi örökö

södésröl annáál többet nem rendelt: hogy Ár

pád’ nemzetségéböl legyen a’ Fejedelem: de

hogy ez szükségesképen ki legyen? valyon az

elsö szülött-e? ’s még ha asszony 15? vagy le

; het,’smimód0n,kiknek akaratjával, jóváhagyá

naval, más távólabbról való i5? erröl semmi

hatáározat amaz alapkötésben nem vólt; ’s ezen hi

jányt Sz. Istvánnak i5, аппyi más dicséretes

rendelkezési között, kipótolni soha eszibe nem

jntott; minek elmúlasztása olly sok zůrzavart,

veszélyt arasztott idövel a’ hazára. Sz. Istváán

nak 2 asszony testvérje , férjíì egy sem, leg

`közelebbi rokoni Basil vagy Vasul, András 65

В61а vóltak, mind hárman atyja’ testvérjeinek,`

az elsö az öregebbiknek Mihálynak , ezek az if

jabbnak Kopasz Lászlónak fijai. De Basiltöl

zaboláátlan, fajtalan élete, melyért ötet az atya-'

li-szeretö szelid Kiráálynak nem egyszer töm

löczbe is kellett záratni; Andrástól az uralko

dásra megkivántató erö ’s belátás’ szembeötlö
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`hijánya; Bélától ’_ 'ki erejéért, bátorságáért

Leventának 5) is szoko`tt neveztetni — szilaj,

Чаd természete elöre idegenkedteték Istvánt. EI

mellözvén tehát mind hármat,l leány testvérjé

nek Giselának, és a’ nem rég Konstaneziná

poiyban számůzve meghalt Velenczei Herczeg

Ottónak már telyes korú, ’s anyjával együtt

udvarában tartózkodó fiját, Pétert nézte ki mód

jать. mire ennek amazokénál miveltebb kül

seje, maga’ ’s anyja’ szerencsétlensége, az ez

által természetesen gerjesztett részvétel is so

ket tehettek. ЕМ: megsejditve az elmellözöt_t

rokonok, egyetértésbenhazafiaik’ közzůl az0k

kal, kik titkon a’ pogányság meнett buzogtak, '

’s a’ keresztyénség’ megerösitésére czélzó ezen

új tervét Istvánnak, mint bizonyos vesztöket

úgy nézték, egy messze kiágadzó öszveeskü

vést csináltak 1032ben , melynek czélja, mint

istentelen szándékjok’ kivitelére legrövidebb út ,

Istvánnak meggyilkolása , ’s igyßasilnak , mint

a’ férjfi ágon legöregebb Árpád-utódnak kirá

lyi székbe ültetése vólt. Már a’ tettre ajánl

kozott gyilkos, a.’ király’ hálószobájába belo

pódzva, annak ágya mellett állott, midön 1;`u

hája_ alá reлett töre után nyúltában, ezt törté

5) Némelyek Leventát külön személynek, а‘ testvérek’ harma

dikának tartják. Levent Cornides szerint Töriâk szó ‚ mz

bajnokot, ’s hogy Béla igy neveztetett, ngyancsak Cornidcs

azt az oт“ adja.,. hogy Béla egy hires Pomerániui Ищи!

kettös viadalban выпeй.
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netböl elejti; István a’ fegyver zörrenésre fól

ébred; a’ megzavarodott, bátorságát vesztett

gonosztévö lábai elibe rogyik, száudékát ’s tár

sа“; kîvallja. István megenged a’ nyomorúltnak;

a’ több részesekre törvényt láttat. András, Bé

la, bůnös vóltok’ érzetében? "аgy Péter’ any

jától féltökben ‘Ё az itéletet be nem várva, Len

`gyel Országba futnak; Basil késedelmezvén,

örökös fogságra, Nyitra várába záratikJ ’s ott ,

a’ fija’ jеgá: féuö, ’s ezért mindenre kész Gi

sela' embertelen parancsából, maga által azon

udvari tiszt által, ki neki a’ Király kegyelmet

’s szabadúlását vala. épen hirůl vijendö, - de

ki, külömben is már egésségében, erejében

hanyatlott jó Ura’ bosszújától nyilván nem félt

annyit, mennyit egy határtal:J\n_nagyraI vágyá

sú asszony’  lejendö uralkodója’ ançfja’  kie

légitettb0sszú~vágyától egykor reménylt —- sze

me’ világától, majd füleibe Öntött forró ón ál

tal, hallásától, ’s ekként a’ valaha uralkodha

tásnak csak reménységétól is megfosztatik.

Istvánnak , midön beteg ágyában a’ borzasz

tó hirt vette, сsаи könyjei vóltak már az ir

‘шаtos eset’ megsìratására, ereje акта]: meg

büntetésére többé nem, ’s .-`« miután a’ törtéute

ket meg nem történtekké úgy sem lehete ten
nier --— talán akaratjá sem. Hihetöen ezen tör

ténet is siettette végét; mert nem sokkal utá

na --- ágya körůl öszvesereglett Nagyjainak,

utólsó szavaiban is Pétert, és az egyetértést,

`
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’s hitben álhatatosságot ajánlva - kimúlt , mi

útán szinte fél századon által népének atyja

és nevelöje, Száázadának disze vólt, 1038ban

Aug. 15dikén. Száázadok' keltek ’s múltak el

azólta sirja felett; sokat vááltoztak, ’s vááltoz '

tattak magokkal az _(Дан az idök; mindent dú

ló viharjaiktól István’ munkája sem vólt kimél

ve, gyakran megrázkódtatott, megrongáltatott

általok, de alapja most is - annyi más fel

forgatott Országok’, orszagos intézmények’rom- `

jai közt _ renditetlen áll; csak датó, igaz.

gató kezeket kiváán: tisztelet hat és hála а.’

ritka Férjfi’ emlékének, ha több mint 800 éves

mive az annyi századok alatt elöbbre haladt,

miveltebb kor’ jelen szükségeinek, magasb` ki

vánatinak mindenben eleget nem tészen is.

-I

VII. FEJEZET.

A’ Sz. Istvánt Àövetett Királyok, Sz. Lu'szIo’z'g ; Pe'ter,

Задние! (Ада), Audrzís, Bela, Salamon, I. Geisa.

1038-1077;

Istváán’ nem юté: csak hamar megérzette

`az Ország, ’s szemláátomást sülyedt aláább azon

pólczról, melyre elhúnyt лаgу Kiráálya emelé.

Péterben az igazgatás"gondjai sem fojthaták

el, mint jó nag'y Мtла rernénylé, a’ szaka(lat

lan gyönyörůségJ vadászáás’ ’s Тамада!‘ élet’ ki

váánságát. Kiesapongâsi annyival kevésbé ‘ан’;

hattak számotbocsáánatra, türedelemre, minél

nagyobb vólt népében, a’ még el nem puhúlt,
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meg nem vesztegetett Magyarban, a’ tiszta er

kölcsök iránti tisztelet, minél elevenebb fedd

hetetlen Eldödjének emléke. Lehetetlen vólt

nein tapasztalnia népének töle idegenségét;

ez csak ingerelte ifjúi heves természetét; a’

me1y mértékben nevekedni látta magyarjаi’gyů

lölségét maga` iránt, azon mértékben igyeke

zett kimutatni velek, itéle_tökkel’s indúlntjok

kal nem gondolását, durva erkölcseik’ ’s az

egész nemzet’ hideg megvetését; annál szoro

sabban szövetkezett a’ külföldi Németekkel és

Olaszokkal; ezeket ůltette a.’ fö hivatalokba,

ezek vóltak oldala mellöl elválhatatlan társai.

Nevelte 21’ köz bosszúságot jóltévöje’, Sz. Ist

ván' tiszteletes özvegye- , 21’ kegyes (ßajor) Gi

sela 1) iránti hálátlansága, kit, talán, hogy

a’ Magyaroktól szerettetni látta, ’s bef0lyásá'

tól, erényeitöl félt, szabadságától megf0szt

ván, elzárva, ’s oly sanyarlian tartott, hogy

alig vólt mindennapi eledele és ruházatja.

Mind ezek azt okozák, hogy országlása’

3dik esztendejében (1041) népe ellene 'fól

zendült; mely zendülésben életét ugyan ko

ra futással megmentette, "de koroiiáját elvesz

 

1) Kegyességën, fedrlhetetlcn erkölesein kiviil emlékczetes arrôl

ís, hogy mind a"`ke"t magyar hazába 161111 érdemes hazañ

ait szállitott, ezek közt a’ Niìrnbergi Hermant, Erdélyben

Szeben` (németiìl épcn róla Herlliannstridt) éliitiijét, és szath

már vái.nu.gyél\en sok német csuládokat, kiktûl vette ere

_ detét ’S nevétszatlamár-Ne'rneti.
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tette; hivei, tanácsosi, azok közt anyja, a’

minden zůrzavar’ ’s veszély’ okának hitt (Mа

gyar) Gisela, ’s vele, gonoszságinak ösmére

tes eszközi, segédi, irgalóm nélkül felk0n.

czoltattak; végre a’ gyözedelmes fél által a’

királyi székbe, nìinthogy az Árpád’ tör'söke

beli`herczegek, András és Béla, még mind tá

vol vóltak , a’ Sz. István alatt‘Nádorságot viselt,

de ezt Péter alatt elvesztett SÁMUEL, más

nevivel ABA , a’ Kun- Magyar Kapitányok e

gyikének maradéka, ’s Sz. István’ testvérjé-

nek Saroltának férje ültettetett. _ ’

Kit lázadás emel pólczra, rendesen, ha

azon meg akarja magát tartani, vagy rabjává,

vagy ’sarnokává kéntelen lenni azoknak, 'kik

arra emelék. Sámuel az utólsó` módon akará,

magát székében megerösitni, félelemmel és ret

tegtetéssel fterrorz’smusj ijeszteni el mindent

az egyszer nekî ajándékozott korona után nyúl.

ni többé. Mutatott ugyan eleinte némi kedve

zéseket, eltörlötte nevezetesen Péternek min

den alkotmány elleni újitásait, az általa szer

felett nagyra nevelt adót megkissebbitette, az

idegenek’ kezéböl a’ kórmányt kivette, melyek

kel ’s talán korával isi, érdemlette eleinte a’

kegyentzének'válásztott köznéptöl a’ feljebb

emlitett Abи vagy Apu nevet: de csak hamar ,

kаши miután Péternek az ország’ visszafog

lalásara tett készůleteit megsejdité, telve gya
núval,` elkezdett mindeneket, tulajdon pártllu'-.
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veit is, kik tekintetökkel, hatalmukkal, nem

fenyegetni jelenleg, de fenyegethetnì egykor

látszottak мы)’: székét, rangra, korra, hi

‘ vatalra tekintet nélkül üldözni, öletni; ’s épen

ezzel sietteté ön magáának bukását, Péternek

szándéka’ sikerůlését. Nem sokáára Péternél

is gyůlöletesb lett az elébb kedves Ада név.

Az alatt Péter mindent elkövetett , hogy III. _

Henrik Császáárt, kinél menedéket keresett,

és a’ Pápát IX. Benedeket maga részire von

ja, amazt, hogy segitö seregeket, ezt, hogy

pártos alattvalói’ fejére átkot (anathema) nyer

jen töle. Mind kettö meglett. Henrik 1042

ben öszszel nagy haddal Magyar’Orszagra be

jövéii, Heimbnrgot, mely még akkor Magyar

Országhoz tartozott, és Posont, hosszas ostrom

utáán, elfoglalja, ’s mivel elébb Aha is, Pé

tert üldözve, Austriában és Baváriában nagy

pusztitáást tett vólt, azt az egész vidéket el

pusztitja: tapasztalván mindazáltal a’ Magya

roknak Pétertöl nagy idegenségét, másfelöl a’

maga, mint Országa’ érdekeivel többet gon

doló Abának a’ békélésre, akármi feltételek

alatt készségét, ez úttal megérte azzal, hogy

Magyar Országnak a’ Leitha vizétöl a’ Cetius

hegyig terjedö, és Felsö Pannoniát ‘вы ré

szét, attól elszakasztváán, Német Országhoz

csatolta (1043), melytöl az soha többé a’ Ma

gyar Koronához vissza nem került: de követ

kezö esztendöben, Péternek és a’ pârtján lé
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vöknek újabb ösztönözésére, újrn beüt Magyar

Országba, hol az 2112111 i5 50112111211 elidegenitett

Abá`tól ,`kegyetlenségén kivül, a’ Pápának, a.’

Papok által, kik többnyire idegenek, "s Pé

ternek hivei vóltak, országszerte elhiresztelt

átka, ‘s `a’ nemzeti büszkeséget sértö közeleb

bi egyaránt káros 65 gyalázatos béke. A’ Rá

bán innen közel Györhöz ütközetre kerůlvén

a’ doing , Aba , kinek személyes bátorságát, se

regei’ számát tekintve, gyözni lehetett , gyöz

ni kellett vólna,2) mikor legerösebben folyt

a’ viadal, övéitöl elhagyatva, futással próbált

szabadúlást keresni , de 212011 2111211, kik meg

`gyilkolt 101101121i11’, kedveseik’ véréért 16511052

szút és halált esküdtek fejére, `megragadtat

ván, Péter elibe hurczoltatott, ’S ennek pa

rancsából, maga, felesége` és gyermekei, va

lakiketmegkaphattak , mind megôlettettek 1044
dien. Péter pedig‘- mintán a’ gyözedelmes,Csá

szár Magyarjaival, mint látszott, megbékélf

`tette, SzékesFejérváron újra szokott rend

tartással megkoronáztatta, ’5 nagyobb hátorság

okáért védelmére egy с521p211 német 1121101121521

got hátràhagyott — királyi székébe _másod-’

szor is beült.

2) A’ gyôzedelem sokáig kétes vôlt, ’s a’ Csász'=íi" Ne’mf’fjei,

kiìlönösen Bajorjai közziìl annyi elesett, hogy mint Thu

róczi P. ll. C. 37. irja , а’ esatntér Ferlorum Payer (jobban

néllietiìl verlorne Bayern) niagyarúl Veatnempn', azaz, Ve

szett-Ne’met névvel neveztetett.
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Péter, szerencsétlenségén. semmit nem ta

'milva, követte régi élete’ ’s ura1k0dása’módját.

Ehez járúlt, adott királyi szма ellen, mind

azoknak, kik imént ellene Abával tartottak,

keserů üldözése; végre, a’ mi a’ nemzet’ szi

vét legelevenebbjén érte, ’s mit ö Henrik Csá

szârnak régebben tett titkos igéreténél fogva

is, de, miután nemzete` bizodalmát elvesztet

10, talán ön bát0rságáért is tenui' magát kö

telesnek-hitte, azon, a’ uemzet’ legsarkala

tosb alkotmányos jógába ütközö` tette, mely*

szerént magát ’s országáát, megsemmisitve an

nak eddigi független állását, Henrik Császár

nak - `ki e’ végre maga uagy pompával, még

nagyobb sereggel Magyar Országra jött —- а.’

hódolás miuden külsó jeleivel, koronája’ ’S

egy aranyos láncsa’ általnyujtásával, aláve

1e11e. Henrik a’ koronát és láncsát magával

011i11é1), késöbben Rómába küldte; az OrszáL`

g0t`Péternél, elöre tett egyezésök szerint, 1101

ta napjáig meghagyta, miután magát а‘ 03:1

száár és Birodalom iránti örökö_s hůségre, éven

kénti 'adófizetésre kötelezte, ’s erre nem csak

maga megesküdött, hanem az Ország’ jelenlé

vö Nagyjaitfis megesküdni kénszeritette, az

1045ben Székes-Fejérváron tartott gyászos

emlékezetů Ország-gyůlésen.

Mintha Herostratusi lángokat szórt vólna

istentelen kezekkel hona’ hamuvá, égetésire:

úgy terjedt el egyszerre villám sebességgel az
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egész Urszágban a’ Király’ ezen hazaárúlási

tettének hire. Keresztyének , titkos Pogáányok,

felejtve a’ régi gyů1ö1kö`dést, most egyszer

egyek, ’s eltökélettek a’ köz ellenségtöl ha

zájokat akarhogy megszabaditani, következö

tavaszszal (1046) Csanádra gyülekeznek , az Ан

pád-herczegek’ visszahivásáát elhatáározzák, ’s lüs

tént követeket küldvén Orosz Orszáágba, hol

akkor Andráás tartózkodott, ennek, mint idó

sebbnek ajáánlják a’ koronát. Andráás a.’ köz

kivánságot' megértvén, haladék nélkül útnak in

dúl. Aha-Újváárra (Thuróczináál:' ad castrum

novum, quod Aba construxerat) értivel temér

'dek sokasáfg fogadja шт“ vezér alatt, több

nlfire népsöpredék, a’ pogáánysáágnak ekkorig

titkos , most, a’ zürzavarban batorságot véve,

nyilváános pártolóJ`i, kik, a’ mely vétkek csak

a’`Kiráályban vóltak, a’ valláásnak tnlajd0nit

váán, ’s igy a’ keresztyén hit iráánti régibb

gyůlolségoker a’ kiwny ii-Ami újabb gyůlölség

`is nevelvén, miután vádjáikkal, fenyegetöd

zéseikkel az' addig más gondolkozásuakat is

vagy_velök egy értelemre, "аgy halgatasra

birtak, zajos láármával, fenyegetödzve kiváán

jak az annyi z1"1rzavar|;, szakadást okozott 11]

hitnek általános eltöröltetését, ’s az atyjaikat

bóldogitott 'ösinek helyreáállittatasát. András

magát meglepetve, kiráályságát, mi több, éle

tét is veszedelemben forogni látván, megigéri

a’ kér'tteket; útját, a’ nem zaboláázható vad s0
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kaság’ dúlongási, különösen az egyházakon, ’s

egyház’ szolgáin elkövetett hallatlan kicsapon

gási 3) között, tovább folytatja. Péter a’ hal- `

lottak’ hirére, elébb azokon, kiket a' zendů

lés’ fejei, vаgy ezek’ rokoni közůl megkapha

сoи, Vél‘€s bosszúját töltvén, másodszor is fu

tással próbálja megbántott, elárúlt népe’, ’s a’

büntetö igazság’ kezeit kikerülni. De minden

felöl útját állott ellenségei kézre keritették,

’s szemeit kiszúrva, rabúl hnrczolták félig él-`

_ ve félig halva SzékesFejérvárra, hol nem so

kára bánat és fájdalom megölék. Igy büntet

te meg a’ bosszúálló Istenség a’ fiúban Péter

ben az anyának Giselának, éppen érette, a’

Szerencsétlen Basilen elköveteu; istentelenségét.

ANDRÁS a’ felzúdún Iiogányságtól fe1k0ń

егo1: Keresztyének’ testhalmai, ’s feldúlt tem- _

plomaik’ romjai közt, Székes-Fejérvárrzi vi

tetvén; miután kidühöngék magokat a’ fellázadt

indúlawk, 0rs»Lág-gyů1ést hndetwt (1047) ko

ronáztatása, ’s a’ gonosznak, melyet engedé

kenységével okozott, mentül elébbi orvoslâsa

végett. Itt, igen nagy számú keresztyén vilá

`lgiak-, de csak 3, a" felböszült pogányság’ dü

hét elkerült Püspök’ jelenlétiben, véghezmen

vén elébb a’ koronázás, nem csak az Aba-Új

3) Ekkor történt Едет‘ Gelle’rt (deákúl s. Gerardus) Csanádi

Piìspöknek , midön Andreis elibe Pestŕe akarna menni, egy

ily dúlô esoport’ kezibe esése, ’s a’ Budni` hegyrôl, lively

aztán rôla Szent Gelle’rtnek neveztetett, letaszittatäsa.
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vári kicsikart engedelem visszahúzatott, ha--

nem -— mi másik túlság, '’s a’ Krisztus’ szelid

„пásы épen nem ajánló eszköz vólt - min

den pogány szokásoknak, minden ezekre em

lékeztetö külsö jeleknek rögtön megbüntetése,

a’ Keresztyén Vallásnak pedig és Sz. István

Király’ törvényeinek mindenütt az egész Or

szágban haladék nélküli visszaállittatása halá

roztatott, ’s parancsoltatott kinek kinek min

den jószága’ és feje’ vesztesége alatt. Most

már ‘a’ Pogányokon vólt a’ sor, atyjokfiai’_ár

tatlan Мапtott véréért, háborgatott lelkiös- `

méretökért lakolni: de б}: látván a’ nagy ellen

eröt, kész engedelmességben, magok’ szinlett

megtagadásában kerestek a’ törvény’ ’s meg

bántott ellenfeleik’ bosszúja elött menedéket:

igy esak hamar minden a’ régi lábra viszsza

’ ment.

Hátra. vólt a’ Császár III. Henrik’ meg

engesztelése, ki egyaránt sértettnek tartotta

magát a’ Péteren elkövetett eröszak, és And

1rásnak az ö tudta é? megegyezése nélkůl ki

rályi székbe lett ültettetése által. Hiába igér

te, ’s valóban telyesitette is a’ megijedt gyen

ge lelků András Péter’ gyilkosi’ megbünteté-.

sét; hiába ajánlotta a’ Péter által kötelezett

évenkénti adót, függés-elösmerést a’ Császár

tól és Birodalomtól: a’ Császár mindenre csak

fenyegetödzéssel ’s azon válaszszal felelt: hogy

Andras, koronájáról lemondván, országát bizza

5
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egészen a’ Csáászáár’ rendelkezésire. ЕМ; a’ Ki

ráálynak sem kedve, sem ha kedve'lett vólna

is, bátorsága гeниi, saját népitöl féltiben, nem

lévén, ’s igy a’ had már elöre elkerülhetetlen

nek látszván: Andráás érezve had- ’s fegyver

viselésben jááratlansagáát, testvérjét, az ösmé

retes bátor vitézt, Bélát „опят fel Lengyel

Országból, maga’, ’s mivel neki {iй örököse

nem vólt, az ö halálával külömben is reй né

zö Országa’ oltalmazásara. Béla siet szeretett,‘

’s most azon feljül veszélyben is forgott báty

jáának karjai közzé. Ez, magan kivůl örömé

ben a’ rég nem la`tott testvél", a’ váárván várt

szabaditó’ megérkeztén, csak azt is késölvén

váárni, hogy magáának szeme húnyjék, még éle

tiben megosztja vele Országát, neki adja an

nak' harmadát (Erdélyt, a’ szomszéd lllagyar

országi váármegyékkel) m_i`nt egészen szabadon,

a’ Kiráálytól függetlenül birandó Herczegséget;

’s ezen, 'szivének ugyan dicséretes, de mint

Fejedelemnek megbocsáthatatlan gyengességé

vel elhinti jövendöre а’ hazát, a’ királyi csa

ládot oly sokaig rongálandó szakadasf, szam- és

végnélkůli belsö villongások magvait. Azou

ban a’ Császár felveszi' bosszúló fegyverét, de

Béla’ erös Ката, okossaga` által gatoltatva,

` csak pironság és veszteség-1) megújitott pró

 

4) Kiìlöiiösen nagy vólt a’ Németek’ vesztesége a’ Vt/rtesí er

дама, melyek Thnróczi дятел! nevöket is (Vertes lieg]/e,’ _
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batételeinek liére.` `Égve szégyentöl és bosszú

állás kivánságától, 1052-ben, nagyobb eróvel

és készülettel, mint valaha, még egy utólsó

`próbzit kivánt teпиi; P0’s0nt erös ostrom alá

veszi. Itt , miután a’ Dunán eleség-szállitó ha

jói, bátor, ügyes Magyarok által megfúratva

elsü1yesztettek, lmdai a’ vitéz várbeliek, ’s

az ezeknek segitségůl sietö csapatok közt két

Ню közzé szorittatva, oda jntottak vólna , hogy

vagy magokat gyalázatosan feladni, vаgy ma

gyar kard, ’s az még ennél is irtózatosb éh

ség által elveszni kéntelenittetnének: a’ Csá

szár, ki elébb megvetette, maga, kezdi meg

az alkndozást, ’s az András által minap önként

ajánlt feltételek alatt, néki békességet, ’s a’

Császár és Birodalom részéröl soha meg nem

háboritandó 5) csendes országlást ajánl. De And

rás , ’s testvérje Béla, a’ szerencse’ ezen jobb

ra fordúltával _ hanemha a’ Péter által Inépe’

megegyezése nélkül kаши, úgy is jogtalan szer

németiìl Schiltberg', azaz helyesebben Schildberg) nz ott

тeтert, ’s futô Németek elluinyt pai’saiktól vették, régi

magyarsággal п“ annyit tévén mint рай‘.

5) szabad légyen -— mire eddig ligyelmesek nem igen valánk -

ñgyelmezte`tés, ’s ha Фetиш, követés végett megjegyeznem!

hogy én könyvemben az ando’ és endó', árido' és e'm1á' része

siìlôket mindenkor szorosan inegkiìlönböztetem, ’s àmazok

kal mindég esak szenvedôleg, ezekkel csak cselekvôleg élek,

igy: soha meg nem háborŕtandô béke; a’ békét mèghäbalí

tándôk; a’ teendô károk; a’ károkat teéndôk; ndandó, az

az adattatandô, vagy таза“ e1б adándó alkalommal.

5#
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zödés’ egész megsemmisitése’, ’S Országuk’ tö

kéletes függetlensége’ kimondása’ egyetlen fel

tétele alatt — hallani sem kiváánnak a’ béké

lésröl; ’s`akaratj0k, a’ két hadakozó fél’ meg

egyeztetésére már elébb személyesen megjelent,

’S a’ Császáár meнett közbenjáróskodó Papa’

minden esdeklései’, fenyegetödzései’ daczára is,

rendůletlen. A’ Császár maga magát kárhoztat

va, mit megátalkodottsága дна1 elrontott , meg

átalkodottságával próbálván helyrehozni, újahb, `

erösebb ostromot parancsol : de nagy veszteséggel

visszaverettetvén, szorúltsága még nagyobb,

szembetůnöbb lesz; ’s máár az elibe szabott,

imént viszszavetett egyetlen feltétel elfogadá

Sara is késznek nyilatkozik, csak ennivalót

küldjön a’ kiráály az éhelllalással küszködök

nek, ’s bántatlan elmenetelt engedjen a’ fogva

tartottaknak. András, bár vóllak, kik az el

lenségnek vagy mind egy lábig levágattatását,

vagy legalább drágább aron, Lerhesb, feljebb

csigázott feltételek alatt eleresztetését sürget

пéй, tanátsosabbnak, illöbbnek itélvén gyöze

delmében niagamérséklésével lekötelezni, mint

szertelen kiváánságival ujabb tartós haragra,

gyůlölködésre ingerelni a’ hatalmas szomszéd

nemzetet: rááll a’ C/sászár’ kérésire; ’s megelé

gedvén , hoдy népe’ rablánczait széttörte, Hen

riket a’ Magyar koronához akárminémüi`szin

alatt valaha formálható minden jogáról ëskü

véssel, és, ha szavát szegi, a’ Papa’ átka ala
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'` esés’ büntetése alatt lemondatta: még` csak az

‘f Aha alatt elvesztett Leiâhai, imént Magyar

birtokot is a’ Csáászár’ keze ~közt hagyta.

` A’ szerze`tt békével nem solzrïhetett csen- ‘

dességben András. Idöközben (‘ 2) 1°emény

ségéu kivül fija- Salame” - S` tvén, termé-`

szettel felébredt benne azon vágy, hogy Or

szágát ennek inkabb, mint testvérjének hagy- ’

ja halálával. Ezt észrevévén Béla, nem tit

kolhatta el neheztelését. Ebböl harag, gyů

lölség lett a’ testvérek közt. 'Andráás, nagyobb

batorsáágnak okáért. fiját még maga életé'ben

az Ország’ Rendei' megegyezésivel, megkoro

naztatja 1058-ban. Minthogy Béla semmi` el

1enszeg\"1léSt vagy ellennyilatkozást nem изtt,

a’ Kiráály kis korig megnyúgodottllak lenni lát

szott. De csak hamar felköltik gyanújât, fé-'_

lelmét a’ kenyeröket ujságoláással, szóhordással

keresö Udvariak, ’s elhitetvén vele, hogy` fi

ja’ kiráálysága S‘oha biztositva nem lesz Béla’

életiben , meghatározza ennek elvesztését. 1059

ben tehát Várkonyi várába hivatja. Udvari em

bereitöl körůlvéve, maga egy nyugvó agyon;

lábai eюtt egy szönyegen korona és meztelen

kard:` igy váárja érkezö testvérjét. Belépvén

megölelif; tettetett szivességgel, nyajas hangon

elöre bocsátva — „hogy a’ korona a’ Királysá

„дot, a’ fegyver a’ Herczegséget jelentené; e

„zek közzůl a’ mit váálasztánd, övé, iìja az

„zal , a’ mi neki maradand, megelégedett `len

\
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„пe; ’s h'ogy'e’`barátságos egyezést úgy az Оr

„szág', mint ön magok’érdeke javalná“ -naran

csolja válaszszon tartózkodás nélkül; azomban

titkon már rendeléseit úgy tevé, hogy mihelyt

Béla, a’ korona után uyúlna, irgalom nelkůl чёт

gattatnék le. Béla épen a’ királyi udvarba jöt

tiben, egy hozzá hiv Udvari által, a’ titokból

mar valamit megsejtve, a’ kardot választja; ’s

e’ tettével magát ez ища1 a’ feje felett függö

haláltól, testvérjét nyughatatlanságától meg

` szabaditja: de tudva, hogy a’ szivben egyszer

gyökeret vert gyanúnak esak kicsi kell, hogy

újra feléledjen, ’s ennek mar némi újabb jelen

ségeit is érezvén, mihelyt módját ejthette, há

zanépével együtt Lengyel Országba, a’ Sógo- `

rához, Boleslávhnz szaladt 1059ben.

Ebböl András elöre is semmi jót magára

nézve nem jövendölhetvén; de majd bizonyo

sabban is méggyözödvén megbántott testvérje’

bosszús szándékáról: minthogy népének, mely

ötet magát is pártossággal emelé ваннy; széké

`be, álhatatosságához, hivségéhez - Béla irán

ti vonzódását félretéve is - nem igen bizhatott;

IV. Henrik' Német Császártól kért segitséget,

ngyan 0da` a’ had’ veszedelmeinek kitenni nein

akart щей: és feleségét már elébb elküldvén.

Hogy ezen elöre g0nd0skodás.nem' vólt szük

ségtelen , megmutatta a’ következés. Béla 1060

ban nagy Magyar és Lengyel sereggel vissza

térvén, ‘а' Tiszánál András ’S Német szövetsé
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gesei ellen megnyert véres harcz után, még

a’ csatapiaezon Kiráálynak kikiáltatott, ’s min

den akadály цéпи“ az Országot és kiráályi szé

ket, a’ csak haular azután’tart0tt 0rSzág-gyů_

léS’ jóváhagyásával is, elfoglalta. Alldrás’ utól

só végéröl nem egy az értelem. Némelyek sze:

rénl, Bélával harczoltában, lováról leesve, a’

viadal’ hevében öszvetapostatott; mások sze

rént túl élt a’ szerencsétlen ütközeten, ’s Au

stria felé futtában M_0’S0llnál elfogattatván, de

majd, mint` gyanitják, magának Bélának tudtá-_

Val es akaraljával elszabadúlván, bújdosásában

halt meg a’ Bakony erdöbeli , nénlelyek' szerént

1060ban , mások szerént1061-ben. Hólt tes:-«

tét Tihany — 1101 Apáturságot álhtott 4- nem

SzékesFejérvár, a’ Szokott királyi-lak éе te

metö-hely - fogadta 'kehelébe.

András, bár harczos fejedelem nem vólt,

az Országból, a’ mint ад általvette, llenl csak

semmit el nem vesztett, hanem ahoz a’ Száva

és Dlina közti Нorти Országot (Sclavmlia vаgy

_Croatia interamnensis) meggyözvén , visszakap

csolta. Töle, a’ keresztyélll vallás’ helyreálli- '

tását tárgyazó feljebb már emlitett végzésen ki

vül, valamint két közelebbi eldödjélöl is, sem

mi nevezetes törvényt nem birunk. -

BÉLA’ uralkodása rövid , (le atyai , és az

Országra пéшиe igen haszllos vólt. Allg hogy

kardja’ hatalma, ’s nemzete’ megegyezése a’ fö

pólczra juttalák: azonnal hüvelyébe`dug_va fegy

lr
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verét - mire a’ történetek’ év-könyveiben oly

kevés рейdы; találhatni; mit szokatlan történe

tekkel gazdag, megvilágosodottnak nevezett

jelen nagy századunk, annyi véres tapasztalâs

utáán i5 , megtanulni nem tud, vаgy пeт akar -

`felejtve a’ történteket, felejtve gyözedelmét,

Ínem ellenfelei’ üldözése, ha lehet, kiiŕtáása,

hanem megnyerése által igyekezett királyi szé

kének állandósâgot, a’ 22 esztendö ólta sza

kadatlan belsö villongások, hazafi háborúk ál

tal rongált, elerötlenedett Országnak valahára

pihenést, nyúgodalmat belül, kivül tekintete’t

.Szerezni. E’ végre köz bocsánatot hirdette

tett, ’s azt lelkiesméretesen meg is tartotta.

Nem vólt elég, hogy a’ hazájokba, ’s köteles

ségökre visszatérteket régi vagyonaikba, hiva

talaikba visszatette; hanem a’ vissza nem tér

tek’~artatlan feleit is , minden bosszútól, sze

_ mélyökben vagy javaikban eshetö sérelemtöl,

saját párt-hivei ellen is, megörizte. Ily,

gyermekeit eltévelyedésökben is szeretö jó atya`

képében lépvén fel elöszür - mire a’ vérenge

zö Péter és Aba ’sarn0kságuk’ `minden retten

tésivel rá nem mehettek — azt nyerte, hogy

csend, béke Csak hámar visszatértek az Or

szágba, ’s székét nem vólt belül legalább ki

töl félteni. Kivülröl azomban tamadhatott vólna `

még igy is veszedelem a’ Salamont befogadott,

’S oltalmába тet? IV. Henrik Csa`szartól, ha

ezt, ‘аgy, minthogy ez maga gyermek vólt,
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azokat, kik helyette kormányoztak, elég ne

шeе, elég okos nem lett vólna lekötelezni ma

gának, az ama’ so1"sá,t elhatározó , véres harcz-'

ban elfogott Német vezérek és vitézek iránt

mutatott ritka emberségével, kiket minden vált

ság nélkül, söt, vitézségök’ méltânylásajeléül

gazdag ajándékokkal eresztett hazájokbn4 Igy

kivül belül eloszlatvána’ hont fenyegetö vi

harokat: következtek az Ország’ virágoztatâ

sára, a’ köz jóllét’ hágtatására czélzó minden

féle hasznos rendelései. Ilyenek: hogy a’ Pé

ter ólta béjött rendkivüli adókat, nein külöm

ben a’ nyerekedés és rövid látâs szülte, ha

szon helyett csak károkat árasztó, közÖsů

lést, `kereskedést, nemzeti szorgalmat gанó

nagy vámokat vаgy eltörlötte, vаgy megkön

nyitette; új, fornlájokra alka1mat0Sabb, érté

kökre jobb (ezüst) pénzeket veretett, melyek

közzůl egy egy az István, Péter, Sámuel ré

gibb igen apró pénzeik [pensa ae) közzůl tiz

zel — honnan делит nevök ,-— negyven pedig

‘egy Byzantiumi (akkor Magyar (ìrszágban e

gyedül forgó, а’ mai körmöczi aranynyal igen

egybecsü) aranynyal ért fel; ’s ezek’, valamint

bìzonycs meghatározott fontok’, ` mértékek’, ren
des vásárok’ országszerte behlozatahival` adâst

vevést könnyebbé, átaljába a’ kereskedést ele

_ venebbé, virágzóbba tette. Ö vólt, ki az ad

dig vásár napúl szolgált, ’s hihetöen nevét is

onnan vett Vasámap helyett a’ Ssomöatot `reiz
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` delte vásáárnappá: hihetöe11 nem csak azért,

hogy a’ b,nz'góság0t , szent `foglalatosságokat a’

vásáriakl, han‘elll azért is, hogy ezeket amazok

ne gáátolják , ne akadályoztassák. — Nagy igye-'

kezetet, messze kiterjedö gondossagot mutat

az is, mit 11111 а2 újabb Nemzeti-Gazdaság_tu

domány kárhoztat nlost,akk0n több jelellleg tud

va nem lévö környülmények szükségessé te

hettek, hogy minden vásári árúkllak, milléml'isé

gökhöz képest, bizonyos árt, becset szabatott.

Talán — mert valamillt a’ roszból jó, úgy

a’ jóbul is ered néha rosz — a’ Királynak épen

ezen szelid kegygyel teli uralkodása okuzta,

llogy a’ hama alatt lappangó szikra, a’ Pogá

nyoknak, vagy, lllivel ezek nyilván nem

szenvedtettek , a’ pogállysághoz titkon szitók

Ilak a’ keresztyén valláás irállt András millapi

kemélly törvénye által elfojtolt gyülölsége , lij

ra kirontott. Ezek, bátorságot vévén a’ Ki-~

rálynak mindenek, még ellenfelei irán`t is 11111

tatott kedvezéseiböl, ismét, lllint Alldrás’ ural'

kodásra lett nleghivattatásakor, ugyallesak Va-"`"1'

tának, atyja’ vad természetét, hajlandóságit

öröklött iija’, vezérlése alatt, zászlót emelllek

a’Krisztus`eröszakkal rájok 1011 vallása ’s gyü `

lölt követöi ellen, élve egy magától a’ Ki

rálytól akaratján kivůl szolgáltatott alkalom

mal. A’ Király t. _i. hogy вépe’ kivállatait, szük

Ségeit bizonyosabban megtudja, egyszersmind‘
hogy azt, az Ország’ dolgaiba, 11’ töl‘ve'ny-h0-L
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zásba neki engedett egyenes befolyassal, an

nyival inkább megnyerje, és igy egy fe-`

jedelemben a’ 11ii csak lehet, a’ legdicséretesebb

szándékból, az 1062-ben Székes`-Fejérvárra hir-_

detett Ország-gyůlésre a’ Papokon, világi Na

gyokon (Mágnásokon) és Nemeseken kivůl, kik

tették rendesen az UrszaggyůléSét, a’ Varo

sok’, Helységek’ követeit is meghivja, kettöt

kettöt mindenünnen az öregebb, értelmesebb

lakosok közzül. Alig hogy ezek, sok más,

részint az újságon kapó, részint máár elöre

gonoszt forraló , gyülevész sokaságtól kisérve,

Székes-Fejérváárra megérkeztek; azonnal gyů

léseket, lázitó beszédeket tartván magok közt,

’s maga a’ Sokaság is nevelvén bátorságukat:

a’ keresztyén vallas’ gyökerestöl kiirtásáára czél

zó Ivérengezö szándékjokat, ’s az Andrástól

minap kiesikartakhoz mindenben hasonló irtó

zatos kiva_nataikat,6) sziveket fagylaló lárma

és fenyegetödzések közt elöadjak. A’ Király,

a’ {eje felett függö veszedelemben is lelke’

jelenségét, mint' hajdan bátyja, el nem veszt

vel, sem engedésével a’ köz, legszentebb ügyet

elárúlni, sem férfias ellenszegülésével a’ je

lenlévö Rendek’ életét veszélyeztetni nem akar

ván`, harmad napi halaszlast kiván., mig~ mind

б) Ritn patrum suornm in paganismo vivere, Episcopos lapi

датe, preshyteros extermínare, clerìcos strangnlare, (leci

matores snspendere, eeclesías deslrnere, campanas confrìil

. gere. Thur. Chron. P.` ll. Cap'. 46.
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maga, mind magok a’ dolgot jobban megf0n

tolják. Ez alatt' a’ vidékbeli katonaságot,

minden hiveit titkon fegyverbe öltöztetvén, ’S

közel re_]11’e1а11"1111, midön harmad napon, а’

Király’ `halasztását már kész engedelem gya

nánt vett, ’s ezzel még jobban vérszemet ka

pott lázadók, a’ Király’ intésire, elöterjesz

tésire semmit nem hajtva, már már eröszakhoz

készůlnének, egyszerre, a’Kii'álytól adott jel

re, körůlfogatnak a’ mindenfelöl rájok rohanó

jól felfegyverkezett katonaság 'által, ’s mielött

ijedtségökböl magokhoz jöhetnének, minden út

a’ szabadúlásra zá_sva lévén elöttök, vagy le
vágattatnak, vagymelfogattatnak; a’ foglyok

közzůl a’ nagyobb bůnösök halállal , a’ kisseb

bek, Sz. István’ törvénye szerént, szabaflsá

gnk’ elveszíésével lakolnak. Ez vólt a.’ pogány

ságnak Magyar Országon a.’' keresztyén vallás

ellen tett utólsó, kétségbeesés szůlte próbaté

tele; ez a’ rajta esett végcsapás, mely 'ntán

csak litt ott titkou áldoztak, ’s esak igen ke

vesen, szent berkeikben, ’s forrásaiknál Iste

neiknek, mig nem ezt is rövid idön telyesen

megszüntette Szent Lâszló’ újabb kemény pа

гапe5а.

Igy az Urszágot másodszor is megcsende

sitvén , a’ gonoszt , mely annak belsején rágóтt,

nieghóditváll: egy még szebb jövendö’, nfég

nyúgodalinasabb esztendök’, bóldogabb uralk0

11115’ _reménye ált elótte; ’s lelke tele vólt 01’
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sиga’ virágoztatására czélzó mindenféle llagy

gondolatokkal: de mielött ezek közzůl csak

egyet i5 valósithatott vólna, véletlen halál, a’

királyi szék’, vagy nlasok szerint, egy ház’

reá szakadása эта1 , dicséretes igyekezetei köz

ben meglepte 1063ban. Nevét a’ már fentehb

mondottakon kivůl azzal is felhagyta, hogy

Szekszárdon 7) klastromot épitett, hol el is

temeltetett. ' `

Bélának harom fija шаrам, `Geisa , László ,

kik nlég Lengyel, és Lampert, ki már Ma

gyar Országon született. Ezek közzül akar

Geisának , akar Lászlónak könnyů lett vólna,~az

atyjok iránt hamvaiban is hálás Magyarok’ se

gitségével, a’ koronát, melylyel azok Önkéntki

nàlkoztak, elnyerni: de akar azért, hogy а’

` már egyszer András’ életiben Királynak válasz

tott, nleg is koronázott Salamonnak közelebbi

jogát, ’s még atyjok’ - Béla’ —- szerencsétlen

végében is azezen jog’ megsértését bosszúlni

kivállt igazság’ némi újjal mutatását tisztelék;

akar, nlivel elég erös lelkök vólt, ön becsök'

érzetében, nem vágyni a’ koronára, ’s hitt

 

7] sôt maga ezen т!’ is Srrgazórd igen hihetöen tôle van. Szeg

t. i. és ‚мг régi Magyar szók; amaz Larmit (mely a’ német

braun-ból lett) ez Íropaszt jelent. Minthogy már Béla

barna is vólt ‚ koliasz is vólt, közönségesen Szcgwzár.

пай, ’s igy rúla а’ vàíros Szegazárd-nak neveztetett , még

_ pedig  Thuróczi szerént Chron. P. II. C. 46. __ Béla’ sa

ját rendelésébôl.
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erösb jogukat a’ haza’ nyúgalmának önként` al

dozatul vinni: nem csak semmi lépést nem tet

tek, hogy atyjok’ méltósáágát örököljék; söt

'követeik altal magok Sürgeték Salamont az

Orszáág’, ’s 156256165’ mentül elébbi általvéte

161e, 62011 65y611611 11i1161611 feltétel alatt, hogy

a’ mi öket illeti, az András által atyjoknak

adott Herczegi rang ’s birtok, nékik se iri

gyeltessék , biráásaban 50116 116 háb0rgattassa

nak. Salamon elfogadta a’ feltételt; ’s csak

11611161‘ 161611 6’ M65у6r011 — 116111 minden 6556

` 1165, "5 llyngtalanitó 616563165611 nélkůl - mi

ként ülteté a’ gyermek Német `Császár IV.

Henrik a’ még náláánnál is gyermekebb, csak

11 éves Magyar Királyt Sz. István’ ’s Bela’

kiráályi székibe: de, csak hogy a’ koronát má

sodszor is fejére 1611616 Salamon, elfelejtkez

ve igéretiröl, és még atyja’ szomorú példàját

elibe terjesztö édes anyja, Anastasia’ (IV. Hen

rik’ testvérje) intésire, esdeklésire 56111 hajt

va, 65652611, 111i111 6’ Н6rс265611’ szerencséje’

romjain, magáét felépitni` váágyott alnok Vid

(a’ Kiralynak szamkivettetésében tár'sa, és Pé

ter’ egyik hůtlen tanácsosának, a’ Svevìaból

szakadt Guthkelednek méltó 1136 , külömben

akkor Bacsi Её 15p611y), ’5 6‘ több, csak ma

5011’ 116521161; 1656, udvariak súgallak, az OsZ

tályról 116116111 56111 akart. A’ Herczegek, tud

va , mit àldoztak Salamonért, ’s most 1616

legigazságosabb jogukat megsértve, Söt ily 526



. . ~ H 19

чёт“, jogokkal játszó, minden szem;)illan

tásban vááltozó Kiráálytól még életöket is ve- `

szedelmeztetni látván: hol atyjok hajdan , Len

gyel Országban keresnek menedéket; majd, a’

segedelemre mindég kész Boleslávtól segittet

ve, hirtelen nagy haddal visszatérnek (1064-`

ben), erövel kénszeriténdök Salamont esküje’

telyesitésére, ’Saz öket atyjokról illetö örök

ségök’ kiadásáára. Salamon , kedvezö körülnlé

nyek közt büszke, rosszakban félénk, a’ Her

ezegek’ jövetele’ hirére Mo’s0nba fut , hogy on

nan vagy, sürgetvén a’ szükség; sógorához а’

Császárhoz toты)!’ fnthasson, vagy a’ une re

_ménylt német hadakkal, módját látván, el

lenségére nagyobb eiŕövel visszafordúlhasson.

Azomban a’ Püspökök, hogy a`keletkezö hazañ

háborút idejében elnyomják, mindenképen igye

keznek a’ feleket megbékéltetni. A’ Hercze

gek, noha magok' örökségén kivůl mâr a’ Királyt

illetö Magyar Úrszágnak is egy részét hatal

nnlk alá hajtak, megelégedve még is azzal,

mit legelébb kivántak, mihelyt ezt a’ Király

telyesiténdi, kinyilatkoztaták készségüket a’

békélésíë." А’ Király, bár mim' enenzé vid,

`végre maga is`jónak látván nem veszedelmez

tetni az egészet egy részért, a’ Herczegek’

kivánságât telyesiti; ezek a’ fegyvert letészik;

igy a’ béke meglesz, ’s mint látszott, mind két

részröl tökéletesen megengesztelödött indúla

tokkal, Györben 1065-ben. A’ Ilerczegek` a’
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királyi udvarban tartózkodás nélkül múlatnak;

a’ legközelebbi Húsvét innepen pedig Pécsen

magok viszik a’ Kìrályt a’ Тemp10mhа‚ magok

teszik . ez úttal már harmadszor .- a' koro

nát fejére, a’ mindenünnen öszvegyülekezett

sokaság’ szenle’ láttára. A’ Király együtt har

czol а’ Herczegekkel a’ Maros felöl Móldvá

hól (1070) a’ Herczegi birtokba berontott ,‘ ’s

egész a’ ТiМЫ; nyomúlt Ifuno/E ellell , kiket Er

dély’ széliben Cserllalomnál együtt utólérvén,

szinte mind egy МЫ; levágnak. 8) Majd` a’

Herczegek segitik a’ Királyt Belgrádi háború

jáball. Némely Bolgár Országi, Tót eredetü

Bessus vagy Bíssenus, mások szerént Petsehe

nég rabló csoportok, Belgrádnáál a’ Sáván ál

talkelvén, több izben nagy károkat, puSztitá

Sokat tettek a’ Magyar földön, a’ Belgrádi Gö

rög Kornlányzónak, kivel pedig a’` Magyarok

barátsâgos lábon állottak, titkos nlegegyezésé

vel. Salamon e’ két-szinůséget megb0sszúlniki

vánván, nagy haddal megy 10’72ben Belgrad

alá, ’s szinte 3 hónapi kemény ostrom után,

bár a’ rabló Bolgár Országiak is segitségül jö

vé`nek, elébb a’ Várost, egy ott fogva шпoн,

a’ bástyákra, mikor legjobban dühösködnék a’

szél, bllsszús lángokat szórt magyar szůznek

s¢zgitségével,' majd a’ várörizet végsö menedé

__,__.__.._____ _

(8) Lásd örökitve e’ történetet is Vörösmartink Cserllalem hôsi

kôltem~;‘l|yében. `
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két, a’ várat is megveszi. ’S épen itt, és ez

zel készült az új meghasonlâs a’ Király és

Herczegek közt. Az örizet’ feje Nikétáás, (Ésá

szárának kedvencze, midön látná, hogy a’ vá

rat a’ már megrohanni készůló Magyarok el

len meg nem tarthatja, önkéutes feladásra. a

jánlkozott, ha magának ’s katonáinak bántatlan

’ elmenetel engedtetnék. Ezt a’ Kiráály és Her

ezegek megajánlváán , Nikétáás, hallva máár elébb

Geisának emberséggel páárositott vitézségét, övéi

vel együtt egyenesen az `б tááboráába megy, ne

ki adják által kardjaikat. E’ megkülömböate

téssel sértve érezvén magát a’ Király, Vid’

bujtáására , kit a’ foglyok’ megváltásából reménylt

11] nyereség’ elszalasztasa , ’s a’ Herczegek irán

ti régi gyůlölség egyformáán ösztönözének, a.’

foglyok’felét, mint a’ közös fegyverrel keresett

prédából ötet illetó részt, magáának általenged

tetni kiváánja. A’ Herczegek, miután hiába

terjesztik az indúlat és Vid által megvakitott

Királynak elibe a’, bar ellenségnek, bar gyö

zötteknek adott, királyi szó’ szentségét; ké

szebbek lévén magokat a’ Király’ haragjának

kitenni, mint hitszegés’, álnok csaláás’ alacson

_ szenyjével magokat, népöket , az egész magyar

nevet bémocskoltatni engedni: mig a’ Kirâly

észrevette, minden foglyokat, valakik magokat

az ö hůségökre, óltalmukra bizták, rögtön,

minden váltság nélkůl., haza eresztenek. A’

Kiráály nyilván kikelni nem mervén, a’ Her

б`
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lczegeken úgy áll bosszút, hogy a’ ’sákmányt

négy egyenlö‘rész1e osztván, ’s ebböl magá

nak egy negyedet, kettöt Vidnek és vejinek

kiszakasztváán, a’ Herczegeknek, kiknek vi

tézségivel szereztetett az egész, egy negyed

del kelle megelégedniek. A’ Herczegek, bar

nehezen, elszenvedék még is e’ méltatlanságot.

Rövid nap fényes követség, gazdag ajáándé

k0kkal,' (azok közt Geisa’ számára egy koro

nâval, mely a’ mai magyar koronának alsó ré

szét teszi, lásd VI. Fej.) ërkezik a’ Herczegi

eiborba, a’ liii-ályinak, ’S a’ Királynak relé

sein menve, a’ Görög Сеймá? Dnkasz Mihály

tól, köszönni és hálâlni a’ Herczegeknek a’

Császár’ nevében, mit ennek alattvalóival; ba

rátival, rokonival, a’ fogoly Görögökkel te

vének; egyszersmind közte és a' Herczegek

közt, szövetséget és liarátsagot kötni. Ezen

alkalmat ravaszúl használja Vid, hogy az irigy

ség-, bosszú I.iltal`elfoglalt Király’ szivében,

ezekhez még az irtózatosb gyanú’ indúlatjzit is

felköltse: a’ Herczegeket nyilván `a’ Kiraly el
lenségeivel ellene czimb0rásk0dá'3Í’,` k0i.0ii:ijii

ra törekvés’ v‘.'1`0lJ'.'wa1terhe1vén,` ’s a’ foglyok

iránt mulatott minapi emberségöket,‘ lelkiesmé

retességóket is most árúláás’, önlia,szon-kei.e

sés’ undok képibe öltöztetvén. A’ Kirâlynál et- '

töl fogva meg "(Ш határozva a’ Herczegek’ el

vesztése. Hányszor, hányféleképen próbalta

ezt, hosszú vólna elöadni. Elébb szinlett ba
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rátsággal, szivességgel igyekezett öket meg

ejteni, ’s bérben fogadolt gyilkosok által tit

kon ki.v<_'`geztetni; ebllen nem bóldogúlváll, úgy

Jlyúlt nyilván fegyverhez: harczának jó kime

netele felöl, midön 0 az Ürszágllak két, a’

Iierczegek csak egy harnladát birnák, ezen
 kivül Nénlet Segitségre is szálllot tarlhatna,

anllyira el lévén hitetve Vid állal, hogy а.’

'I’l€l`C'l.(2gl birtokot elöre neki — Vidnek — igér

'te hů ianácsi’, ’s sz0lgálatai’jutalmáúl. De nem

mindenkor nyertes az álnoksággal szövetke

zett erö; ’s mit enlberi szem nem láát, gyakran

magában Ia’ nagyobb hatalomllan rejtezik épen

allllak rolnlásának Oka; az elsö szerencsében а?

következö nagyobb szerencsétlenségnek csirá

ja, ’s lllegf0rditva. Geisa 'külöll elébb (1074

Febr. 211-1111" közel а’ Tiszálloz) késìülellell

meglepetve' Salamonlól, ezenkivül megveszte

getett vezéreitöl az ütközet’ derekán elhagyat

va, alig szaladhatott el kevesed magával: de

kevésl nap múlva (Martius’ végén) testvérje’,

László’, 65 sÓg0ra’, az Olmülzi vitéz Ilerczeg

0116’ (ki testvérjòket tartá feleségül) Magyar

Morva-hadaikkal egyesülve, Váezhoz kòzel,

.lïogyorófl nevů helységnél, bár 1i1051 15 szám

ra sokkal csekélyebb erůvel, az 11116111 gyóze

delmes, ’S találl gyözedelnlében magát llagyon

15 611112011 Salamollt, igen véres, a’ visszál

lmrlflsole f.'.l.ly.'.J'.ll videl is elvlll viadal man,

tŕìkéletesell megveri, földönfutóvá teszi. ‘

6# '
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‘ ‘у

Most másodszor is nyitva állott az út GEI

SA elótt a’ királysáágra. A’ Rendek, miután

azt is hitelesen megtudak, hogy Salamon , csak ’

hogy névvel Kiráály maradhasson, koronája' be

вылeты, népe’ érdekeivel nem gondolva, or

szagát azon módon, hasonlii gyalázatos feltéte

lek mellett, mint Péter hajdan, a’ Német Csá

szárnak ajáánlotta, ’s záálogúl 6 magyar váárost:

(Нe: nem csak mint az‘ ártatlan Herczegek` en

gesztelhetetlen üldözöjét, ’s a’ köz csendesség’

haboritóját, hanem úgy is, mint Urszág-árúlót

a’ Királyságtól megfosztván, köz megegyezés

' sel сeмt váálasztják Kiráálynak. Geisa, hogy

az Orszag Ю nélkül ne legyen, a’ kormáány

иst elvállalja ugyan, ’s ezen tekintetböl laka

sát, az eddigi Herczegi lakból, a’ Kiráályiba,

SzékesFejérvárra általteszi: de koronáztatá

sát még ekkor sem engedi meg, hogy, ha a’

Salamonnal megbékélésre még valami Щ talál

koznék, azt el ne váágja maga’ , és az Ország’

`Rendei elött. Salamon azonban nem a’ béké.

lésröl, hanem a’ bosszúálláásról gondolkozváán,

mintáán a’ Magyar koronáán kapó, ’s Magyar

Úrszágra nagy sereggel még azon 1074-ik esz

tendöben béjött IV-[dik Henrik Császarnak mel

lene tea `pi-óbaféfele is sikeretlen “т, fůhöz _`

fához ragaszkodva, VII. Gergely (elébb Hil

debrand) Papához, a’ szent vagy papi hatalom

(hierarchia) amaz rendithetetlen bajnokálhoz fo

lyamodott, вицe]: Szaváától, tekintetltöl várva,`
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mit a’ Császár’ fegyvere~ nem tehetett , oi~sz:i
gába visszaállittatását. Ugyan odalfolyamodott

mar elébb Geisa is, de nem mint Salamon, a’ _

Királyság iránt, melyet hogy megnyerjen, bir

va Nemzete’ egyezését, a’ Pápa' megegyezésire

szüksége nem vólt, hanem mint szerfelett lel

kiesméŕetes emher, maga megnyngtatása vê

gett, hogy hallván a’Pápa’ gondolkozását, tudja

miként intézni további lépéseit. A’ Pápa, ki

a’ Кor’ tudatlanság-szůlle babonáját használva,

minden világi méltóságok, Királyok, Császá

rok felett feljül emelkedett hatalmat kezde

magának tulajdonitani, kapott ezen alkalmon,

nlely ötet két, a’ koronán vetélkedó Király

közt mintegy itélö-biróvá tenni látszott. Sa

lamonra már elöre neheztelt azért, hogy nem

hozzá, hanem a’ Császárhoz, ’s az ö személyes

ellenségéhez épen, folyamodott elébb; jól tud

ta azt is, mely gyůlületes az egész пeниe‘;

elött: bár azért бtet, mint megszorúltat ‚ ezért

magáért, engedelnlesebbnek, mindenre készebb

nek reménylhette; nem akarván, nem mervén

mindazáltal tekintetét érette veszedelmeztetni:

azzal a’ fogässal ‘Ш, hogy Salamont ugyan

nyilván kárhnztatta azért, hogy a’ Római kö

zöns‘éges Anyaszentegyházon kivül, melytöl

tartoznak egyedül minden országok függeni,

mâsnak akarkinek, nevezet` szerént a’ Német

Királynak (regi Teutonico) magát alávetni pró

balta, ’s még királyi székétöl lett megfosztat
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мышц is, mint ezért Ístentöl rea nlért büllte

tést úgy adla elö: de Geisa’ részéröl szántszán

dékkal eldöntetlen hagyta a’ dolgot, ezzel akar

váll ötet kötve tartalli, a’ Rendeket pedig jó

mólldal arra birni, пoд’ az általa выgeтt Sz.

Széktöli függést önként ßlösmerjék. A’ Ma

gyar Rendek azomball a’ függést egyenesen csak

a’ hit’ dolgára , a’ lelkiekre magyarázváll ,‚ al

kotnlányi sarkalatos j0gaik’, söt nemzeti létök’

megsemmisitése nélkül másképen nem is ma

gyarázhatván, ’s ha igy értette Ö Szentsége,

ily értelemhen azt kétségbe nem flozván; ha

másképen, úgy elérteni önként nem akarván;"

következésképell az egész függésröl, magok’

alávetéséröl mélyen hallgatván; ragaszkodva

csak a’ tettöket, ’s Salamoll’ letétetlefését iga

zoló szavaihoz a’ Pápának: újra eröltetik, ’s

csak ugyan rábl'l~ják Geisát, Вoду а’ haza’ ja

váért és csendességéért a’ királyi czimet és

`k0r0nát fogadja el. 'De a’ Pápa csak hamar

azután, Salamon’ felesege’, ’s napa’, az özvegy

Császáárné’ esdekléseikre, fortélya’ nem ‘ЧМ;

kimenetelét is Юта, újabban levelet ir Gei

sának , melyben bar Salamont még mind biillös

nek esmeri, javallja a’ vele megbékélést, ’s ré-_

gi méltóságâba visszahelyheztetését. Ez, ’s a’

Püspökökllek, kik hihetöen has0nl_ó útasitast

тeнeй a’ Papától, el_öterjesztései, újra olyan

szeget ütöttek Geisa’ fejibe, 'hogy nolha már

megkoronááztatott _(1075)` ’s a’ P0`spnba zárkó
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zot`t Salamont is, erös ostrom utáán , Szinte maga

lnegadására kénszeritette: testvérjével Laszló

та1 az ostromot félbeszakasztatja; (1076)‘el kezd

alkudozni; ’s egyedül Ílerczegsége’ habo1'i,tat

lan 1)ii~i0k=n, ’s hóna napjáig a’ királyi néw

'viselhetését kötvén ki magának, Salamonnak

az'orszagot visszaigéri. Ra is állott erre Sa

lamon, meggyözvén, та): legalább ideig òrá

iё; a’ Püspökök’ javaslására , elfojtváán magában

a’ Geisától ’s „мы uraságtól benne mély gyö

keret vert idegenséget: de a’ viЩЁ! nrak es

merve Salamon’ álhatatlan, álnok , bosszús ter

mészetét, ’s töle, ha ismét pólczrajutáánd, sem

magokra, sem az Országra semmi .jót nem var

hата, nem csak jóva nem hagytak Geisa’ ’s a'

Püspökök’ Száándékát, hanem sokkal inkabb

Salamont erölteték végképen lemondasra. Ezt

Salamon teпиi telyességgel nem akarván, a’ do

log addig haladt, 'hogy Geisa közben (25-dik

April. 1077) meghalt. Halála, bár erényéit te

kintve,‘a’ hazáára nézve sajnos, a’ környülmé

nyekhez képest jókor-történt vólt; mert а‘ mely

aggodalmat Geisa’ szerfeletti lelkiesméretessé

ge, és Salamonnak épen olyan lelkiesméretlen

sége okozáának, azt csak egyiknek valamelyik

nek halála szüntetheté meg. `

' VIII. FEJEZET.

Szent Ltíszlo' 1077-1,095.

Geisa’ iestvérje LÁSzLo, ha mega is

igen lelkiesméretes ember, a’ Rendek мы egy
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‘ szivvel lélekkel királylyálett választatását, eb

böl nemzete’ hozzá ragaszkodását látván, a’

koronát elfngadta; fejére tétetni mindazál

tal.nem elébb, hanem csakfuralkodása’ 4-dik

esztendejében (1081) engedte , a’ mikor Salamon,

tapasztalva, különösen a’ világi uraknak, meg

gyözhetetlen idegenségét, hogy âllapotját még

rosszabbá ne tegye, a.’ koronńról -- csupán a’

királyi ezimet, ’s hozzá illö nyugpénzt kötvén

ki holta’ napjáig magának --` végképen le

mondott. ` ’

A2 а1а11, mig e’ történt , VII. Gergely , az

Esztergomi Érseket vévén fel segitségül , miu

dent elkövetett, hogy Lászlót országânak a’

Szent Szék’ oltalma, és pártfogása alá adâsára

birhassa: de minden próbatételei sikeretlenek

vóltak, 'annâl többet töle nem nyerhetvén , hogy

` а’ Szent Szék’ szolgálaljára készségét, és en

gedelmességét a’ lelkiekben, mint szokott dól

got a’ Keresztyén« Fejedelmek közt, каша

által kijelentette, az Országnak , magának az

Egyháznak is, a’ hitbelieken kivül, minden e

gyéb dolgaìról szabad rendelkezés’ jogât , Pfis

pökökön, Papokon, és ezeknek jövedelmein

való hatalmát, mire vágyott különösen a’ Pa'

pa, eldödjei’ példája szerént egyedül magának

tartva: és még is -- mit mint különöst, és

László’ esmertetésire nem utols'ó adatot jegy

zünk meg -- László, a’` hatalmas’,` bátor és

_ bosszús, annyi koronás fejeket, azok közt ma
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_ ga is .lr Császárl, a’ lelkes lv. Hemikel lâ

bai alá tapQsott'Pâpától milldég megkíméltetett:

nyilván, hogy az embereket esmerö, maga is

a’ közönséges enlberek’ `sorából magasan ki

emelkedett Hildebrand hasonlót ösmért el László

ban , ’s a’ nem csak erös , hanem okos is, mint

sem nyert horostyánit az erösscl öszveütközés

által szerellcséltesse , inkább, sérelmét, indû

latját ~magába. fojtva, kikerülte ай. Ezt mu

tatja a’ többek közt a’ következö történet.

A’ Lengyel Király,. a’ Geisát, Lászlót ’s

'atyjokat Bélát hajaikból többször «‚1kisegitett, '

hů, bátor és vitéz, de durva, eröszakos és

erkölestelen Bolesláv, kinek könnyehb dolog

vólt ellenségein, mint indúlatin gyözedelmes-\

kedni, az ötet inteni, feddeni, majd, miután

feddödzései nem használtak, az Anya-Szent

egyházból kirekeszteni, ’s а’ templomból eltil

tani merészlett Krakkói kegyes Püspököt , Sta- `

nislaust, a’ templomban, magánál az oltárnál,

szent szolgálata közben - királyi parancsa’ más

kor vak eszközei ,_ a’ `durva 'poroszlók nemen

gedelmeskedvén - tulajdon kezeivel keresz

(й! verni (1078) nem irtôdzott. A’ Pápától e’

zért átok alá vettetvén, koronájától megfosz

tatván, ’s ezzel alattvalóit, a’ sokképen meg

bántott, nyomorgatott alattvalókat, az iránta

való hůség és engedelmesség alól egyszerre

felóldoztatva, Söt a’ hosszuállásra, mint jó,

nlint [stell elött kedves dologra, nyilván fel

‹.



90

szóllfnarva laval, ezekralfélriben 01-siágábói

kifutni, ’s’ menedéket Laszlónál keresni kén

telenittetett. László, bar_m1'nd a’ menyköt

szórt Pápát magát, mind menyköve’ irtóztató

hatalmát, a’ vagy csak a’ vele öszvecsapni mert

IV-dik Henrik’ még igen fris emlékezetü szo

morú példajából is 1) (1076) jól ismérte; ezzel

semmit nem gondolva, ’s Boleslavban csak a’

Fejedelmet, a’ szerenesétlent, barátjáát, roko

nát, ~egykori jóltévöjét tekintve, nem csak be

fogadta,` a’ Pápa’ és magyar Püspökök’ ellené

re, hanem `,‘_’1nivel nlagát, nem soka történt ha

1. A’ Császár, és Papa НМ: per támadt a’ papi hivatalok (be

ne_ficiumok)’osztása, és az ezekbe szokott módon gg/ů'rů' eh’

_pálcza та! Lßaezefee (jus investíturae) joga fele'tt, melyet

‘a’ Papa a’ 'Fejedelnie}\'töl el, _és egészen magának venni igye

kezett: ez által akarván a’ papsägot, — miutän azt a’ nó'

telensefg’ (coelibatus) felállitása ältal (1074) a’ polgári társa

ságtól, annak közepette, mintegy elszigetelte — minden vi

lági befolyástól tökéletesen fiiggetlenné, ’s oly állapotba.

tenni, meyben, fején ~ a’ Pápán -` kivül senkitöl mastól

Sereménylenie, se félnie ne lehessen, ne kellessék‘l selhmit.

A’ Császär nem akarta ezen to"le nnír elébb gyakorlott, ’s

igen nagy fontosságunak csmert jogot kezei Кбит sehogy

l\"iereszteni.' Ezért a’ Pápától átok'alá vettetvén, épen mikor

nlattvalóival a’ legnagyobb visszálkodasban vólt: koronáját

söt életét.is féltve, kéntelenŕttetett télv1'z` idején álruhába

активам, bujkálva, ne hogy megösmértessék, Német or

_szágliól Olasz országba menni, és Canossában, ` hol akkor

Vll-ik Gergely штат“, kivül az ‘Штатoв, télközépen, vé

kony gyolcs ruhában , mezitláb д étlen szomjan , liárom nap

reggeltöl estig varakozni, mig meghallgattatást, ’s utóbb'

is`igen megalacsonyitó feltételek alatt, azatok alól felól

doztatást nyerhetett. _
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lála mia nem lehete, fiját Mieislaust fegy

veres kézzel országába is visszatette. ’S mind

ezeket VII. Gergely látta és türte, Melly

példatlan kimélésre, a' Királynak (Lászlónak)

a’ Pápától egyaráánt _becsíilt 05 félt személyes

erényeinkivül, mindenbizonynyal a’ népnek Ki- `

rályához ragnszkodása is - melyben áll tulaj

donképen a’ Fejedelmek’ erejének titka ,igen

sokat tett.

`De Salamònra visszatérvén:1 alig hogy ô_

a’ királyságról lemondott, szokottváltozósága

szerint, cselekedetét megbánván , újra kpronája’

visszaszerzésé_ben törte fejét. Ily czélból ma

gán azon a’ pénzen, mit neki . érdemén kivül,

László’ szivessége királyi rangjához ‘illôleg

böven szolgáltatott, minden èlégületleneketJr mind

a’ legelvetemedettebb embereket -—- kikben,` sa

játkicsìnységök’, rosszaságuki érzetében , a’ Ki

_ rály’ nagysága, erényei esak botránkozást és

gyůlölséget, szorossága, igazság-szeretele fé

1lelmet és rettegést gerjesztének -— titkon ma

gahoz csatolván, ezekkel együtt tervet készi`

tett Laszló’ meggyilkolására, csak az ö hólt tes

tén keresztül reménylve még magának a’ kirá

lyi székhez útat törhetni. De szándéka kitu

datott; ö maga épen annak kivitelében Í`ogla`

latoskodva elfogatott, ’s a’ Visegrádi várba vi`

tetett fogságra 10S2ben. Innen következö 052

tendöben (1083) 151111" Királynak, 111110 Hei'

czegnek é5 Gellért Püspöknek, VII. Gergely
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Papa дым a’ Szentek közzé lett számlálíatá

sa’ (cauom'satioja) alkalmával, midön épen Sz.

István’ teste innepélyesen sirjából felemeltet

nék %) , László’ parancsából, hogy ezen nevez‘e-»

tes innepen jelen lehetlle, kiereszítetvén, ’s a’

nagy lelků Királytól minden eddig-valókról,

nagy Ösük’ Szent sirja felett telyes bocsánatot

nyervén: elébb Regensburgba feleségéhez, at

tól el nem fogadtatván, hosszas és tekervé

nyes bolygás _után végre a’_M0ldvában lakó

Kunokhoz vetödött. [tt esmeretséget vetvén a’

hator, harcz- és Мипа kedvellö Kuteskkel , kö

zal akamml ketten elhalámzák Magyar or

szág’1negtámadását, oly kötést tévén nlagok

‘Кбzt: hogy, ha Kutesk Salanlonnak korollá-'

ját kivivni Segitend, Erdély jutalmul övé', le

ánya pedig Salanlon’ nöje fog lelllli. Be is

ütöttek 1086-ban nagy haddal Magyar Ország'

ba, ’s Mâramarost elpusztitván, már Ungvárig

nyomúltak: de itt útjokat állván László, nagy

szégyennel és veszteséggel visszaverettek. lgy

is mindazáltal szerencsétlen `indúlatjától hajtat

va, mint a’ kiben a’ llyughatatlanság már ter

mészetté vált; ’s a’ szerencsét, melyet Magyar _

Úrszágon többé nem lehete, `masutt próbálváll

`felkeresni: ugyan csak a’ Kullok’ és Petsehe-`

2) szent Istvánnak ekkor , állitólag épségben ШИН jobb Ката’`

emlékezetére alapitotta Lás'/.Ió a’ ‚Заем‘ Jabbi, ищy régi"`

Magyarsággal Szent Joglu' Apátllrságot, melly ma szent.

Jóbllak neveztetik - Abbatia sacrae Dexterae Divi stellhani.
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negek’ tarsasâgában , következò tavaszszal, ál

talkelvén a’ Dunán, îßulgáriaraûtött: de egy

igen véres ütközetben, midón a’ gyözedelmet

már már kezében vélné, a’ Petschenégek’ bátor

vezére’ Qzelgn’ elestivel, szerencséje egyszer

re megfordúlváán, ’s az egyesült 80,000 fönyi

sereg nagy részint levágattatván, maga is Sa

lamon erösen harczolva elesett,' ’s nyughatatlan

életének véget vetett 1087-ben. Ez a’ közön

séges vélékedés, noha vagynak , kik Kaza Si-` ’

тол utáán azt tartják, ` hogy megmenekedvén,

még azutan, mint Szerzetes, sokáig élt; Ma

gyar Orszagban is Kálmán’ királyságában meg

fordúlt , deismétfeltůnt , ’s végre Pólában , Istria’

városában halt meg, ’s ugyan ott temettetett

el is.

Salamon’ haláála nagy jótétemény `vólt az

országra nézve. Lászlo, nem lévén ezentúl

kitöl tartania beli`il,. kivül annyival nagyobb

tekintettel, batrabban léphetett 161; mire rö

vid idön szüksé''g lett. A’ Нorи“; Országi Ki

râly Zvonimir épen akkor iályban, mikor Sa

lamon, mag né`lkül meghalván:` özvegye, a’ szép

Ilona, `Béla Kiráály’ leáánya, az ötet birtoká

banáháborgató, az országot magok közt, szé

lyeldarabolni törekvö nagyok ellen testvérjé

hez, Lâvzlóhoz folyamodott. László altalkel

vén (1089) a’ Dráván, rövid idó alatt az egész’

Sáváig, sы KulpaigA terjedö részt meghódol-`

fatta, a’ felzendülteket lecsendesitette; ’s mi

д.‘
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kor mar épen a’ Dalmatia’ szélén esö várak

és vàrosok ellen készülne, `akkor veszi a’ hirt,

hogy a’ Kunok, Kopulch vezérök Маtt , Erdely-`

be, onnan Biharba nagy erövel béütöttek. Ily

helyzetben, Királynak nevezvén testvére’ Lam

pert’ fiját Almust, hihetöen, mivel a’ Horvá

toknak a’ Magyar Országgal öszveolvasztatás

tóli idegenségét tapasztalta; ’s minthogy Al

‘ mns még gyermek vólt, mig felnevelkednék,

mind ötet, mind az Országot húga Ilona’ gond

viselésére bizváán: maga a’ Kunok ellen Маzа

sietett. A’ Temes vizénél találkozván velek,

midön azoknak minden várakozáást feljülmúló te

mérilek sokaságát latná, elébb, mint-sem ma-'

gáéinak a’ gondolkozáásra, erejök’ öszveméré

sere, amazoknak maguk’ rendbeszedése're` idöt

engedett vólna, maga rövid, de lelkes, ’s ka

tonáiba is lelket öntö beszéd közben, megra

gadva a’ vCPEs мышц 01y erövel rohantaz

ellenségre, hogy kevés ellentállás ищи a’ gyö

zedelem övé, ’s a’ szánltalan sokaság fogvavólt,

egyetlenegy —- Езсетби nevů — menekedhet

vén meg, a’ rolnlásról, melynek tanúja “Ш, пeш

zetének majdan hirt viendö. A’ foglyok, vá

lasztás (таk a’ szolgaság vagy kereSztyénné

létel köztlehetvén, legtöbben az utólslót válasz

tották, ’s a’ nekik lakhelyůl mntatotß, Pray

szerént Csallóközöeu (Insula Ciluornm), a’ közön

ségesebb vélekedés _szerint pedig а’ mai .Lisz
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ságon 3), a.’ Tisza és Zagyva közt, megteleped

tek. Az othon maradtak, hallva Atyjokfiai’

szerencsétlenségét, miutan visszaeresztetésö

ket, követeik által, igen fennyell és fellyege

tödzve, hiába sürgették, újra nagy haddaljö

nék (1092) lllagymfországra. de e2 úllal is

szerellesétlen kimelletellel. Mert László, sziin

dékjokrllljókortudósittatváll, eleiökbe ment; a.’

Dunállál, a’ mai Oláh ország’ szélén velek meg

ütközölt, vezéröket Áltost; a’ harcz0lók’ sůrů

Csapatjai 11621: felkeres`vén, saját kezével' levág

ta, a’ többeket vagy elszélesztette, vagy el

`fogta; a’ foglyokat újabban' megtelepitette Ott’.

1101 az elébbieket, kik együtt azután, hazúl-`

ról utánok jött kedveseikkel .is szaporodván, a’

régibb Magyal‘0kkal'egygyé fórrva, szánlos, sz ép

és el"ös ilépet fornláltak.

A"Kl1ll0luiak , valahlinyszor l\Íagyar0rszág

ril ütöttekß a’ (mai Galicziílt lakó) ()l‘0sz0k nlin

dellkor sz`abad ńltalnleneteit ellgedtek halárai

kon: ezért most lakolni rajtok vólt a’ sor. Laszló

tehat sereggel niellvén (1093) ellenek, mind

járt megérkeztévelîannyira megréinitette öket,

hogy köz akarattal követeket küldöttek hozzá,

"11 ` » 

3. Jgíszak vagy~]";'u’s:oll., (kik ijjal bánnak , a"lVÍagyar TiirvefnyJ

könyvben Pllarctraríi, BaIi`stnri`i, ’s ebböl elrolftva Pllillt.I

идей) `földe: mely név reájok bizonyosan az ijjal, vagy

nyillalba’n:ísban kitiintetett îìgyesSégökl‘6l ragadt. _Ugyanitt,

de nagyobh kiterjedésben laktak régebben a’ sarmatiábúl -‘il_

talvándorlott Juzg/gell' _ Jasiges Metanastae _ ‘a’ most

megtelepedett Kunoktól egészcn kiìlömbözó nép.
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bocsáánatot kérni a’ můltakról , ’s jövendöre ma

gokat a’ Magyar Kiráály’ óltalma, pártfogáása alá

ajáánlaui. László az ajánláást elfogadja; azok hů

ségére megesküsznek: ’s itt kezdödik Magyar

országnak a’ vele határos (Veres) Orosz orszá

gon, a’ következö századokban még jobban is

megerösitett felsöségi joga. '

Mind ezen vitéz tetteivel milyen hirt nevet

szerzett magának országán kivül is László , a’

vagy csak abból is megitélhetui', hogy 1095

ben a’ Keresztes háborúra készülö keresztyén

Fejedelmek, az egész Europa’ minden országai

ból, népeiböl öszvegyülendö nagy sereg’ föve

zérségével, egy igen fényes, Magyar országra

küldött követség által, közül akaratúl ötet ki

nálták meg, mit 6 e1 is fogadott, de elébb,

mint-sem szavát telyesithette vólna, Morváába in

dúlván ,‘ hogy húga’ ’s a’ feljebb emlitett Otto’ fi

ját Konrádot herczegi székébe , melytöl kissebb

testvérjei által megfosztatott , visszaültesse , ezen

útjában Nyitráán megbetegedett, ’s kimúlt 1095

`ben,.hagyván maga. ntáán egy iiat, Kálmánt,

kit még életében megkoronááztatott, és három

leányt, ezek közt Byzantiumi csáászárnét , Pris

«и, 'ama hires császár Comnenus Jánosnak (ki

szép lelkiért közönségesen Kalo Jánosnak ne

veztetik) Irene név alatt esmeretes , hozzá mél

tó hitvesét.

Némely hazai irók azt mondjak, de a’ mi

`röl a’ külsök hallgatnak, hogy vólt oly idö,
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melyben László a’ IV-dik Henriket nyakukról

. 1e1~ázniakàró Német Rendek á1¢a1(1092) a’Csá

szársággal is megkináltatott: de ö, helyzetével

megelégedve, ’s gondjait tovább is_osztatlan

egészen csak népének kivánván szentelni, a’

‘Мёg’ ezen akkor elsö koronájátlel nem fo

‘gаdtа.

Mit Фe“ László, mint Igazgató, mint Tör

vényhozó, élö bizonysági annak törvényköny

` vünkben mais olvasható, 3 könyvre hihetöen

késöbben osztott törvényei, melyek mind az

országosan öszveült Király és Rendek által -

az elsö könyvbeliek (többnyire` egyházi tárgyli

ak) Szabólcson a’ Tisza mellett, 1092-ben, a’

masodik kijnyvbeliek Sz. Márton hegyén (mi

k~o'r.?1nem tudhatni), a’ harmadik könyvbeliek

gyanithatólag tölib ország-gyůléseken, melyek

nek `seны helyökî' sem idejök tudva nincs -.-"

hozattak. Ha külömben nem tndnánk is, ma

gokból ezen` törvényekböl azt `kellene kihoz-_ ¿'nunk , hogy a’ Sz. István’ halâlát követett szin

te szakadatlan zürzavarok közt, mondhatatlan

sok rendetlenség, zabolátlanság kapott lábra

az Országban. Különösen a’ lopásnak, ragado

zásnak hitel felett el kellett hatalmazni. Innen

azon váratlanjelenet Törvénykönyvünkben , hogy

törvényeink idöhaladtával nem szelidebbek,

hanem keményebbek lettek, ’s épen a’ legjobb

Király alatt hozattak oly Drákói törvények,

lneljieknek olvasására borzad .a’ mai szelidebb

’ ' 7
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emberiség, p. o. hogy a’ ki _ legyen bar az

a’ Fejedelmek’, fö emberek’ atyafija _ tiz dé- ‘

'nár маг, nlásutt, a’ ki egy tyд}: árúnál többet

lop, felakasztassék, minden vagyonával együt‘;

elveszszen; ki kevesebbet, félszeme szúrattas

sék ki, vаgу óra vágattassék el; mi több,' a’

bůnös szülével ártalzlan gyermekei is, ha a’ tiz

évet haladták ,' együtt lakoljallak, azzal a’ kü

lömbséggel, hogy сze]‘ пeт életöket, órukat,

szemöket,I hanem szabadságukat (’s 'véle min

" denkor'vagyonukat is) vesztették el örökre.

Hogy `az igazságnak is igen rosszúl kellett

kisz0lgáltattatni,_ bizonyitják a’ törvénylatást

30 паpов túl halasztó (kissebb relldü)`bíi'óra

verést, a’ tudva igazságtalan itéletet hozóra,

vagy a’ llozott itéletet végre_1lem hajtóra ela

dаты, szabadsága’ ’s milldell vagyona’ elvesz- `

tését hatarozó, ’s több ezekhez hasonló törvé

nyek. Azomba a’ büntetö igazságnak 'a’ tolva

jok és rosz lelkü `birák ellen ily szertelen szi

gorúsága meнeй’ két dolog igen szembetünö;

egyik: hogy a’ fegyveres kézzel gyilkoló, ki

Sz. István alatt (L. 2. Cal'1.' 46) halállal, ‘ Sz.

László’ törvényei `szerint (L. 3. C. 8.) esak

tömlöczczel , ’s minden vagyona 2/'3 része’ el

vesztésével (ha száázliz pensa va`gy nagyobll

érteke vólt, még esak szabadságálól sem f0sz

тает“ meg) bl'ìnte'ttetett; „так: hogy a’ tem

plomba, vagy'kii'ályi 'udvarba`, ‘адy Püspök’

laballjwz menelml sé..l'helelle.l wn. —_ Talib `
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törvényei közzül még csak kettötemelünk ki ‘,

melyeknek egyikével a’ Püspökoknek újab

ban biztosittatott a’ Sz. Istvan által rendelt `

1i2011; másikkal nyilván kötelességökbe téte

1011 (L. 1. C. 8) a’ régiség által 'elpusztult tem

plomok’' újra épitése: mi Lászlónak osztó, `

kedvezéseket , terheketaráányitó igazságáát, okos

buzgóságáát mutatja.

De buzgóságának sok egyéb fényes bizony

sagi is vagynak; ilyenek nevezetesen: az al

G*tala alapitott, feljebb mar emlitett Sz. Jóbi

gazdag Apááturság; a’ Bóldogsáágos Szüz’ tisz

teletére Nagy Váradon épitett pompás templom,

hol végsö akaratja _szerint el is iemettetett;

végre a’ keresztyén valláásnak Horvatország

ban meggyökereztetésire 1610 emelt,"' ’s gazdag

jövedelmekkel ellátott Zágráábi (Agram) Püs

pökség: mely utólsóval, ’s igaz keresztyénhez

1116 fedhetetlen erkölcseivel érdemelte legin

kabb, hogy, mielött egy század lefolyt vólna,

1192-ben III-d. Coelestin Papa által a’ Szen

‘ tek közzeszámlááltatott.

`Laszlo’ fejedelmi és személyes erényei’ be

csét nem kevéssé emelte az is, hogy ritka

szép kiìlseje, kellemetes arcza, méltósáágos ma

gаs termete vólt, melyek ötet n'épe’, ’s minden

`akkor élt esméretes Fejedelmek’ legszebbiké

vé tették, ’s elsö tekintetre hirdeték benne

a’ született Uralkodót. Nem lesz hat vâratlan

senki 01611; hallani, hogy népe —- 11101y 6101

` ` ‘ 7,
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életiben szerettee vagy tisztelte inkább, ne

1162 vólna meghatározni — haláálát három esz

. tendeig gyászolta; ’s ezen idô alatt semmi mu

sika, múlatság végett, a.' hazáhan meg nem

zendült. Érdemei’ méltánylására miért hall

gatnánk el azt is, hogy nagy Kiráályunk, Nagy

Lajos, minden hozzáig élt Magyar Kiráályok,

még Sz._Istváán felett is Lászlónak adta az el

söséget, ’s e’ tiszteletböl eredt, hogy arany

jaira Sz. László’ képét nyomatta, mely szokást

azntán minden következö Királyaink is meg.

tartottak egész II. Rndoltig, ki e’ tisztességet,

.két százados gyakorlat után, Sz. Lászlóról a’

Bóldogságos Szůzre szállitotta` által.

IX. FEJEZET.

Kálmlín 1095 -— 1114.

' Soha taláán Fejedelmet részre hajlás, gyů

lölség feketébb szinekkel, mint кант: Thn

róczi és Bonfin , ' nem festettek. Szerintök Kál-

mán nem csak a’ legundokabb külsejů, sáánta

púpos hátú, görbelábú, sertéhez hasonló ször

_rel befedett arczú, kancsal, selyp, hanem а’

legrosszabb, legalaesonyabb lelků ember is egy

szersmind, álnok , buja , irigy , gyanakodó, ke

’ gyetlen, hirtelen -és engesztelhetetlen ha

ragú, szóval egy valóságos természet’ csúí j̀a ‚

’s emberiség’ mocska vólt. ’S mind ’ez miért?

Iiészint, mivel a’ Magyarországon pusztitó fer-‘

getegként keresztůl menö idegen Keresztes hat-‘`

dakkal érdemök szerént bánt:«.'_mit az'akkor,'
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`túl a’ lfendén buzgólkodók, kivált Papok, kik

böl teltek majd egyedůl az irók, annyival ke

vésbé vóltak hajlandók megbocsátani, mivel

Kalmáán 18 esztendei „шкodá“ alatt _ _

a’ papságnt mint egysem az elötte élt Királyok

közzůl, пытok közzé ’s kötelességére szori

totta; a’ Pápát az Egyház’ dolgaiha avatkozni

nem engedte, ’s midón, hnsszas harcz után, en

gedve az idöknek`, ‘Нa’ Beállitás [Im;estz‘tura) jo

gát általeresztette is a’ Sz. Széknek , a’ kille

vezés’, "s az Egyllâzi birtokokról szabad ren

delkezéS’ jngát csak ugyan gyözedelmesen ’s

csorbúlatlan felltartotta. Bészint , mivel az lltet

koronájától, ’s életétöl megfosztani törekedett

Álmust, ’s fiját Bélát, egy szerencsétlen órában

megfelejtkezvénmagáról, szemök’ világától ineg

fosztotta,` kiknek maradékira. шить" idövel a’

Királyifszék, az ezek alan en wrté_„el mak,

Kéza Simonés Küküllö Jánnos (amaz Kun László,

_ ez Nagy Lajos idejébell) МИФЫ meritettek Thu

róczi és Bonfin , csupa `kedveskedéshöl az ural

kodó háznak,. Kálmállra minden kigondolható

rosszat ráfogtak'. Azomball ez a’ sokaktól annyi

ra becstelenitett Fejedelem, sа)?“ tettei’, fen

lévö törvényei’, ’s több hiteles irók’, azok közt

a’ vele egykorú _Albrieus’ tanúbizonysága Sze- _

rint, Atyjának Lászlónak nem csak törvéilyes ,

llanem nléltó követöje is , nelllzelfalek jóltévö

je? százladának ‘Нашe vólt.
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A’ még osak mind hadblan1 forgott пeшze‘; ,

uralkodasa kezdetében nem sokat várt töle ‚

`minthogy, az akkori idök’Szelleme, szokása el

len, ifjabb esztendeiben több kedvet láátszott a’

könyvekben, mint a’ fegyver csörgésben talal

ni; honnan, ’s nem mintha elébb Thuróczi sze

rént (P. II. C. 62.) Pap lett vólna, adatottné

ki félig igazán, 'félig esúfságból a’ Ko"uyees-_

(Librifer) Kálmdm név is. De Ö csak hamar

megmutatá, hogy a’ tudomány’, ’s könyvek’ sze

retete, mint sokan hiszik, sem a’ férfias bâtor

saggal, sem`a.’ kormányzói ügyességgel nem ösz

veférhetetlen.' Elsö alkalmat neki erre Horvát

ország nyitott. Alig hogy` ide László’ haláála’

hire eljutott: azonnal közönséges lázadás lett

_az általa Királyi székbe ültetett Almus ellen.

Ez , a’ milyen nyughatatlan héke’idején, oly fé

lénk a’ veszedelmek közt, nem késik országát,

melyet mególtalmazhatni nem reménylt, Kál.

mánnak általereszteni. Kálmáán, használváán az

alkalmat, nagy sereggel _(1096) Horvátországf

ba megy; a’ lázadókat, miután vezérök Peter

a’ Guozdanz»lóiütközetben elesett, lecsendesiti;

söt Tengermelyéki Horváátországot is, melyet

``akkor а’ Byzantiumi Császártól a’ Velenczeiek

birtak, de óltalmazni a’ vitéz Normannok ellen

nem tudtak, elfoglalja', kivervén onnan a’ Nor

mannokat, ’s a’ fövárost Belgrádot, v. Belográdot _ `

(késöbben Iîiográd és Идти veeltia , dыни“ .Ia

dera vetas) meghódoltatván. Ezzel meg nem ér
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te; hanem hogy jövendöre is azt az egész ten

ger melyékét a’ Normannok’ háborgatási ellen

bátorságba helyheztesse', ezeket otthon támad

ni meg haddal elhatározza. Seregeit tehát , ‘Тeг

lenczeihajókon , Apuliába kiszállitvân, Brinda'

ай‘ (a’ régi Brundnsium) és Monopolit elfoglaljai

a’ tartományt tůzzel vassal addig pusztitja, mig

Rogerins Herczeg meg nem igéri, nem csak hogy

a’ tenger partok ellen , ’S az öbölben ezentúl

'minden ellénségeskedést _megszüntet,' haneni

hogy` elfoglalt városaìt is egy magyar 'Kapitányß

’s Velenczei örizet alatt hagyja; 'melyeket а;

zomban б, a’Magyarok elmenctelével, a’ Velen-' '

czeieken a’ Pisaiak’' segitségével eröt vévéng

nem sokára visszafoglalt.' ` `

Ettöl az idôtöl fogva nraqvólt Kálmán egész

Horvátországnak; de a’ Horvátok nem soká vi

seltékj magokat esendesen. Nehezen 'szenved- _

ték t. i. mind azt, hogy Kálmán magát közöt-`

tök meg nem koronáztatta, 's 62261 mintegy azt

jelentetteki, hogy országukat nem mint külö

nös, Magyarországtól megkülomböztetett orszá

got, hanem mint annak egészitö részét tekin

ti, és igy egészen magyar lábra vonni magyar

törvények szerént igazgatni kivanja; mind azt

mi ama gyanújokat` nagyon 15 látszék igazol

ni, hogy Kálmântól, régi szabadságaik’ ellené

re; szokatlan adókkal te1'heltettek._`Miután te

hát magokat az ellentállásra elkészitették, 1102

ben újabban feltámadnak. Kalman nagy sereg
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gel siet ellenek`, a’Drâván-, ök pейg, Kalmán

nak elibe, a’ Szává_n általkelvén. E’ bátor

ságukat látván a’ Király, ’s eltökélett erös`aka

ratjoktól inkább, mint számuktól mérvén ere

jöket, mielött bizonytalan , minden esetre vé

res ütközetre hagyná menni a’ dolgot, megpró

bálja öket okos engedéssel, szép móddal meg

'engesztelni. А’ próba sikerült. Rövid alkudo

zás után nlegkészůlt az alku, mely szerén‘t Kal

mán a’ Horvátoknak minden jogaik’, szabadsá`

gaik’, kiváltságaik sértetlen fentartatását, ezek

néki ’s követöinek örökös hůséget, engedel

mességet, és ‘,'a’ Dráváig magok költségén , azon

túl királyi ’soldon, bizony0s meghatározott szám~

mal mindenkor kész katonáskodást igértek.

_Ezen egyesség mind két részröl esküvéssel erö

sittetven, Kálmán a’ H0rvátok kiséretiben Bel

grádba megy, ’s ott, a’ nemzet’ hódolói esküjét

elfogadván , a’ Spalatrói Érsek àltal Нorи“_ 01-—‚

szág _ ’s minthogy régena’ Нorи“ Kiráályok

Dalmátiát is birták _ egyszersmind Dalmatia

Királyának is koronáztatja magát.

Jógot formálván most az egész Dalmatiai

`tenger partlloz, melyet akkor a’ Velenczeiek

birtak, egyen`esen a’ föváros Spalatróalá száll.

Bezárt kapukkal fogadtatván, mikor már épen

rohanással akkarná a’ minden ajánlásokra , fenye

getödzésekre siket, söt határai’ pllsztitásával

_ sem gondoló megátalkodott várost megvétetni ,

ez nlagát, végsö romlástól féltiben, önként felad-_

1
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ja. 'Kalmáán a’ városnak minden régi kivááltsá

gait, Szabadságait, igazgatasa módját illetet

len hagyváán, söt újabban megerösüvén,` sem

mit `egyebet magának ki nem kötött,` hanem

hogy a"vát.0s, úgy a’ Byzantiumi Császáárokë

mint a’ Velenczeiek akármi névvel nevezendö

felsöségi "аgy óltalmazói jogát magâra nézve

ezennel megszůntnek nyilatkoztatváán, esküd

jék örökös hůséget a’ Magyar Koronához; a’ mi

részt eddig a’ kikötöjében megfordúlt külföldi

hajóktól fizettetni szokott vámból a’ Császáárnak

adott, adja azt ezentúl a’ Császár helyére lé

pett Magyar Királynak; ’s végre hódoláása’ je

лед engedjen egyik erösségébe magyar örize

tet szállittatni. A’ Király’ ezen emberségét ’s

kivánati’ egyenességét hallva, a’ többi tengeri vá

rosok `is, лит; (másképen Zára), és Tmu_

(Tragurium) követék’Spalatró péшат. Ezek

hasonló kedvezésekben részesittetvén, a’ Ma

gyar uraság a’ Dalmatáknak rövid idön nem csak

tůrhetö, hanem kellemetes is lett.

De alig hogy lábát kivonta közzůlök: a’ Ve

lenczeiek’ izgatáására elébb ‚Тáйrа, azután en

nek példajára a’ tübbi` városok is lemondtak az

‘ engedelmességröl. Kálmán '(1105) újra nagy se

reggel indúl ellenek, "s elösször is a’ lázadás .

fészke Jádra ellen. Bar a’ Velenczeiek, a’ ke

resztes hadak’ szállitáásaban hajós seregök távol '

léven, segitségůl a’ városiaknak nem lehettek':‘

elek, érezvén vétségöket , ’s tartva bünteltésétöli

»S
ы
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01y erösen tarták magokat, hogy Kálmán hosz

szas, igen heves ostrommal sem bóldogúlhatott

velök. De majd kik daczoltak fegyverével,

`meghódolnak emberségének. Békét, bocsána

tot, `minden vólt szabadságaik’, jógaik’ újabb

inegerösitését igérvén nékik a’ Király: kapui

kat magok jó szántából megnyitják, ’s köteles

ségökre visszatérnek. Ezt tették azutéin а’

több felkelt városok is. Kálmán nem mint meg

аyдzтt alattvalókkal , hanem mint magokat ön

ként óltalma ай ajánlt barátokkal bánt velek;

minden jussaikat, szabadságaikat meghagyta,

egyedůl a’ hajó vám’ egy részét, ’s némely ke

reskedöi hasznokat tartván fel a’ Magyar Ko

ronának. Ezzel azt nyerte , hogy még az addig

szabad városok is a’ szigetekkel együtt néki

`magokat' önként ай]; vetették , ’s rövid idön,

mindeneket leesendesitvàì'.'< Íiirodalmát megne

velve, nem csak mint Нoй?“ és Байт“ orszá

goknak2 hanem mint az~.Adriai tengernek is иrа

tért vissza Magyarországbáf..

Epen a’mely` idöben a’ Horvátok elöször

feltámadtak, mindjárt uralkodása’ elsö eszten

dejében (1096), akaratjaellen kedvetlen harcz

ba ögyeledett Kálmán a’ Szent Földre Magyar

Országon keresztůl útazó idegen Keresztes ha

`dakkan .’”

Az elsö, minteg`y 8000 föböl; többnyire Fran

ezìákból állô csapat, Walther vezérlése Маtt,

keresztül az országon mindenütt Magyar vigyá
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zóseregektöl kisérve, békével elment a’ Száváig.

Innen a’ Magyar kiséret vissza.-, Walther ma

gáéival a’vizen által-ment: de Belgrádtól 16-an

enlberei közzül , vásárlás’ örvivel , Zimonba,

(Zemlin) n_lely a’ Száva’ innensö partján esik, visz

`szatérnek , ellenség’ módjál‘a rabolnak , erösza

koskodnak: nn'g nem a’ béketůrésöket elvesz

`tett lakosoktól mint rahlók nlegtámadtatván,

fegyvereiktöl, gazdag zsákmányaiktól megfosz

tatva, szinte meztelen, visszakergettetlek. Lá

tásukra, elsö felilldúlásában, fegyvert ragad az

05082 sereg, a’ vizen átkelni, ’s a’ nlegbántók

vérével akarván azonnal lemnosni а’ meghántat

tak’` gyalázatját; ha mind nehezen is azonlban ‚'

vezérei által csakugyan rá biratott,

lasztaná legalább bosszúját. `

A’ második 40,000 fůnyi osztályt maga, a’

hires szarándok , kinek szent tüze gerjeszté e’

hlogy 11а

82i1110 kél: századon kere'ïztůl két világ’ részét '`

rombolt tüzet, Remete Peter` vezeté. Ezeknek

is a’ Királytól szives fogadtatásuk, ’s útjok Zi

monig elég békességes vólt. Itt meglátván ku

darczot vallott társaiknak a’ város’ kapni 01ö11

5y62e601e111 jeléül , ’s talán intö például halom

ha rakott fegyvereit, oly ' dühösségbe jöttek,

hogy a’ várost rolhanással megvévén, llemre,

korra tekintet nélkül, a’ lakosokat felkenczol

tak, vagyonaikat, a’ váI'0sl.', az egész vidéket

feldúlták, ’s borzasztó kiesapongásaikat esak

a’ 110882616 Király’ közelgetésének hire szünteté

I

\
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meg, kitöl féltökben a’Száván nyakra före ál

talkeltek. Az érdemlett büntetéstazomban , me

lyet itt elkerůltek, kevéssel odább megtaláálták

Nissánál (Naissus) Serviában: hol hasonló erö

szakoskodásukért az egyesült Bolgáár, Kun és

Magyar csapatok мы körůlfogatva, 20,000

ember, és 2000 szekér` veszteséggel adóztak

nemzeti és barááti jógokat sértö esztelen mere'

nyökért.

A’ Keresztesek’ két izheli ily féktelen ma

gok viselete mellerfis, a’ 3-ik mintegy 15,000

fönyi, jobbara Német ’S Godeschalkvagy Gott

schalk Pap мы vezetett csapatnak sem tiltot

ta meg a’ hosszútůrö Kiráály az általmenetelt:

de midön a’ Mo’son mellett szannxkra mutatott

elsö tábor állásukban mindjárt, a’ helyett hogy

_kész pénzen fizetnék, mint tartá az egyesség ,

az oda böven öszvehordott szükségökre valókat,

elkezdettek vólna szanaszét rabolni , ölni, fosz

_togatni: Kálmán hirtelenében a’ szomszéd me

gyei katonaságot, felültetvén, ellenek küldi; kik

nek bosszúló fcgyvere alatt csak hamar elhul

.lott a’ rendeletlen gyülevész sokasáág, alig me

nekhetvén meg a’ tizenötezerböl háromezer. '

Alig szabadult meg a’ harmadik rabló cso

portlól az Ország , érkezik a’4-ik, Rhénusi Grof

Emiŕtó alatt, minden elébbieknél szamosabb , és

zaboláátlanabb, úgymint a' mely a’ kiséretiben

`lévö asszonyok’, apaezák’, örömleáányok’ temén

'telen sokaságán kivül , 200,000 gyalog és 3000 "L
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lovas vitézböl állani` mondatott, ’s mindenütt

elötte járt eröszakoskodásinak hire, melyeket

kivált Kölnben , Trierben, Maynzban, Worms

ban a’ szerencsétlen ’Sidó_ságon, férfiakat, asz

szonyokat, gyermekeket, ok és tartózkodás nél

kül ezrenként öldösve, elkövetett. Ezeket nem

késett Кáта" elöre eltiltani határitól , ’s hogyha

még is próbát tennének, Óvárt, Mo’sonyt ’s ai

szomszéd városokat, merrejönniek kelle , ellent

állási állapotba helyheztetni. Elébb 'gyözött a’

tilalonnnal nem gondoló temérdek sokaság., ’s a’

Leithán Ovárnál, sok derék Magyar vitézek,

ezek közt az Ország Nádorának Gyuláuab МН:

iestein fegyverrel nyitott magának útat: demi- ‘

dön Mo’sont (Wieselburg) rohanással akarná

megvenni , "s erös ostrom után a’ falakat részint

ledöntve , részint lajtorjákon meghágva, a’ vá

rost, a’ gyözedelmet máár már magâenak tarta

n_á: egyszerre oly elszánt bátorsággal tániad

«мoи, ’s veretett viszsza a’ várbeli kevés, de '

vitéz örizettöl, hogy többé magát sem rendhe

szedni, sem sokasaga miá futással Szabadúlni'I

képes nem lévén, az ůzö Magyarság, a’ folyó-,

’s mocsárok közzé szorúlva, nagy része vagy

fegyverrel vagy a’ vizekben elveszett.

Ezengyülevész sepredék csoportok имён

következetl; most a’ fö sereg, a’ Keresztes h`a

daknak, nyúgot’ népeinek szine, 90,000 gya

logság, ’s 10,000 lovasság, magának a’ Её Pa-_

rancsnoknak, az erös és‘ bátor Lotharingiai
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Herczeg Bom‘lÍo"m‘ G'ottf1"ied’ vézérlêse alatt. A’

többiekhez méretvéll, ezekllek is megtiltatott

а’ Leithához érke'1.lÜkkel a’ lovább jövelel. Éra

teм) lll6gf0Ili;Olás után , fegyverrel próbáljanaké

erószakosan, vagyegyezkedés’ útján Szép mód

`dal útat nyitni magoknak, az utólsót válasz

tak. Kálmán a’követek’ beszédéböl, még ill

kább magok viseletéböl itélve a’Küldökre; kü

lölnben is hirében már rég цыгelvé" Gollfl-ie

det, az Ellen-Császár Rudolf”, ’s Róma.’ gyó

zöjét: bárpanaszáát, méltó neheztelését az elébb

Orszâgáll keresztůlmellt, vagy keresztůl lllelllli

próbált Keresztesekre el nem hallgatta, nlind

jáárt hajlandónak nyilatkozott kérésök’ telyesi

tésére, eSak a.'mód ’s feltételek iránti talláes

kozásra kérette magához a’ Fövezért. Gott

fried’ nlegjelellése, nyilatkozási, minden elébe

tett illendö feltételekre, ezek közt arra is

készsége, hogy testvérjét Bálduin Herczeget,

’s nl'"ljét kezesül adja, minden aggodalnlát,

lla' nlég valami lett vóllla is, tökéletesen мeg: `

szüllteték a’ Kiráálynak, ’s a’ hozzá Sz. Már

tonba gyülekezett Ország’ Nagyjainak. Az`

egyesség mind két részröl az Evallgyeliolmra tett

eskü által nlegerösittetvéll, Gottfried táborába ’

visszatért, vele Kálmán a’ kezesek’ általvéte

lére Balduin idegen elébb bátyja’ ajánlatát te

1yesileni,‘ de helyette azonnal magát ajälllváll

Gottfried, e’ készséggel ellenzése meggyöze

tett, ’S feleségével едyт: kezesül' maradt Käl
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mánnál, ‘mig a’ Keresztesek' minden esendes

' séggel, ea’legjobb renddel, senkit nem bántva,

és a’ Királytól elöre tett szoros rendelések’kö

vetkezésében senkitöl nem bántatva, Veszprém,

Fejér, Tólna, Baranya Vármegyéken, ’s 'Dar-

dánáál a’ Dráváán, majd Zimonnál a’ Száváán ál

tal mentek. A’ mikor Kálmáán _ ki a’ Duna’ bal

partján, Pest és Bacs váármegyén keresztůl, a.’

kezesek’, ’s számos lovassáág’ kiséretében min

denütt utánok vólt, _vigyázni, talán nem any

nyira hogy valamit ne tegyenek, mint hogy va

lamiben szükséget ne szenvedjenek _ Báldu

int, ’s hitvesët gazdagon megajándékozva, ’s tö

lök baráátsáágosan búcsút ‘161‘e, övéikhez, kik

már a’ viz'en túl vóltak, visszaèresztette. Ké

söbben 1102-’ben egy hatodik, az asszon"yi ki

séreten kivůl, 260,000 fönyi Franczia és Né

met seregnek hasonlóul szabad `altahnenetelt

engedett országán; ’s velek semmi baja ,` orszá

gának pedig az egy ily temérdek sokaság által

iiorgáásba hozott pénzböl_ nem kevés nyeresége’

vólt. _

Ezeket `bö`vebbeeskén elöadni illendönek ta

láltuk, hogy kiki láthassa, mennyiben van iga

zuk, kik Kalmánnak a’ Keresztesekkel banásat

gancsoljak, káárhoztatják.

Ezen nem maga szerzette bajokat szeren

csésen elháritvan Kálman, nem soka egy oly

más bajba keveredett, melynek valamint oka

maga, úgy vége rea nézvelegészen liiìloilibözö
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"s igen váratlan vólt. Sbetopolls Orosz nagy Her

czeg, birtokától rokona Volodúr által megfosz

tatvân , segitséget Kálmánnáál keresett 1098-ban.

Kálmáán enged a’ hivásnak, ’s 8000 embert a'

a’ Nádorral felůlletvén, maga bemegy Orosz

országba; Volodárt Przemyslbe szoritja (1099)

Ez látván , hogy ellent nem állhat, hitve`

sét Lan/tdt küldi kegyelemért esdekelni a’ Ma

gyar táborba. ` Kalman az ôtet, adott elsôta

gadó felelete után is, esdekléseivel, sirásával

ostromlani meg nem szůnö Herczegnét, ifjúi,

de épen nem mentendö hevében, lábaitól elta

szitja. A’ szégyen, bosszú a’ meggyalááztatott

'aSszonynyal fellármáztatják, honfiain kivůl,¢'a’

Magyarokkal háborgó szomszéd Knnokat is. Ke

' vés nap alatt niegszámlálhatatlan sokaság gyü-' _

’ lekezik öszve a’ megsértett asszonyi beesiile

tért fegyvert ragaiió föld népéböl, ’s a’ regi,

nem egyszeres szennyet lemosni szomjúzó Ku

nokból. Ezek a’ Magyar tábort, éjszakának

idején több felöl egyszerre, véletlen megtá

niadván, oly zavarba hozták, hogy a’ Király-_

nak szerencsésnek kelle tartania ‚наgев, hogy

négy ezer bator vitézeit' az egyenetlen harcz-_

ban, minden tábori készůleteivel,` butyoraival

elvesztve , az óldala nlellett ketségbe esve har

czoló Nádor’, ’s megmaradt hivei’ segitségével

magának a’ szabadúlásra útat nyithatott. Ez a

történet 'jôvendöre tartózkodóbbá lette Kálinánt;

‘ ’s bár а’ hadat, |101 azt szükség, >vagy becsület

Il
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kivánâk, ezután sem kerůlte: mégis mindenkor

inkább a’ szelidebb , millt keményebb eszközök

re hajolt ezentúl, ’s talán a’ következett Hor

vátországi és Dalmatiai zendülésekben imént

már látott magamérséklésének is ez vala egyik

inditó oka. ‘

Mondhatatlan fájdalolllnlal llatott e’ vesz

teség, nlég nagyobbal a’ szégyen Kálmán’ ér

zékeny lelkére; fájdalma’ enyhůlését az igaz

gatás’ gondjaiban, az ország’ belsö jólléte’ ket

tös igyekezettel elömozditasában keresvén, mind

járt hazajövetele utlin Országa’ beútazásához

fogott, figyelnlezve különösen: mint szolgâl

tatnak ki a’ törvények? mennyire illök azok

az idöhöz, népe’ jelen Szükségeihez? mint se

gitik vagy gátolják a’ nemzeti, testi és lelki,

erö’ kifejtödzését? Mikor ntazását elvégezte,

végzödvén épen a’ század is , `a’ Magyar Nem

zet’ Királyok alatt lefolyt életének elsö sza

zadja, l100ban Ország-gyůlést tart, hogy а."

régïltervényeket végig nézesse, észrevételeit,

1'ltközbenÈ tett tapasztalásait a’ haza’ atyjaival

közölje. Itt, ’s több késöbben `tartott ország
gyůléseken, melyekneklsem idejök, sem he

lyök tudva nincsen, hozattak azon törvények,

melyek, a’ mint azok akkori Pap мать“; ál

tal két könyvbeli öszveszedettek, hihetöen n'em

egész épségökben, törvénykönyvünkben lát

llalók. Állalok, valami a’ régibb, Szent Isl

Váll, Béla, László alatt llozott, rendelésekból

S
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még czélirányosnak ösmértetett, meghagyatott;

sok nyilváán újra meg is erösittetett; sok, a’ meg

változolt körülményekhez képest , módosittatott ,

a’ büntetések nevezetesen _ mi Kalmán’ felvi

lágosodott szelid lelkét maga eléggé mutatja _

ataljába lágyittattak inkabb, mint keményittet

tek. Igy p. 0. a’ haláálos büntetés csak nem

egészen eltöröltetett; a’ szólgaságot, test-eson

kilast magok utáán húzó esetek kevesittettek,

helyökbe egyházi közöuséges fenyiték, bezá

ratás, pénzfizetés rendeltetvén; a’ férjtöl elvé_

tetett azon addig megvólt joga, hogy tisztá

talan hitvesét a’ tetten kapva megölhesse, "э

ezentúl birótól kellett `ebben is várni; а‘ bo

Szorkányok’ vallatása, nyilváán kimondatván,

hogy boszorkányoll ’«”’) nincsezzelt, megtiltatott,

’s a’t.' Az új rendelések leginkább az Ország’

igazgatáását; a’ korona’ és magáánosok’ vagyo

na’, tulajdonosi és örökösöpdési joga’ biztositá

sat illeték. A’ nevezetesebbek ezek: minthogy

a’ Szent Istvánaltal felállitott Kiráályi Tanacs',l

az Ország’ kozönséges dolgai által elfoglaltat

va, a’ magáánosok’ perei’ elláátására nem igen

ért reá; ezen kivůl a’ perlekedö feleknek is,

az Orszag’ távolabb esö részeiböl pereiket min

denkor a’ kiráályi udvar, ’s tanacs elibe vinili

feljebb 'igen terhes és költséges vólt: minden

‘Ч L. I. Cap. 57. De strigis vero, quae nullae sunt, nulla quar

sfio fiat. ’
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(szám szerint 12) Egyházi megyében, a’ Püs

`pökböl, Fö- és Al-Ispányokból, Szolga-Birák

ból, ’s más megyei kiválogatott személyekböl

álló, minden esztendöben kétszer, Májusban és

Octoberben, rendesen öszvegyůló Törvény-szé

kek , vagy gyůlések (Synodus, Judicium syno

dale) rendeltettek, a’ királyi Tanácséhoz egé

шeи hasonló, ’s a’ körökben lakó minden föbb

személyekre, magokra a’ királyi udvari tisz

tekre is kiterjesztett hatósággal. Azomban, ha

a’ Király a’ régi "szokás szerint az Országot,

minden megyében két maga mellé vett Szolga

Biró' kiséretiben , látogatta , szabad “Ш, a’ ki

nek tetszett, azontúl is perét elibe vinni. A’

tüzes vas, és forróviz próbával élhetés, mely?

az elött széltire majd minden Egyházban divá

tozott, a’ Székes-Egyházakra, és csak két,

a’ Pdsonyi és Nyitrai Prépostságra. szoritta

tott. Különösen nevezetes, a’ mi a’ királyi a

dományok iránt rendeltetett. Minthogy a’ kö

zelebbi Királyok a’ királyi váräbirtokokat —

melyeknek, mint eredetileg az igazgatás’ szük

ségeire szánt nemzeti köz vagyonnak tulajdon

képen urai sem “таk, és igy rólok rendelkez

niek sem lehete, nem kelle vala —-— szerfeletti

adakozóságukkal apródonként úgy megcsonkitot

ták, hogy Kálmán a’ kivánt végekre elégtelen

ségöket közönségesen äjelenteni kéntelenit- L

tetett: elöször is külöm ség tétetett a’ Szent ‘

István’ adományai és а’ késöbbi Királyokéi kö

80
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zött, ’s az rendeltetett, hogy alilazok, cSak ha

mind a’ két nem, ezek, mihelyt a’ fériìág ki

hal, száljanak vissza a’ keronára. Továbbá

több, ugyancsak a’ Sz. Istvánt követett Ki

_rályoknak az Egyház’, Papok’, Klastromok’ sza

mára., hasonlókép’ a’ királyi vár-birtokokból

rendêlt, leginkáább felesleges malmokból, ha-.`

las tavakból álló adományai egyellesen мegа

semmisittettek , és régi rendeltetésökre i'ordit--.`

tatni parancsoltattak. _ Mint a’ kincstár’ jövedel

mei’ biztositására czélzó igen' hathatós eszközt,

nlegemlitjük azon relldelést is (L. I. C. 79)

nlelynél fogva a’ megyeheli adet Sz. Mihály nap

ra Esztergomba be nem szállitó FöIspán (ki

nek, millt feljebb emliténk, tisztességes lize

tés, a’ várbeli minden jövedelmek’ egy harma

`da, vólt relldelve) a’ hibázó résznekkétszeres

megtéritésével büntettetett. Ezekhez még , mint

nevezetességet hozzá adjuk, hogy a’ ’Sidók

nak laklli ugyan, csak Püspökihelyen „de'föld

birtok0t szerezni, ’s azt nem keresztyén szol

gákkal miveltetni, azon kivül is akarhol meg

engedtetett.

Még egyet Kálnlân’ törvényeire figyelmez

tetöleg. A’ dolog’ természete llgyan maga kén-'ŕ

szerit hinnüllk, hogy elsó Királyaink alatt (kik

közt Kálnlán az elsö, kiröl egész bizonyosságg-2

gal állithatni, hlogy irni és olvasni tudott)gyedůl a’ külföldröl lrîërült Papok’ ’s nehány'

 1112111 lévén, kik deákul tudtak, ’s tudhattak:'
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valamint minden polgári köz dolgok , tanácsko

zások átaljában csak magyar nyelven folyhattak ,

úgy ezen hozatbak, ha bár azután deákul irat

tuk is, vаgy deákra fordittattak, törvényeink:

de hogy ez valósággal igy is vólt, csak_Kál

‘ mán’ törvényeiböl, nevezetesen abból biz0nyit _

haló, hogy öszveszedöjök Alóricus -— hihetöen

Ulasz -—— 11а valamiben hibázni talált, azzal

mentimagát elöszavában , hogy a' (magyar) nem

zet’ nyelvében nem igen járatos, ‘s épen ezért

ветры» Esztergomi Érsekeí;‘ , kinek munká

ját alálllja, kéri ejthetett hibái’ i11egigazitásá

ra. Es igy mâr csak ennyiben is nevezetesek

ezen törvények, hogytörvénykönyvünkben e

gyedül állnak, mint a' régi, eredetileg nem

` deák, hanem magyar törvényhozásnak --- vajha

_ nyelvnek is.' - bizonysági.

Kálmánnak; mint hódoltatónak, mint Kor

mányzónak, ’s különösen `mint törvényhozónak

is, eddig fényes` óldalait` elöadván , következik, `

hogy ezekre némi homályt vetó árnyékos óld'a

‘1.«;»¢ is mutassuk. Feljebb emliténk, hogy Ã1

mus (Kálmáiï atyja’ testvérjének Lampertnek

fija) Horvátországot, lecsendesithetéséhez re

ménysége nem lévén, önként Kálmán`nak en

дайte. щита" azért neki, adós maradni nem

akarván, az Andrástól elöször ad0ttveszef1el

mes példa. után, Magyar Ország’ harmadát adta

Herczegi czimmel. Szinte `10 esztendeig ai

atyañak közt, külsöképen legalább, szép bé
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kesség-, ’s Almus а’ cserével megelégedettue1_;

lenni látszék. De miután 1105ben Dalmatiát

Kálmán meghódoltatta: a’ külömben is „диoда

eszü Álmus tettét hìhetöen megbánta, ’s fel

ébredt ‘heппe ат kivánság, bár «тa.k inkább

a’ most Dalmatiával nevekedett H01'vát0rsz_‘ág

пa.k lehetne Királya, mint bátyjának alattvaló

ja. Kivánsága’ telyesülésének más módját nem

látván, Kálmánt minden koronáitól, ’s életétöl

megfosztani törekedett. Folyamodott e’ végre

(1106) elöször a’császárságtól tulajdon édes:'

atyját '(fü sokat szenvedett IV. Henriket) meg

Теsисы, ’s azi'. hóltig üldözött V. Henrik Csá

szárhoz. Ettöl akkor meg nem halgattatván’

bár útjának czélja titok nem' vólt, hazajötti

vel ’Kálmafmtól a’ régi szivességgel fogadtatott,

Nenn sokka1 azután, hilletöen mivel , szándéka

egyszer kinyilatkoíván, a’ tettetésnek többé

sem helyét, sem hasznát nem látta , nyilván lép

ТЫ, az északi részeken nem__ megvetendö sere

get gyüjtvén, `a’ P- maga korávàl, nemzete’

szokáeaival, a’ mellett a’ Papsággal is'ösz

ve nem igen hangzó, átaljáb:m' inkább félt

mint szeretett Király alátt -' szá`m0s¿ elégület

lenekböl. Álmus’ készületeit észrevévén, Käl

mán is fegyverhez nyúl; ’s már` a’ két atyafi

tábor, csak a’Tisza. által`választatva el, siem

közt álláuak egymással Várk0nyn.fìl._ Mig min

denik а’ másiktól várja. az elsö megtámadtatást,

а’ hadnagyok a’ veszteglést, bizonytalanságot

/
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megúnván, tallácsot tartanak ,’ ’s hogy a’ régi

'belsö háborúk, melyek András és Béla, Sala

mell és Geisa alatt a’ hazát rollgálák, isnlét

elöl ne kezdödjenek, lllint akkor szokott dol

got azt hatarozzák: Isten tegyell itéletet ket

tös viadallal a’ két Fejedelem közt. Kallllán

kész reá; Álmus, egész életében`illk:'lbb a’ já

ték’, múlatság’, lllillt az ily llyaktörö próbák’

baráátja, vonakodik töle, ’s mint-sem nlaga har

czoljon, inkább bocsánatot kér,  ’s nlyér. Ai

Király, ön ereje’ érzetéhen, leveszi gondját

Álmusról; ez azt megsejditve, iljahb gollosz

sagot forral, `III. Bolesláv `Lengyel Herczeg

hez nlegy, az ettöl' nyert segitö seregekkel

(1107) hirtelen beüt Magyarországba, az észa

ki megyéket elfoglalja, ’s Aha-Ujvárba aka

dály nélkůl hénlellvén, Kálmállt székét' vesz

tettnek, nlagát Magyarország’ Urának llyilat

koztatja.' De' a"viadalra `nlindég kész Kálmán

a’ vár elött terenl; ’s kételkedlli nem lehetettl

hogy аж az élsö rohanással héveszi. Álmus ös

lllerve a’ Király”nagy lelküségét, maga, min

den kiseret nélkül, az ellellséges táborba lo

vagol, Kálmán’ labaihoz` borúl, hocsánatért, fe

lejlésért esdeklik , -’sislllét meghalgattatik. Fi

ja születvéll ezután neln se_kára_ Álmusnak, ez

régi gonnosz feltételébell méginkább megerösi

16, ’s a’ dolog’ siettetéSére ösztöllözé. Meghi

vall tehál; az általa Dò'l'nò'sò'n (Esztergom var

nlegyébell) épitett polllpás KlaS`t_l‘oln és templelll*
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felszente1ése’innepére Kálmánt, ez alkalmat лёд

zi ki a’ Királynak fogadott gyilkosok által meg~

öletésére. Kálmán elöre mindenekröl tudósittat

`_va, megjelent ugyan , de Álmust, ’s név sze

rént tudva lévö czinkos társát, mindjárt a’ fel

szentelés’végbemenetelével, az öszvegyůlt ven

`dégek’ jelenlétében, kérdöre-, ’s bár minden

világos vólt, ismét kegyelmébe veszi; ekkor

0] egyességre lépnek, ’s ezt mind ketten az

Evangyeliomra tett esküvel pecsétlik. A’ kö

vetkezett éjtszakán Álmus e1tůnik,' ’s rövid

idön számos Német, Cseh és Morva hadakkal

rohan ismét (1108) hazájára, kiséretiben lé

vén maga а‘ Császár is V. Henrik.` Ki, mi

után P0’s0nyt 4 hétig hiába ostromolva, magát

' a.’ mindenfelöl körülte gyülekezö Magyar sere

gek miá veszedelembenn forogni 101110: felejt

ve hódoltató szándékát, közbenjárói szerepet

ölt magâra, ’s a’ megbékéltetést, melyben ne

ki egyaránt segitségül vólt Kálmán’ nagy-, és

Álmus’ kislelküsége, minden nagy munka

nélkül végfehajtja. Álmus —— bůnén bánkódva,

vagy a’ szégyentöl hajtatva, meghatározni nem

' 'merjük  akkor mindjárt fogadást tesz, hogy a’

Szent 'földre vándorol. Telyesité is mit foga

dott; de 0, Jéru’sálemból hazajöttivel is csak

az, a’ ki az elött, az ötet 2 évi (1110-1112)

távolléte után igen szivesen fogadó Király el

len újabb,`igen messze ágadzó, irtóztató ösz

veesküvést csinált, mely felfedeztetvén; e1fá
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9

'rasztá végre Kálmán’ békességes tůrését, _s

ötet, épen mikor el akarta kerülni a’ kegyet

lenséget, a’ legnagyobb kegyetlenségre vete

medteté. Álmus megérdemlette a’ halált; Kál

nián ötet, kimélésböl, nem akarta megöletni,

csak ártalomraalkalmatlanná termi; ’s igy egy,

csalódásában a’ halálnál kissebbnek vélt, az ak

kori durva idökben, különösen a’ Göàóg Csá

szároknál, a’ fejedelem és hazaârúlókra nézve

Szokott büutetést választ; élete helyett sza.

badságát, ‘s szemei’ мёgá: veszi el.’ De itt

nem_ állapodott meg, hanem az atyáról követ

kezést húzva a’ fìúra., ne hogy ez neki, vagy

még kis korú ñjának, Istvánnak egykor hasonló

bajokat okozzon: többeknek bosszú vаgy fé

lelem javalta tanácsára, a’ még csak 5 éves,

~fatyja’ vétkeitöl tiszta gyermeket hasonlóúl

megvakittatni, söt, hogy a’ nyughatatlan faj

nak egyszerre magvát szakaszsza, nemzö te

lletségétöl is —- mitöl azomban a’ gyermeket

gyilkosa’ szánakuzása megmenté - megfosztat

ni parancsolá. '

A’ mint ez embertelen tettet elkövette Käl

lnán, oda lett- külömben igen is érzékeny -

lelkéuek nyúgalma, oda életének minden örö

me; ereje szemlátomást hanyatlott; mondhatat

lan fájdalmak szaggaták szüntelen fejét, mig

nem másik esztendöben élete’ fonalát is meg

зимы; Febr. 4kéu 1144ben. Igy tette -

egyetlenegy igazságtalan tette, mondhatni, éle
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’ erejök,

tébe, ’s ha tekintjük, kivált a’ régibbek’ ki

méletlell itéletét, nlég több-be, 18 évi bölcs

és igazságos uralkodásával szerzett szillte mill

den ditsösségébe kerůlt. Az újabb k0r’ igaz

ságosabb, ’s ez egy moesok ellellt nem állva»

Kálmánt bátran a’ magyar `ég’ fényes csillagi

kezzé sziulllálja.

I `

Х. FEJEZET.

II. Islván, 1114—1131.

ISTVÁN, mim alyja', Kálmar halálával

a’ királyi székbe ültettetett, csak 13 eszten

dös lévén. helyette 5 esztendeig az ország’

llagyjai igazgattak, kiknek `nem sokkal vólt

több gondjok Kálmán’ fija’ nevelésére, millt

ügyességök' birodalma’ nlegörzésére.

Alattok nlindjárt elpártoltak a’ Dalmaták. Ezek,'

bár a’ magyar uraság épen nem vólt rájok

nézve nyomó, i11116b1) venszódtak a’ Velen

czeiekhez, minthogy ezekllek virágzó tengeri

kereskedése sok olyan haszllokban részelteté

öket, melyek Magyar uraság alatt llem valá

nak elérhetök. `Eze`n nénli idegenkedés majd

gyůlölséggé vááltozott, nliután (1115) а’ Spa

latrói magyar` örizet’ paraneslloka, tapasztalva

taláán az idegenséget, ’s következéseit mege

lözni akarván , a.’ Kalmáán alatt kötött egyesség`

ellellérea’ várost .- bár, a’ titkot észrevett,

’S a’ Trauiaktól is segitett városiak’ vitéz el

10111611656 nlellett , sikeretlenül _erövel ésárú

п”
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lással elfoglalni,' 0’ polgárságot lefegyverkez-.`

10111i próbálta. Ezekböl, ’s 0’ Кir01y’ kis ko

‘1’us»ág:î1ból is bátorságot véve 0’ Velénczei Her

ezeg Ordelaph, jól feikészůlt hajós sereggel 0’

1)а1ш01iаi partoknál megjelenvén , Árbét , Bel

grádot,' Jádrát legkissebb ellentállás nélkül el-`

foglalja. Egyedül a’ Jádrai vár, a’ benne lé--

`vö magyarságtól vitéz_ůl oltalmaziatva, 50110

szándékât: de ezt`is következö (1116) eS'1.ten`

döben nagyobb 'erövel megjelenvén, ’s a’ várbe-_

lieknek segitségül jötl; H01'vátQrszági Bánt visz

Szavervén, feladásra kénszeriti; ’s mest, min

0011111101010 hirdetve a.’ népnek minden régi és

újabb (К011п011101` nyert) szabadságai, jussai’

sértetlenül leendö fentartatását, uralesz (Hor
vát és Dalmátiai Herczeg czim alat"t)‘nem csak _

a’ tenger parti városoknak, hanem а’ 110100 tar-

tománynak is. De urasága. tartós nem lehe

te. Következett esztendöben (1117) ugyanis

а’ Dalmatia’’ visszaçfételére 111110011 magyar se

regek, Ordelaphot meggyözvén, söt 111а501 is

а2 ütközetben elejtvén, miiident,`valamit a’ sza
razról 101101011, akkor mindjárt, késölbbenpe

dig 02 egész tengermelyéki Dalmatiát is visz.

szafoglaljákfúgy hogy 112440011 11101 011005002

1)0111101iа és Horvátország Királyának ösmér-„ ’

10 II-dik Istvánt. `

_ lstván ezenközben telyes kort 011; ’s hogy

1110501 atyja’ méltó iìjának, harczos öseì’ 111é110

követöjéinek inutassa, ifjúi hévvel, legelébb is
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az Aba alatt olvesztett Leìthaì tartományt,

'mely azólta Austriai Marchio Leopold’ atyai

igazgatása alatt igen virágzó állapotra jutott,

tökéllé el magában visszafoglalni. Háromszor

гeй próbát e’ végre, de mind a’ háromszor sze

rencsétlenůl. Elsö és második izben (1117

1118) nagy kárával visszaverettetett; midön

harmadszor is (1119) próbát tenne, Leopold,

nem érv’én meg tòbbé a’ csupa visszaveréssel,

Bori‘voy Cseh Herczeggel egyetértésben, ma

ga Magyarországba ütött, kétszer gyözött»

Vasvárt megvette, lerontotta, ’s ezzel további

háborgattatásának végét szakasztotta. `

Nem vólt szerencsésebb István 0roszor

szági háborújában is, melyet VVladimiri Her

czeg Jaroslav mellett -— ki, mint atyja Sve

topolk egykor, birtokától megfosztatva, Ma

gyarországon keresett pártfogást — 1123ban

Kievi Nagyherczeg Wladimir ellen kezdett.

Mert midön, tele azon kivánsággal, és édes

reménynyel, hogy a’ Magyar néven édes atyja

alatt Oroszországban esett szennyet ez úttal le

mossa, népe’ ellcnére , együtt Jaroslavval, és

Lengyel Herczeg III. Boleslavval , 0roszország

ha bemenvén , Kievet megszállotta vólna: elébb

is egy a’ várbeliektöl` гeй: kiütés’ alkalmával

Jaroslav, vitézůl harczolva, elesett; azután a’

Király, ßaégyentöl és bosszúfól ingerenetve,

rohanást, ha mindn.¢/aijçzn elveàznel‘' is, rolla

nást, és a’ от" megvételét parancsolván ‚ tulaj-~
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den katonái’ ellenszégülésével _ mire pélllal` '

még nem vólt _ királyi tekintetét megtapos

tatva látni, ’s bosszúját _ övéi és az ellellség

ellen _ elfojtva, gyalázattal haza térni kén

telenittetett. ' '

Igen hihetöen ezen háború’ alkalmával es

merte meg István, Jarosláv’ társaságában, Bo

„т: (ßoriehius), Jaroslav’ testvérjének Pred

slaváának, 'Kálmán _ elküldött _ 2ik fele

Ségének, elküldetése után csak hamar szüle

tett, de канuты 'soha el nem ösmért вы;

kit részint megkedvelvéll , 1.észinttalán_ nlivel

benne testvérjét hitte föltalállli -- megszánván,

’s már akkor, minthogy magának gyermekenem

vólt, követöjének nézvéll ki, elöbb Bolesláv’

leányával öszveházasitott, azután _ kedvezöbb

jövendökig "_ hlogy legyen tisztességesen mi

böl élllie, a’ Szepességgel megajándékozott.

Késöbben (1127) lllég egyszer perl: oszta

ni a’ Przemisli vólt Fejedelem Wolodár’ fijai közt

Oroszországba hémenvén: nem csak védettjét:

Wladimirt elöbbeni birtokába Svenigoródba visz

sизитe, hanem Przemislt ’s a’ tulajdonképen

' való Надым vagy Gal¿’cz'át elfoglalván, az e1

Söt nlagállak tartotta meg `, a’ másikat, külöm- ‘

hell is Borics' nagy atyja Svetopolk’ egykori bir

tokát, mint külöll Herczegséget Boriesnak ad

ta; ki majd mint Galiciai Fejedelem megkoro

náztatván, ’s ez alkalommal Istvállnak a’ Sze
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pességet visszaeresztv`én, ezért töle ůjabban

Przemislt Ката. _

H3,ZajÖttÍv(’)‘1 kezdett azokonè kik 0r0sz

orszàgi kalandjainak ellenzöi, Kiev alatti meg

szégyenittetésének okai vóltak , keménykedni.

Keménysége, 'eddig folytatott puha életével,

könnyelmůségével ellentételben, sokakban an

вы nagyobb félelmet, többekben elégületlen

séget, némelyekben zúgást fenyegetödzö moz

gással, mindenekben útálatot gerjesztett. Bi

'zonyosan nem таk, 11e hihetóen Almus is, а”

szerencsétlen vak Almus, az elégületlenekkel

tartás’ gyanújába esettg ez: Okozhatta hirtelen

megszökését Konstanczinápolybai Istvánt bosz-

szantolta a’ szerencsétlennek nénjétöl, Iréne

császárnétól, ’s ezért férjétöl is а‘ Császártól

szivesen lett fogadtatása; sышe fenyegetódzve

kiyánja haladék nélkül tovább ůzettetését; К!‘

vánsága, mint elöre vârni lehetett, а‘ nagy lel

kü Császárnál meghallgattatást nem (МЫ; ezen

indúlatba jön, ’s felejtve mely szükséges a"

tengeri erövel nem biró Magyarországnak, а’

maga Dalmatiai birtokinak a’ Velenczeiek el

len mególtalmazására , Ke1et"чCsászárjai’ barátsá»`

ga, 1128ban , noha már ekkor a’ harag’ okа,

Almus, meg is hólt, hadat kezd a’ Császár el
 len; beüt nagy sereggel Serviába', Belgrâdot

'(Braniz0ba) megveszi, földig lerontja, ’s ап

nak hajókon elhordott köveiböl majd Zeugmzk

лит (hihelöen a’ Keresztesek által тeмы: Zik
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тол) várát épitteti meg; más felöl lovassâga’

egy részivel nem esak Serviát, hanem Bulgá- '

riát is rútul elpusztittatja; a’ Császárt több

rendbeli hozzá küldött követségeivel, tnnyának,

félénknelc, harcz-kerůlö véu asszonynak ne

vezvén, minden lehetö módon bosszantja. De

ingerlö elhittsége nem soká maradt bosszúlat'.

1а1i. Elébb is rabló csapatjait még abban az

esztendöben Philippolitól visszavervén a’ Csá

$261, _másìk 0521011116b011 (1129) nagy haddal

jön Magyarország ellen. Jövetelének hirére

П. István, minthogy elégületlen, a’ sok szük

ségtelen hadakozást megunt Magyarjai sem egész`

kedvvel, sem szokott számmal nem követék

zászlóit,` Cseh Herczeg Sobeslavtól kérvén se

gitséget; ’s minthogy maga Egerbeln betegen

feküdt, felesége’ testvérjét vagy atyjafiját Stef

.faning Grófot nevezvén parancsnoknak, erre

bizza`, a’ Tisza’` bal partja és Duna közt fogat

ván vele állást, a’ Császáriaknak a’ Dunán ál `

taljôvetele’ meggátlásál. De a’` Császár úgy mu-

tatván, mintha Harám  vagy Clzrammvl (ott

hol ma ÚjpиláuÃ;a van) akarna âltaltörni: mig

Steffz'ming minden íjgyelmét, erejét_ csak oda

forditja, az а1а11 más felòl a’ Dunán általkél, `_

ellenségeinek hátul kerül, ’S a’ Temesi Bánát

ban Karassó (Krassó) vizénél, mind két rész.-^‘

1‘1’11‹ irtóztató vérontás 1111111, mely a’ közel fo

lyó vizet veresre feste, rajtok telyes gyöze

delmet nyér; ’s igy, Harámot még elébb roba
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nással megvévén, Belgrádot viSsza, Zeugminu-'

mot el-foglalván , megboszúlva, nagy ditsösség

gel tér haza Konstántzinapolyba. De eltávoz

ta után azonnal, a’ futásból magokat öszvesze

dett Magyarok az István’ személyes vezérlése

alatt Zengminumot visszaveszik, Belgrádot is

mét meghódoltatják; söt az azoll öszszel még

újra nagy haddal megjelent, ’s Belgrádot má

sodszor is visszafoglalt Császárt magát is nagy

veszteséggel futva viszszavonúlni, majd bé

kességre lépni kénszeritik , ely rájok nézve i_`on

tos föltétel alatt, hogy Magyarországot, vala

mikor a’ szükség kivállándja, hajós seregével

segiteni fogja a’ Velenczeiek ellen. Békélni

személyesen öszvejôvén a’ két Fejedelem, ezen

alkalommal István nem csak a’ Császárhoz, ha

nem, a’ töle hallottak ntán , a’ bóldogúlt Álmus

hoz is tökéletesen nlegengesztelödött, allnyira, 

hogy testét visszakivánván, Fejérváron királyi

tisztességgel temettette el; fiját pedig vak Bélát,

kit atyja’ elszökése után Sz. Benedek’ Pécs

váradi Szerzetesei lappangtattak magoknál, ud

varáába hozatván, fijává és követöjévé nevezte,

elmellözvén', minthogy llépének meggyözhetet

len idegenségét látta, az elébb általa azon`polcz

ra Szánt Boricsot.

` _ A’ mi kárt István sok, többnyire szükség-'

telen hadakozásaival népében okozott, némi

kép kipótolták a’ Kunok, kik Там’ vezérök

alatt, Bulgáriában, a’ Petsehellégek’ társasá
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gában, _Comnenus János ellen szerencsétlenül

harczolván, szorultságukban‘seregestöl Magyar

Országra kéredzettek (1124), ’s azon föltétel

~`_mellett, hogy az országot fegyverrel oltalmaz

zak, befogadtatván , némelyek szerént a’ mai

Nagy-, la’ közönségesebb vélekedés szerént a’

Kz’s-Ifúnságbau megtelepedtek. Rövid idön a’

jövevények, kiváltegésséges, vidor, szép asz

szonyaik , a’ könuyelméjü ifjú Király’ egész ke

gyét megnyervén, a’ külömben is függéshez,

_zaloolához nem igen szokottak igen sok kicsa

pongásokra vetemedtek, melyek ellen midön a’

tös gyökeres Magyarok nem hogy orvoslást,

de csak meghallgattatást sem találtak a’ Ki

ràlynál ,` magok vettek »- “mi többnyire illyen

kor történni szokott - magoknak elégtételt: a’

Király’ halálos ágyba esésének hirére r`eáj_0k

támadván; ’s belölök sokakat, kik nékik bosz

szúságot, kárt okoztak, megölvén. A’ mit mi

llón а.’ királyi udvarban hatalmas Tafár a’ Ki

rálynak megpanaszolt, a’ Király ezen neveze

tes „мы: adta: hogy ha felgyógyul, minden

megölt Kunért 10 Magyar fog vérzeni. De ret

’ tenetes igéretét nem telyesitheté; mert kevés

sel azután ifjúsága’ bůnein bánkódó, törödötl:'

‘‘`7szivvel, szakadatlan fohászkodások és imádsá

gok közt_, ’s hogy ezek foganatosabbak légye

' nek, niagáára még szerzetesi ruhát is öltve,

kimúlt 1131-ben.

9
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XI. FEJEZET.

_ II. Béla, 1131--1141,

II. vagy VAK BÉLA, István' hálálával,

némelyek szerént még életéban, Inegkoronáz

tatván, országolt 10 esztendeig. Mig felesége

IlonaJ Urosius, Serviai Fejedelem, leánya élt,
egészen ezen férfias bátorságu, luralkodni sze

retö asszony igazgatott_belyette. Ez mindjárt

eleinte irtóztató bosszút állott azokon, kik fér

je’ vakságának okául tartattak. Ország-gyůlés

tartatván t. i. 1132-ben l) Aradon, (a, régiek

nél Orod, nem messze a’ mai Aradtól, hol most

Glogovácz van) a’ szokatlan nagy számmal ösz

vesereglett Rendek elött 2 gyermekével, egyí

ket kezén, másikat ölében tartva, megjelen , ’s

miután férje’ szánandó sorsát ’s ennek okát,

a’ rajta, még gyenge ártatlan gyermeken, egykor

elkövetett borzasztó istentelenséget rövid, de

hathatós beszéddel elöadta, a’ Királyi székben

ůlö vak Király’ látására már külömben is mé

lyen megilletödött Rendeket rögtön szolgálta

tandó igazságra, ’s haladéktalan bosszúra szól

litja fel azok ellen, kik a’ Király’ ’s ország“

jelen szerencsétlenségének okai. Erre mind

1) Pray megmutatta, hogy а’ dolog ezen, és nem, mint а‘ köz

vélemény tartja 1l36.dik esztendöben történt. Birunk egy

igen jeles hazai mivel: e’ történetrôl is, mire nem állhatjuk

meg, hogy ne figyelmeztessük a’ hazai történetek’ és költé

szet barátit: Aradi Gyülés hös költemény. Írta Czuczor

Gergely, kiadta bardtjà Tóldi Ferencz. 1828.
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járt töbhen fegyvert ragadván, ’s többé maga

nak a’ Királynak sem kérése, sem paraneso- '

latja által vissza nem tartóztathatván, 68 elö

kelö urat, köztök. sok ártatlant is, gyanúból,

  

vagy gyanún kivül is, csllpa személyes gyů- '

lölségböl azon helyben felkonczolnak. A’ sze

rencsétlenekllek még feleségeik , gyermek`e`ik`

sem kiméltetnek. Sokan örökre számůzetnek;

sokan féltökben önként kifutnak; mindnyájok

nak jószágaik elfoglaltatván a’ Székes Egyhá

zak közt felosztatnak; ’s ezzel legalább a’ ha

ta1mas papi rend’ neheztelését magától ’s a’ ki

rályi hâztól okosan elháritotta a’ bosszúját ki

elégitett Királyné, de tette egyéb következé

seit nem; mert lábat adott jövendöre a’ különl

ben is elég kisértö erövel biró önkénynek és

eröszaknak, ’S fegyvert a’ nemesség’ kezibe,

mely a’ mint most nlellette, úgy idövel ellene

is használható vólt az uralkodónak; legköze

lebb pedig e’ vérengzö tette által a’ koronâhoz

jussât tartó Bories’ pártját igen megerösilette.

Ki még azon esztendöben nagy Orosz és Lell

gyel sereggel Magyarországra bejövéll, a’ Sze-'

pességet elboritja. A’ Király mentül elébb igye

kezvén elnyomni, sietve ellene indúl; fmidöll a’

Sajó vizéhez ért, némely gyanúsokllak hitt na

gyok’ gondolkozása’ kitudására, ’S a’ ne talán

történhetö árulások’ eltávoztatásâra, felesége’

tanácsából újabb eröszakos eszközhöz nyúl.

Öszvehivatvân t. i. a’ föbb embereket, hadna

9 Ü
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gyokat, ’s oly forman nyilatko'zván e161161‹,

mintha nem csak a’ haddal felhagyni, hanem

` országát is Boricsnak engedni kész vólna, ha

hogy ez Kálmán’ fijának lenni bebizonyittatnék:

ezt a’ kérdést teszi elejökbe: igaz fijae Bories

Kálmánnak? Legtöbben erre vagy félelemböl

vagy meggyözödésiböl tagadva feleltek; talál

koztak mindazállal olyauok is , kik Predslava’

házassági hůségét, ’s igy Borics’ törvényes

ágyból születésit párlolni merék. Ezekre, a’

mar elöre tett egyesség szerént, a’ Király’

közelében lévö hivei rájok esvén, mindnyájoa

kat, valakik hirtelenében el nem futhattak,

nyomban irgalmatlanúl agyou verik. Ez még

inkább nevelte a’ Király iránti gyůlölséget , any

nyira, hogy a’ Boriesnál menedéket keresett

Magyar nagyok közzül egy, Gróf Sámson, a’

két `tábort egymástól elválasztó Sajón általúsz

tatván , sebes nyargalva a’ királyi táborba jött

egyedůl, ’s mindenek’ hallottára a’ Királyt ngo

morult /lutyáuak nevezvén , felszóllitotta , hogy

a’ királyi széket többé nem bitangolván , enged

дe azt törvényes urának Boricsnak. De a’ he
lyett, mint reménylé, hlogy ezen közönséges

meggyaláztatáßa után a’ Királynak, kik eddig

hozzá ragaszkodtak is, el fognának töle ál-'

lani: találkozott egy, ki hamarjában lóra kap

ván, _a’ szitkozódónak utána eredt, ’s mielött

az övéihez állal úsztathatótt vólna, magában

a’ folyóban láncsájával keresztülszúrta. Azom

\
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ban e’ történetböl következést húzifa af Borics

csal шт Magyarok’ elkeseredésìre, jobbnak

itélték_ Béla’ hivei ütköçetre nem. hagyni

menni a’ dolgot. Mindjárt tehát követeik által

értesitik a’ Boricsot segitö Lengyel vezéreket,

hògy a’ Magyar nemzet Boricsut valamint Kál

máu’ törvényes gyermekének, úgy Királyáuak

sem fogja. soha elismerni, hanem állhatatosan

ragaszkodni а’ köz akarattal választott Bélá

hoz; harczuknak tehát sommi sikerét nem vá1

hatván, kimélnék meg a’ hasztalan vérontási'.

A’ Lengyel vezérek ezeket hallva, kinyilat

koztatják, hogy nem fognak harczolni; ’s ez

zel Boricsot is szándékával felhagyni kénsze

ritik. Következö (1133) esztendöben újranagyobb

erövel нашу“: ugyan Borics, de Bélától ’s

ennek sógorától , a’ vitéz Austriai Alberttöl ke

mény viadal után tökéletesen megverettetvén,

Magyarországot másodszor is oda hagyni kén-_

telenittetett. Ezen gyözedelemmel `meg nem

elégedvén Béla, hogy magát Borics ellen any

.nyival inkább bátorságba helyheztesse, Borics’

ipát, ’s eddigi pártolóját Boleslavot, S0besla`v’

Cseh herszeg’ közbenjárására. magának mаза; 'î

nyervén, arra birta, hogy Borics’ további se-"`¿

gitésiröl végképen lemondott. Nem sokára az

után Borics (1135) Holicsi (Galiciai) fejede

lemségét is elvesztette, пlegfosztatván attól

Wladìmfrko Svenigródi Herczeg által; ’s ezen

túl, lpának is szeme hunyván, ország és hаzа
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nélkül, bujdosva, többet Konrád Nélnet Csá

szár’ udvarában, töltötte napjait. Igy ezen fé

lelemtöl megszabadulván Béla, csendességben

uralkodott egész haláláig. Turóezi szerént,

miután felesége Ilona 1139`-hen meghalt, igen

nagyon a’ Ьor italnak adta magát, de erröl a’

régibb Kéza hallgat. A’ feljebbi szomoru pél

dák elötte lévén, halála elött 3 fija’ örökségét

ekkéllt határozta meg: hogy a’ legnagyobbra

Geisára szálljon Magyarország a’ hozzá kap

csolt Horvát és Dalmat országokkal; a’ köz

bülsö László birja Bosniát vagy Bámát (ßosna,

Rama folyóvizek), nlelyet (elébb Servia’ egy

részét) Béla feleségével Ilenával kapott vólt;

végre Istvánél, a’ legkissebhé, legyen a’ Sze

remség.

‘ХП. FEJEZET.

II. Geisa 1141.'_1161. _‘

11..НЕ1$A, midön atyja’ П. Béla’ helyét

'elfoglalta, még csak 10 éves, dаrа!) ideig gond

viselök által, azután maga, mind Öszve 20 esz

tendeig, bölcsen és szerenesésen' igazgatta az

erszâgot. Sok nyughatatlansága vólt Bories és'

kissebb testvérje István mia, kik mind ketten a’

koronára vágytak. Borics újra több hatalnlas párt

fogókra talalt, ’s mi nevezetesehh , az Austriai

Henrikben , a’ Cseh Ulâszlóban és Konrad Csá

szárban, kiket közelebbröl vagy távolabbról

mind vérség vagy sógorság kötött Geisához.
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Ezek közzül Geisa a’ Császártól tartván legin

kabb, hogy ezt' a’ magyar dolgokba avatko

zástól elvonja, a’ vele külömben is ellenke

265b611 lévö vitéz шеи“, Ва101 Н6rс2eg Нeп

rik’ testvérjét pénzzel segiti, ’S általa annyi

bajt okoz a’ Császárnak, hogy az Borics`’ se

gítésiröl nem gondolkodhatott. Austriai Hen

riket ellartóztatta а‘ Regensburgi Püspökkel

folytatott háborúja. Borics mind e’ mellett is,

Austriaban, mindenünnen öszvekért pénzen, 526

dett katonákkal , bizva talán az Агат’, ’5 Sajó

melyéki mészárlásokat még el nem felejtett _Ma

gyaroknak a’ királyi 1162 irámi gyülölségébell

15, 1145-ben béüt Magyarországra, ’s P0’s0ut

véletlen elfoglalja. De Geisa rövid nap nem

eSak a’ várost visszaveszi, hanem mivel Hen

riknek tudta Boriescsal titkon egyetértését,

következö tavaszszal (1146) 82,000 fönyi se

` regével a’ Leithán'által kelvén, Austriát meg

tamadja, Henriket véres‘harcz 11:60, 11161y a’

foglyokon kivül többet elvitt 7000 Austriaìnál,

keményenmegveri, Bécsbe fumi, ’s a’ Borics

esali Czimboráskodásnak jövendörebékét hagy

11i kénszeriti, 65 úgy tér haza ragadománynyal

é_s dicsöséggel halniQz„_va.

I A’ következett C1147) esztendöben K0n~

rád 270,000 Keresztesek’ kiséretében Magyar

orszâgon útazván keresztülîà) a’ szent földre,

 

2) Érdekes, mit a’ Császár’ társaságában vólt Otto Flfi_siçgcn-`

sis (Freysingeni Piìspök) mint szemmel látott tanú az ak
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Geìsa ezen alkalommal igen nagy szívességet

mutatott a’ Császár eránt , ki azon kivül is nagy

summa pénzt` ñzettetett magának a’ Királylyal ,

’s zabolátlan népének mindenféle kicsapongásíi

megengedelt. A’ Császárt követte nem soká

VII. Lejos Franczia Király, "s vele Borics.

Ezt megtudván Geisa, kérte Borics’ kiadattatását;

mit bár [шos пeт cselekedett, Borics, tapasz

talásból Фиdт már, mely könnyen változó a’

`Király0k’kegyeln_1e, jobbnak látta mentülelébb

Konsiganczinápolyba. elszökni, hol tartózkodott

mind addig, mignem 1155--ben, a’ Görögök mel

lett harczolvg a’ Magyarok ellen, elesett. A’

Kereszteseknek ezen , pusztitó sáskaként, ke

resztülmenetelét, mellesleg emlitve, oly szük

Ség követte az Országban, hogy a’ miá kö

vetkezett télen több ezeren éhen vesztek el;

mire néíve_a’ szent ‘(лdт két év’ multával

visszatérö megmaradtak kéntelenek “таk Mа

gyarország helyett a’ Hadriai tengernek venni

útjokat. ‚‘ _

Ezenközben (1148) Geisa. a’ törvényes idöt,

18 esztendöt elérvén, az. Ország’ nagyjai’ ta

 

kori Magyarokról (de gestìs Friderîcì Libr. I. C. 31) ‘й’:

Cum vilissima in vicis, vel oppidis , ex cannis tantum, ra

’ _га ex lignis. rarissima ex rlapidibus habeantur habitacnla,

toto aestatis vel autunmi tempore papiliones (pavi1l0n; s`á

tor) inhabitant. _Äd curìam regis sui sínguli ex_ primoribux

sellam secum portuntibus conveniunt , ac de suae reipublicae

statu pertractare et discutere non negligunt , hìemis algore

in domiciliis, qui habent, id ipsum facientes etc.

_ I
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nácsából házasságra lépett Orosz Nagy-feje

delenl Mstislav’ (Minoslai) leányával Euphre

synával, hihetůell, hogy ezzel is új gyámolt

szerezzen magának az orosz származ.‘~'ls'u Bo

ries ellen. Ezt el is érte, de épen ezell há

zasságnál fogva nlásfelöl, az egymással örökös '

háboruságban éló Orosz Fejedelmek közzül hol

egyiktöl, hol másiktól segitségül hivattatván,

' sok szükségtelen háborúba ögyeledett', nlelyek,

bar szerencsésen folytatva, sok pénzbe, enl

berbe kerůltek, a’ nélkül, hogy hasznot leg

kissebbet is hajtottak vólna az országnak.

Oroszországi háborúival öszvefüggésben,

azoknak némikép’ következése vólt а’ Görög

Császárral fllanuellel, Kalo Jallos’ és Irene’ fi

jával (Sz. László’ unokájával) több esztendeig

folytatott háborúja. Vvladimirko, ki Geisa’ fe

' lesége"teslvérjé1vel Isaslávval örökös veszeke

désben vólt, az Isaslavot pártoló Magyar Ki

rály’ gyözedelmes fegyvereinek ellent nem áll

llatváán, Mánllel’óltalma alá adta magát. Ez ma

ga elég ok lett vólna a’ mindenfelé terjeszked

ni vágyó Császárnak, hogy a’ Magyarokba be

le kössön, ha soha újabb más okotnem szol

gáltatott vólna is Geisa az által, hogy a’ Csá

szár’ hatalnla alól magát kivont Serviai feje-f

delmet, Baòlliuust (Csudomil) ki neki az any

járól Ilonáról atyjafija vólt, segitette. Manuel ‘д;

kapva ezen alkalmon , miután Baehinust (1151)

erövel engedelmességre hajtotta, 'következö

5
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(1152) esztendöben , mikor Geisa épen Orosz

országban hadakozott, Magyarországra üt, а’

Tiszántuli részt feldúlja, ’s Zimont és а’ Sze

remséget elfoglalja. Hiában próbálta követke

zö esztendöben az elvesztettet visszavenni Gei

sa; sót, hogy a’ Császárral megbékélhessen,

az Osztályban Lászlónak esett Bosniát is,

bár tovább is Magyar felsöség alatt, Bo

rizza Herczegnek (kit némelyek Kálmán’ há

zasságon kivül' szщиtett fijának gondolnak) kén

telenittetett engedni. A’ `háborúnak ezzel vége

nem lett; megújult az több izben, ’s folyt vál

tozó, többet még is Manuelnek kedvezö sze

renesével, mignem 1l56ban állandó béke köt

tetett, oly'feltétel alatt: hogy a’ hadba`n nyert

préda ’s foglyok kölcsönösen visszaadatván , Бei

'sa 'ezenkivül Manuelnek az egész háboru alatt

elhullott lovai helyett, melyeknek száma több

ezerre ment, országa’ nem kis megeröltetési

vel, ugyanannyit adjon. Ezután is mindazáltal

titkon soha sem szünt meg Manuel Geisa ’s а’

Magyarok ellen dolgozni. _

Ezen háboru alatt történt, hogy Geisa’

testvérje, a’ királyságra vágyó István , titkos ás

kálódásai kitudatván, nyilváán az ellenséghez

\

F15„sz_egödött, .követöivel eg`yütt, ’s hazája ellen

harczolt. Melyért hашa’ ellenségének hirdet

tetvén, шаг! Manueltöl is az 1156-ki béke

ищи, nem annyira a’ kötésre való tekintetböl',

mint a’ Siciliai had мы lett nagy elf`0glalta
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{дsa. miá segedelmet nem reménylhetvén, a’

nyúgoti vagy Német Császárhoz I. Fridrik

hez (Barbarossa vаgy Veres szakálu) folyamo

dott (1157), kiröl tudva vólt, hogy Magyaror

szág’ birtokára, igen vágyik. De Geisa. az e’

részröl fenyegetö yeszedelmet is szerencsésen

elforditotta , részint István’hálátlan , istentelen

magaviselete’ felvilág0sitása, részint a' Csá

szárnak küldött gazdag ajándék által. Itt sem

boldogulván István, visszament Konstancziná

polyba, hovavette vólt magát kevéssel az elött

teStvér'bátyJ'a. is László, úgy látszik, inkább

. hiuságból, a’ Császári udvar’ kegyében test

vérjével együtt osztozhatás’ vágyából, mint;

egyenes vétkes szándékból hazája, vagy Ki

rálya ’s testvérje ellen, ki valamint Istvánt, ’

úgy ötet is jótéteményeivel halmozta. Mind ket

len csak Geisának azután nem soká történt ha- ` `

lálával (1161) tértek haza, hůtlenségökuek

László épen semmi, István csak annyilhasz

ты; véve, hogy feleséget a’ Császári házból

nyert. '

Ennyi külsö belsö ellenségtöl környékez

tetve nem kis érdeme Geisálnak,' hogy az or

szágot épségben megtártotta; érdemeit neveli

az, hogy népe’ szá'.n\át, még pedig igen m_un_` `

kâs, hasznosltagokkal, szaporitûtta, Flandriai

’s Német, leginkább Alsó Saxóniai (hònnan a’

Szász nevezet) gyarmatokat telepitvén mind--`

járt umlkodása’ kezdetén 1143-han mind Мач
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‘ дyаrorszйдoкъa’ Szepességre, mind Erdélyben

a’ Moldvábó1beütöttKullok által elpusztitott vi

dékekre, a’ nlai Szászo/E’ földére, mely idötöl

fogva a’ Magyaroktól addig elmellözött bányá

szat életre, majd, az ország’ nagy javára, vi

rágzásba jött.

' Törvényei, valamint két megelözöjéllek

is, ninesenek;` a’ törvénykezés alatta valtozott

annyiban, hogy a’ Sz. István által feláállitott

Királyi Talláes régi hatóságába visszatétetett;

a’ Kálmán által rendelt Egyházi-kerületi Tör

véllyszékek (Judieia Synodalia) pedig meg

szüntek, legalább Geìsán innen sehol többé' nem

emlittetllek. A’ hazai régiségek’ kedvellöiért

megemlitjük azt is, hogy az Esztergomi Ka

nonnokoknak Geisa által 1156-ban adott kivâlt

Sági levél az elsö, eddig tudva lévö, legrégibb

példája a’ Királyainktól használni szokott arany

pecsétnek , vagy úgy nevezett Bulle Aureának.

Xlll. FEJEZET. ’

III. Istea'n,‘II. ‚Бабий‘, IV. I.s.tvá1l,. дате?! III. Istva'/1

1161—1173.

II. Geisának, több leállyain kivůl, harom,

llémellyek szerént négy fija maradt. Ezek köz

. _/zal a’ legnagyòbb, Ill. ISlrvÁN, kimaga is

alig vólt 12 éves, kevés nappal atyja’ halála

után megkoronáztatott: gondviselök, ezek közt

az Esztergolni Érsek, Вшф Lukács, egy kö

zöllségesel1 tisztelt, hator és egyenes lelkü
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férfi, rendeltetvén , kik a’ gyermek Király he

lyett az országot igazgassák; Alig hogy ezt

meghallotta Manuel , mindjártvnagy sereggel meg

indul, elöre küldvén követeivel а’ nála tartóz

kodott, ’s mint látánk, családjába is házaso

dott (IV'.) Istvánt, III. István’ atyja, testvér

jét, ’s azon szines okon, hogy a’ magyar örö

‘kösödési törvény szerént, hivatkozva több pél

dákra, a’ meghalt Királynak nem fiját, hanem

testvérjét illeti a’ korona, kedvenczének ki

rálylyá tételét kívánja: igy akarván Magyaror

szagot, mire igen vágyott, elébb oltalma , párt- `

fogása, majd telyesen hatalma alá, ’s birtokába

keritní. A’ Magyar Rendek `a' Császár” szándé- .

kát `экипáж, mindenre készebbek voltak in- ‘

kább, mint a' már elébb haza, ellenségének

‘nyilatkoztatott herczeget a’ Császár’ kezéböl

királyuknak elfogadni; azért, midön sem ezt

nem akarnák, sem III. Istvánt nem reményle

nék, hogy a’ hatalmas Császár’ pénze ’s fegy

vere ellen a: kiráIyiQs`zékben, legalább terhes

hazafi háboru nélkül, megtarthassák: Lászlót

(IV.) István, bátyját, ’S már ennyiben is nála.

elébbvalót, ültetik a’ királyi székbe. Manuel,

minthogy következetlenség nélkül ellene úgy-'``

sem szólhatott, csak III. Istváné ne legyen a’

korona, ebben is megegyezett, megigértetvén

_— a’ nemzettel, hogy László'halála' esetére csak- ‘

ugy'an (IV.) Istvánt fogná Királyának ismer

ni? addig pedig, 1mint szokás a’ császári ud
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varban a’ Korona-örökösöket, Umm (a, Görög

iróknál вещь; xuglog) czimmel tisztelni.

László, ezen a’ néven II-dik, minthogy

a’ tántorithatatlanúl III. István mellett álló Bánfi

nem csak az hogy megkoronázni nem akarta,

de még átok alá is vetette , a’ Kalocsai Érsek

által megkoronáztatván, 6 hónap múlva, elébb

mintsem valami érdemet szerezhetett vólna, kì

múlt, természeti, vagy testvérje által siettetett

halállal? nem bizonyos, 1162-nek az elején.

László halálával azok is, kik ó értte

III. Istvánt elhagyák, 'újra ennek részire ál

lottak, kinek, hogy királyi rangjához illöleg

élhetne, P0’s0n’ vára, ’s vidéke vólt országo-.

san általengedve. Ide vonult most а’ nemzet"

szine, az urak’ ’s Püspökök’ nagy része. A

zomban IV. István igéret, pénz, fenyegetés, ki};

vált a’ Mапиe1’ bosszújával ílyesztés által csak:

ugyan oda vitte a’ dolgot, hogy 4 hétre László’

halála után, ugyancsak a, Kalocsai Érsek által

fejére tétette a’ koronát: de azt addig sem bir

hatta, «mint bátyja. Mert határtalan kevélysé

gével, majd az Országnak az által lett meg

csonkitásával , hogy a’ Szeremséget Manuelnek

engedte, csakhamar tulajdon párthiveit is any

nyira maga ellen ingerelte, hogy Manuelhez vólt

kéntelen segitségért folyamodni. A’ Görög se

regek’ közelgetése' hirére lecsilapult ugyan a’

zendůlés, de eltávoztokkal újra nagyobb erö

vel kiütött, melyet IV. István midön‘fegyver;
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rel akarna elnyomni, óltalmára milldég kész

.Görögjeivel együtt megverettetvén, a’ koronát

.5_hónapi bitangolás után, Ill. Istvánnak hagy

ni, maga is menedéket futáással keresni kén-'

telenittetett, ’s bar futtaban vetélkedö-társának

kezire került, tóle , a’ nagy lelkü Вшф’ inkább

nemes, millt hasznos tanáesára, szabadon bo

csáttatott, szavát adva elébb, hlogy soha többé

lábát a’ magyar földre bé nem teszi.

Igy III. Istv`an egy év’ lefolyta elött a1’

királyi méltóságot visszanyervén, uralkodott

nlég szinte 11 esztendeig, a’ reй, ’s országâra

fenekedö IV. István ’s Manuel miá szakadatlan

nyughatatlanságban. IV. István t. i. mihelyt

m_agát szabadnak látta, esak bosszl'lállásról'

gondolkozva, Manuelnek azt igéri: Magyaror

szágot, ha segitségével visszanyerélldi, oltal

ma és pártfogása alá fogja adni, ’s nlaga azt

csak mint a’ Császáár’ védettje igazgatni. Ezt

hallván Manuel újabban telyes erövel pártjára

kelt, de midön az egész nemzetnek meggyöz

hetetlen idegenségét látná, eröltetni a’ dolgot

tanácsosnak nem itélvén, IV. István’ pártollá

sával felhagyva, más módoll próbált régi fel

tetbczéljához jutni, kírvetkezö ajálllást tévén

a’ magyar Relldeknek: 1) leányát Máriát III.

István’ testverjének Bélának adja feleségül; 2)

minthogy magának fija nem vólt, Bélát fijállak,

_örökösének fogadja, ’S ily czélból neveltetlli

_ Konstanezinápolyba viteti; 3) Bélának atyjától
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rendelt Öröksége, a’ Szeremség és Bosnia- (vagy

némelyek szerént Tótország) haladék nélkül

a' Császár’ igazgatása alá adassék. Alfeltétea

lek közt vólt az is , hogy Istvánnak a’ császári

udvarban tisztességes tartásáról az ország gon

doskodni, a’ Császár pedig az ó további tit

kon vagy nyilván pártolásával végképen fel

hagyni fog. Ezen alkuban a’ Császárnak czél;

ja a’ vólt: hogy III. István' halálával, ha néki

gyermeke nem marad, vagy ha maradna is, a,

testvér, az eddigi példák szerént, a, fiúnak

elibe tétetvén, következésképen III. Béla `а‘

Görög császárságot a' Magyar királysággal

öszvekötvén, igy, ha mindjárt nem is, idővel

Magyarország a’ többi Görög birtokokkal egy

testté olvasztatnék; addig is pedig a’ Béla’ örök

ségiben általvett Tótország-i birtok által та: és

alkalmat szerezne magának Dalmatía, rég óhaj

tott elfoglalására. A’ magyar Rendek ez utólsó

ról nem is gondolkodva, ’s csak a’ fényt, mely

а’ királyi ház, ily megtiszteltetéséból reájok is

fogna áradni, tartva szemök elött, a’ Manueltö

ajánlt feltételeket elfogadják. De" mindjárt kö

zelebbi esztendöben (1163) IV. Istvántól nagy

görög haddal támadtatváll meg, ’s ebböl újra

arról `gyözödvén meg, hogy a’ Császár, szavá

_hoz nincs mit bizniok, miután IV. Istvánt ладy

veszteséggel visszaverték, Béla’ már általeresz

tett íirökségét is visszafoglalják. Ebböl újabb

háború ,_ а’ háborúra nlegint béke hasonló felté

ann;
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telekalatt mint elébb, a' békére ismét háború

következik, mely alatt` Zimonban 1165-ben

meghal IV. István. A’ had azomban tovább is

teljes erövel folyván, a’ magyarok elébb Zi

mont, ’s az egész Szeremséget másodszor is

' elfoglalják; de majd Manuel, feljülfordulván,

nem csak azt visszaveszi, hanem Horvátorszá

got is, Dalmatia' nagy részével, mint Bélát il

letö örökséget hatalma alá hajtja, nem sokára

elveszti, ismét meghódoltatja. Melyeket mi

elótt visszavehetett vólna , talán ezen _ való

búvában is, mások szerént Manueltöl adatott mé

reg által, III. István, gyermek nélkül ugyan,

de feleségét Austriai Ágnest terhesen hagyva,

kimúlt 1173-ban.

XIV. FEJEZET.

III. Bella .1173—1196.

Szerencséjére Magyarországnak 1170-ben

Manuelnek, várakozásán kivüh fija született:

Ettöl fogva ez, ’s nem Béla vélt a’ Birodalom’

örököse; söt Bélától Mária is, a’ közel atya

físág, szine alatt, elválasztatott, ’s hogy még

is a’ barátság, szövetség vele fel ne bomoljon,

a’ Császárné, testvérje adatott néki hitvesül. Ez

által megszabadulván a’ Rendek azon méltó fé

lelemtöl, hogy a’ közös Ilralkodó alatt orszá

guk, függetlensége, önállása veszélyeztethet

nék, annyival hajlandóbbak lettek а’ Manuel

töl is hatalmasan pártolt III. Bélához. De` so

4 `‘ 1.0

S
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kan “знаk, kik elébb elvárni akarák az ifjú

Királyné’ szůlését; sokan , kik a’ Szemök eюtt

'llött, nevekedett kissebbik királyfit, семь

vagy_ Githárdot, vagy Gothárdot (mások sze

réllt Árpádot) illkább akarták, millt az elgörö

gösödött 'vagy annak hitt Bélát. Az elsö párt

паk Bánfi, az Esztergomi Érsek, a' másiknak

az öregebb (allya) kiráályné Ellphrosylla vólt

feje. Utóbb is, miutáll III. Istvánnak “Ш; örö

köse vagy nleg senl Született, vagy születési

ben meghalt; Geisa pedig kézre kerülvén, fog

ságra. tétetett: Béla lett a’ nyertes , ’s minthegy

a’ rendithetetlen Banfi méga’ Pápa’ intésére

sem akarta felkenni, a’ Kaloesai Érsek által,

a’ Papa’ meghatalmazáása, és az Esztergomi Ér
sek’ koronázási jogának jlövendöre nyilván fen

tartása meнeй, megkoronáztatott 1174-ben. A’

csendesség nlindazáltal teljesell` helyre igy

sem állván , kéntelen vólt anyját Enphrosynat

Görögországba eltávoztatlli , öecsét Geisát , ki

módot мы“; a’ kiszabadúlásban, újra bel`ogat

ván , szerosabb (15 évig tartandó) fogságra té

tetlli, ’s nehány, az ö elszöktetésében részes,

fö elllbereket péшат megbüntetni. '

Megcsendesitvén az országot, annak kivül `

leelöl nevelése vólt fö czélja. Valamig Manuel

élt , eránta külöllös tisztelettel viseltetett. Eb

böl esett, hogy 1176-ban Kis Á’siában az Ico

cniumi Sultáll elle11 illditott háborújáball, valo

ìgatott Magyar és Horvát vitézekböl álló sere
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get küldött néki segitségül, kiknek köszün

hette kiváltképen a’ Császár, hogy a' Zybri'L

kai szorosok közzül; hol seregei’ ńagy része

elveszett, magalegalább , rakva sebekkel , meg--`

menekhetett. Ezen tiszteletböl esett az is,

hogy Manuelt az általa ravaszúl elfoglàlt ma

gyar birtokokért nem háborgatta, ’s elvártal' e‘

lébb , hogy szeme hunyjék. Mihelyt ez 1180-'

ban meglett, azonual `mind Нorи“ mind ])a'}.i

matországoç, ’s ennek nem csak Görög kézeli

‚дамd: részét, hanem azt is , melyet a’ Göröf

göktöl a’ Velenczciek elvettek,' а‘ szigeteken

kivül , visszafoglalta, ’s а’ Velenczeiek’ min

den erölködése meнeй Ís5 hosszas harcz шёл

(1180—93) megtartotta. Hasonlóképen vissza

vette a’ Szeremséget is és Tótországot, sůt

Serviának is egy részét meghódoltatta.

Következett nem sokára Halics’ elfoglalás

sa. A’ Halicsiak ,' több testvér fejedelmek тe‘

szekedvén birtokuk felett, midön sem a’ Len-1

gyel Király Kasimir által nyaku`krdtolt Roma#

nust, a’ Lengyel járomtól féltökben, sem az

elébbnyertes, most elůzött Wladimirt vagy L0._

domeriust, чаd természetéért , nem a`l'iai"iák umk

nak, hogy mind kettötöl szabadúljanak, III.

Bélához folyamodtak, kissebbik iìát, a’ legI`el

jebb 11 éves Andrâst fejedelmöknek adatni,

egyszersm`ind Lodomefriust, ki maga is Bélá

nál keresett oltalmat, hogy zavarl ne csinâl

jon, letarlóztattatui kérvém Béla enged kéré

' ‘' 10 *
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sökuek, Lndomeriust fogságra téteti, a’ tatto»

mányt (1186), kivervén' Romafnust, elfoglálja,

’s Andrés’ neviben egy Magyar Kormányzó ál

(а! igazgattatja. De Lodomerius, megveszte

getvéu órzöit, kiszabadul, ’s pártoltatva Kasi

mirtöl, kit a’ Magyar'okra irigykedés néki el

lenségéböl barátjává Фett, Andrást még 1188

ban fejedelemségétöl megfosztja, ’s annak a’

Вё1а és Kasimir között kötött alku szerént is

birtokában maradâ bár Béla, jogáról le nem

mondva, czimjei közt а’ Halicsi királyi czi

met `ezután is állandóul megtartotta.

Következö esztendóben (1189) ismét egy

150,000 fónyi Keresztes had ment keresztül Ма

gyarorszàgoil, Ъ Fridrik Császár’ vezérlése

alatt, ritka jó rendta'rtâssal, ’s а‘ Királytól

szivesen fogadtatva'. Ennek következése lett

a’ Császár’ fija és Béla’ leánya Constantia közt

ИЗЮМ; házasság. Már elébb másik leányát III

Bélának, Margarétát, a’ Görög Császár Angelus

1’sákjegyzeue el, kinek kedvéért Béla a’ Ma

nuel’ halála után elfoglalt Serviai (Belgrád és

Viddin мы esö) egész birtokot visszaeresz«

tette, de a’ melyet “eдe a’ császári jánnot le

rázott Serviaiak és Oláhok ellen szerencsét

lenül folytatott háborúban többel egyтt elvesz’

tett; azomban a’ Serviai fejedelmek igy is ké

söbben csakugyan a’ Magyar korona’ védett

jei lettek.

Az ország’ igazgatásában nem kevesebbek,

и



149

mint kivül нeмeц érdemei Bélának. Az ö or`

száglásât nlegelözött belsö zürzavarek alatt igen

lábra kapott az egész országban a’ lopás, fosz

tâs, útonállás: ö e’ rosszat czélirányos rende

lésekkel egészen nlegszüntette. Egész az ö

idejéig minden ügyes bajos, helyre, idöre te

kintet nélkül, maga adta elö, `szóval, a’ mint

шdtа, panaszát a’ Királynak, ’s мат is rea

`Szóval vett. Béla ezen mind a’ királyi pólcz

iránti tisztelettel, mind a’ köz dolgok’ igazga- _

tásával, ’s magával az igazság’ kiszolgáltatásá

val sokképen öszveütközö ~mód helyett, а’ Кoп

stanezinápolyi udxar’ hasonlatosságára, azt a.’

szokást hozta be, hogy minden pallasz irásban

adassék be, irásban adassék ki a’ végzés is,

különös tisztviselók rendeltetvén, kik az ese

‘ dezö leveleket általvegyék', ’s az irni nem tu

dók helyett megirják, azután pedig a.’ felel_e

tet az illetö feleknek ugyallcsak irásban kiad

jak. Millek az a’ mellesleges haszna is vólt,

hogy az irás, ez által is szükségesebbé tétet

vén, terjedt az alldig igen irás-tudatlan Ma

gyarok közt. Az irás’ és tudomány’ terjeszté

se lehetett fö czélja abban is, hogy atyja Бeй

sa âltal az Országba béhozott Cz'stercz'tá)}at, szillt’

azon kiváltságokkal, melyekkel Franeziaor

szágban birtak ,' megajándékozta. Az Egyház

eráánt а“; vÓIÈ királyaink közzül egyegy ada

Кoты), mint Béla: a’ nélkül, hogy Apostoli

királyi joerait, nevezetesen a’ papitisztségek
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re kinevezés’, sérdemetleileknek le is teheté

`se’ jogát (Ius patronatus) legkissebbé is meg

csonkittatni engedte volna a’ Pápa által. `Ne

vét azzal is felhagyta, hogy l'. László Királyt

a' Pápaáltal a' Szentek közzé számláltatta , és

hogy` Sz. István Király, napját — mi II. And

rás alatt törvénykönyvünkbeis belement —- kü

lönösebben megilletni, ’s a’ kegyesség’ szokott

munkáin kivül, a’ Király vagy Nádor által,

egyenesen az igazság kiszolgáltatására fordít

tatni rendelte. Halála elött kevéssel fogadást

tett, hogy sereget vezérel a” sz. földre; meg

gátoltatván a’ halál által, fogadása’ telyesité

sét nem koronáját öröklö nagyobbik bújára -'

hihetöen, mivel általlátta, hogy а’ fejedelem’

hosszas távollétében csak veszthet, de_ soha

nem nyerhet a’ nép -_.- hanem kissebbikre And

rásra bizta, kinek, esmerve külömben is nyug

hatatlan természetét, ’s a’ közös orzáglásnak

régibb szomorú példáit is maga elött tartva , her

czegséget nem, de pénzt a’ szent útra 's had

na annál többet hagyott. ' '

_ XV. FEJEZET.

Imre её III. László 1196—1204—1205.

IMRE д kit atyja még életiben megkoro

náztatott`, alig vette által az igazgatást, elle

ne támadt öccse András, nehezen szivelvén,

hogy a’ régi szokás’ ellenére neki semnli rész

sem az országból, sem az országlásban atyjátél
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к пeпг ha атtt. B0sszú'a’ ’s na ‘vravá ' ása’ ki
ч gy .l ê., gy ‘

elégitésire igen jó módot szolgáltatott a’ Ke

resztes hadra atyjától kapott "аgy summ_a péiim

Mely_eu, a’ tudva lévö czél’ örvivel, ’s igy leg

kissebb gyauu gerjesztés nélkül, nagy sereget

gyůjtvén, azon felůl még Austriai Leopolìitól

is segittetve, hirtelen megtámadja, ’s mielött

Imre ellent állhatna, elfoglalja. Horvát, Dal

mat és `Вáша ‘аgy Bosznyákországot 1196ban;

„аjd elömeutivel nevekedvén vágyai, bátyját

királyi székétöl is megfoszlzani törekszik. Im

re elébb, Инта hngy sem fegyverrel , sem a’ Pá

pa.’ ellene kieszközlött menykövével nem hir ve

le, _megerösitette (1198) az elfoglalt` tartomá

nyok’ birásában, oly m`óddal,` hogy a’ Magyar

koroua’ felsöségi jogát megesmerje: de midön

ezzel András meg nem elégedve, újabban nyil

ván elárúlta vólna koronára törö szándékát: reй

támadván (1199) egész erövel, ’s meggyözvén,

urszágaitól megfosztja, ’s földön futóvá teszi.

A’ béke azombau ez мы is, az új Keresztes

hadhbz készülö külföldi, különösen Némef fe

‘ jedelmek’ közbenjárására, köztök könuyü baj

jal megkészült (1200), az elébbi_ feltételek

hez csak az járulván: hogy mind ketten sere

get vezéreljenek a’ szent földre, táv0llétök

ben az ország’ igazgatásn 'Austriai Leopoldra

bizatl`atvá1i, ’s Imre’ halála’ esetére András a’

`királyfság felöl elöre biztosittatváll. E’ kötés

ищи nem „мы fija szülelik Im`réire_k. Ez a’

I
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'két testvért ellenségesebb állâsha teszi egy

mással', mint vóltak valaha. Imre méntül elébb,

még mielött Palaestinába indúlna, igyekszik

fiját Lászlót llépével Királynak ösmértetlli,

folyamodváll e’ végre III. LIncze (lnnocentius)

Pápahoz, kinek a’ Magyar Érsekekllez, Pils

pökökhöz kü'ldött levelére, nem csak ezek,

hanem a’ több ország Rendei is nagy részint,

a’ kisded Lâszló’ hůségére megesküsznek. Ez

már magában is igell sajnosan esett András _

nak; ’s hozzá még az is járúlt, hogy 1111rе

néki 'az elvesztegetett pénz helyibe mást adni

Palaestillai útjára, avagy csak abbeli féltében

sem akart, hogy a’ pénzt ismét ellelle teendö

készlllelekw fofdflja. Ebböl lljabb hllborll ka

vetkezett 1203ban, melyben midön a’ két test

vér, Imre, seregei’ szinének (sógora Cseh

‘Király 0ttocar‘ védelmébell) távolléte miá ,

igen csekély ’s készületlell, András ellenben

jól felkészült, ’s hasonlithatatlanul nagyobb

Sereggel, a’ Drávánál egymással már szemközt

állanának, 's a"királyiak, az egyenetlen esa

tától féltökben, közül akaratul esak hátrálást,

csak flltást javalnának: a’ király hallatlan, ’S

szinte hitel felett való dolgot tett. Mikor t. i.

már hadi rendbe állitva, szinte öszvecsapni

akarna a’ két sereg: letévén fegyvereit, _páll- _

czélját , pai’sát, ’s csak egy vesszöt vévén ke

zébe, maga egyedül, lassu lépésekkel megin

dnl az ellenséges tâbor felé, ’s nagy felsz`ó
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val, hogy mentůl többen hallanâk, koronként

ismételve ezen szavakat: ”majdmeg'l¢_itja, le.s'.s‘>x-e`

Magyar, lui Ki1'ál¿I/dra детей merészlz' детей?“

az ellenséges csapatok’ tisztelettel megnyilt so

та? között, egészen testvérje’ sátoráig haladä

azt onnan kézen fogva, mindenek’ szeme lát

tára, a.’ nélkül hogy egy kar, vаgy csak eÍgy

szó kelne oltalmára, kivezeti, ’s azután tábo

rába`n fogságra_ tétetvén, Kñeene nevü '.l`ótor

szági várba záratja. Ezzel bé “Ш; végezve а’

háboru, megnyerve a’ gyözedelem, melynél

szebbet kìrály pártos jobbágyain soha még nem

nyert. A’ lázadók’ egész serege, fegyvereit ön

_ként elhányva, harcz helyett báuat és bocsá

nat kérés мы igyekezett magának büntetetlen

Q séget szerezni; ’S a.’ gyözö , ’s gyözni méltó ki

râly, népe’ érzéseit méltányolni tudva', b0sz

szút az elmultakért azzal kivánt állani, `gyá

molt, oltalmat jövendöre székének azzal ke

`resni, hogy minduyájoknak nagy lelküen meg

' bocsátott.

Mig a’ belsö zůrzavarok folytak ,` az alatt,

véletlen , rablóként meglepve elfoglalák (1202)

a’ Velenczeiek a’ zent földre készülö , ’s épen

Veleuczei hajókon szállitott Franczia Keresz

teseŕf segitségével Jádrát. A’ Pápa nem a"rî3f

nyira. magán а’ rabláson , mint a’ rablás мы а”

Кетежгеае/Ъ’ meggyaláztatásán, a’ pogánysâg Gl

`len vett fegyvereknek Keresztyének ellen lett

fordittatásán felindúlva, azonnal тo]: alá ve

I..

_ä
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tette a’ rablókat: de`Jádra csakugyan а" Velen

ezeiek’ kezén maradt, épen akkor Imre Нинy

más haddal lévén` elf0glal'v"a, mely мы meggá

toltatott Dalmatia’ védésében. E’ "б"; а.’ Ser

’1/iai háború, melynek következésében az addig

is_ részìnt Magyar koronától fìiggött Servia

egészen Magyar birtok, n’ Serviai fejedelem

Magyar „едем, ’s Imre elsö Servzm' [вину

lett,` Ugyan ö "вы fel, Bolgárország’ egy ré

szét elfoglalván, Bolgár ‘штат’ czímet legelö

ször, melyet, valamint a’ Serviai királyi czi

met is , azután utódjai is viseltek.

_ Öecsével folytatott hosszas háborujában

gyakran szorulván Imre a’ Pápa’ segitségére:

` igen természetes dolog volt, hogy alattaa’ Pá

pának az Egyház’, söt az Ország’ dolgaiba is

sukkal nagyubb befolyása lett, mint vólt annak

elötte. Igy, mintha csak a’ Pápáé lett vólua а’

magyar korona, nem esak a’ koronázâs, hanem

még a’ koruna’ hol és kik által` öriztetése is

a’ Papa’ határozatálól függesztetett fel. Imre

alatt talàlhatni elsö bizonyos nyomára annak

is, hogy a’ Magyar Egyhàz a’ Sz. Széknek,

bár igen kis mértékben, adózott. "

Kimult Imre, mikor épen, öccse’ legyö

zêâëvel, nyúgodalmasabb esztendöket remén`y

Iene, 1204-ben: halála eю“ kevéssel öecsét

Andrást fogságából kiszabaditváll, ’s mintán

vele megbékélt, душах , a.’ még Csak 3 éves.
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delmárlllegkoronázott Lászlónalr, ’S országá

‘ nak kormányzójává nevezvén. ‘1

III. László helyett, Illlre’ vég rendelete

szerént, általvévén a’ kormányt András, noha

a’ Pápaáltal is, kinek megegyezésével történt

László’ megkorolláztatása,` hathatósan serken

tetett adott_szava’ ’s kötelessége’ teljesitésére,

esak hamar kimutatá, hogy a’ néki Szánt pólcz

czal nem szándékozik megelégedni. Elöször is

a’ királyfi’ ’s özvegy Királyllé’ Arragoniai Coll

stantia’ tartására rendelt pénzt, nagy részint

elfogván , maga hasznára, párthivek’ szerzési

re forditotta. Ehez egyéb megkeserittetése is

jáárulván а’ királynénak, ’s ebböl végre nyil

vános gyůlölség ’s ellenségeskedés szârmazván:

a’ maga' ’s fija’ bátorságáról gondoskodó kirá

lyi özvegy, több papi és világi nagyok’ ta

nńcsából, 'majd kiSéretiben, íijával ’S a’ koro- '

naval titkon Leopold Austriai Herezeghez (ki

dicsö tetteiért I)icsó' _ der Glorrez’clle ч‘ szo

kott neveztetni) menekszik (1205). András e

lébb szépen, követei által, visszakivánja a’szö

kevényeket; a’ szép szónak foganatja nem lé

vén, fenyegetödzik; erre Leopold had-izenés

sel felel, ’s 1ó1 felkészült seregével hirtelen

a’ magyar széleken terelllvén, épen mikor üt

közethez készülne, veszi а’ hirt Bécsböl , hogy

Laszlo meghólt; melyre, nem lévéll 1611b6 ok

a’ háborúra, Andrással meghékél, a’ koronát

visszaadja; Constalltia haz_:'lj:'lba visszatér, hol
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4 év шина Siciliai кашy, majd 'Néme't (`/‘sá

szár II. Fridrikkel újabb házasságra lép; And

rás elött, mire oly `régen vágyik, nyitva az

út а‘ királyságra. ‘

XVI. FEJEZET.

II. виду Jeru’sa'lel/zi András. 1205—1235.

`IIL Lászlót köveue п. ANDRÁS, egу

minden czégéres vétek nélkül, igen hibás, a’

legjobb akarat meнett sokat ártott, könnyelmê-.

jü , változó eszů , sem az igazgatáshoz , sem az

uralkodáshoz nem értett fejedelem. Alig, hogy`

megkoronáztatott, helyette mindjárt nöje Gert

rud, Tyrolból , a’ Meráni Herczeg' leánya, egy

nagyravágyó, parancsolni szeretö, azt, а’ mit

egyszer magában feltett, makacs megátalko

dottsâggal követö, átaljában bátrabb, mint oko

sabb asszony, vevé мы a’ kormánf’ gyeplüit,

’s mig élt, férjének, az oly nyughatatlanul

várt, ’s végre hosszas törekvés u`tán elért ki

rályságból nem sokkal hagyott többet a.‘ csnpa

névnél. Gertrudnak senuni annyira szivén nem

feküdt, mintf külföldi atyjafiait jövedelmes fö

hivatalokra. emelni, rószint természeti v0nszó

dásból. részint, hogy hatalmát, az Ország’ dol

gaiba befolyásât eщe1 is nevelje, biztositsa.

De épen ezzel sietteté uralkodâsa’ söt élete`

végét is. Különösen botránkoztató “Ш, mit

egyìk testvérjével , Bertholddal cselekedett. ЕМ;

elébb Kalocsai Érsekké (1206), miknf még
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#ezen hívatalhoz megkivântató sem йoга, sem

tudománya nem vólt, ’s ugyan azért a’ Pápá

tól soká meg sem erösittetett; 'majd Horvát

és Dallnatországi Bánná (1209); utólbb (1212) `

meg Erdélyi Vajdavá, és Bácsi FöIspánynyá

ìs‘téteti. Nevelte a’ botránkozást a’ fennhéja

zó fiatal királyi kedvencznek kevély, goromba `

magawgiselete, az Esztergomi Ersekkelaz el

söség felett szakadatlan, keserů vetélkedése.

Ebböl közönséges lett az ingerültség, közön

séges a’ megunt asszonyi járom’ kivetésének

kivánsága, ’s ennek következése tilkos öszve- '

esküyés а’ nagyok közt, melynek czélja vóll:'

а’ királynét ’s rársaif kiólemi, a’ királyt 1e

tenni, ’s a’ szerencsétlen Geisának , III. Béla’

öccsének Konstânczinápolyban tartózkodó fijait

hivni he ’s helyhezfemi a’ királyi „éщe. Az

öszveesküvés idejében kitudatván, ’s meggátol-.

_tatván, ez a’ királynét ’s felekezetét nem _hogy

vigyázóbba, söt bátrabbá , de ugyan_ ez az 'elé

gületlen részt is jóval elkeseredetlebbé, elha

tárzottabbá tevé. Történt azomban, hogy a’ На

licsiak, máár egyébiránt is fůggésben III. Béla

ólta , a’ Magyar koronától, belefáradva a’ bel

földi fejedelmek alatt , irigység'-, tor’salk0dá`s-,

függetlenségszůIte örökös `belsö háb0rúság0k

ha , András’ 2dik fiját , Kálmánt, választották

királyuknak. András maga. kiséri el 5 éves

kis fìját 1213ban, hogy azt megkoronázŕassa.

Távollélét elhatározák hasznukra forditani az

Í
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ôszveesküdtek; ’s elöször is a’ K.alocsai Él-

seket támadják meg , de ez, jokor észrevévéll,

futással elkerüli a’ veszedelnlet'. A’ kezdet

nem sikerülése, lllillt szokott lenlli, kétkedést,

haladást okozott; ’s talán már egészen is elha- _

ladt vólna a’ nagyobb, a’ kiráályné ellen czél

ba vett bosszú, ha a’ hamn alatt lappangó kö

zönséges gyůlölséget egyen esett hallatlan mél

tatlanság egyszerre Лáпша nem fújta vólna. A’

Kirâlynénak épen akkor nála mnlató , ifjabb

testvérjei’ egyike az udvarban milldennapos ifjú

Nádorné _ Magyaroszág’ akkori legszelíb asz

Szonya _ iránt vétkes szerelemre gerjed.` Es

deklési meghallgattatást nem találván, ez élesz

ti inkább, mint esilapitja a’ felgerjedt buja láll

gokat; ’s az egyaránt esztelen és erkölestelell

királyíi eltökéli magában, akârmibe kerüljöll,

diadalmaskodni a’ tiszta erkòlcsön, ’s kielégit

ni istentelen kivánságát. Ilygerös eltökélés

mellett, talán a’ Királynéllak magának is tud

taval és egyetértésével,. épen enllek szebá.já

ban, egyedül, segéd és védelem llélkül lllegle

petve, martalékja lön az ártatlanság a’ bl'ill'

nek. A’ lneggyaláztatott, menyjét "вашe"; asz

Szony ,_ miután félrjét (kinek közönségesen Bau/l

Ваш, vagy Banko Bán neve) a’' borzasztó tett

fôl értesité: ez bosszut és halált esküvén az

asszonyi erény’, ’s házassági örömei gyilkosi

ra, az öszveesküdtekhez all; meghatározzák

a’ királyllé’ megölését; szándékjokat közlik



159

az Esztergomi Érsekkel is , ’s ennek a’ régi

jóslók’ —— oraculomok ь módjaként rejtvénye

sen adott feleletét 1) úgy magyarázván, mint

Czéljok hozá magával: bosszúra vаgy halálra

elszánt lélekkel reárohannak a’ királyi palotáa

ra; ’s ott némelyek szerént maga a’ Nádor `sa

j_át kezeivel, mások szerént társai, kik közt

Bihari Gŕóf vagì7 Fö-Ispány Péter, a’ kirâly

nét felkonczolják; a’ királyi szülötteket mind-'

azáltal ily dühökben is megkimélik , ’s kiket М‘

mélni nem szándékozának , gyůlölségök’ ’s (Щи

höségök’ többi tárgyai, a’ királyné’ útált Га‘

ja`, llamar futással menekednek, köztök a’ kö~

zönségesen gyůlölt Berthold, még e’ sietségé

ben sem felejtkezve meg a’ rabläsról, ’s vivé '

magával azon két ezer _márk értékü ezůstöt

aranyat ’s drágaságokat, 2) melyeket Gertrud

gyermekei’ számára gyüjtögetvén, az ö (Bern

hold) tudtával egy Fejérvári polgár’ házánál

tartogatott. Mely elrabolt kincsct „тá“ sokat

követelt rajta Ándrás, a’ Pápâhoz `is folya

 

`modván iránta, de sìker nélkül.

1) Reginam occídere пoтe, timere honum est; si omnes con

aentiunt , ego non , contradico.' de llgyanezeket Еgy is leliete

venni: Reginixm occidere,' поте tìnïeye; bonum est; si omnes

` nonsentinnt, eде пoп` contradieo.

2) 1 Márk eще‘: én' 24 forintot , egy mifrk nrany 80 aranyaf; дe‘

ha csak, mint közönségesen számŕttatik, 4 forintot tesziìnk

is egy (néhéz.] márkra, ’s 72 forintot ogy nlárk nranyra:

mely лаgy summa ez abban az idöben, a’ mikor Amerika’

kinase még felfedetlen, a’ pé_nz szш‘, ’s a’ legszebb ökör

Шу pár forînton megszerezhetö vólt. `
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A’ Kîrályné’ megöléséért h1''vei, a’ mint'

az elsö ijedtségböl magokhoz jöttek, legköze

lebbi éjszakán több öszveesküdteknek, köztök

a’ Bihari Fö-Jspánynak, megölésével állottak

bosszút: csak az öszveesküvés’ fejinek, a’ ha

talmas `és tetemesen megbántott Bank Bánnak

`nem lett sem általok, sem a’ Halicsból nem so

kára azután haza jött királytól, semmi bántó

dása. A’ királyt ezen kimélésre az is nagyon

hajlandóvá tehette, hogy már ekkor a’ szent

földre készült; hová. (házasságra lépvén e-Г

léhb (1215) az Auxerrei (Antissiodorum Bur- ''

gundiában) Gróf, késöbb vele (Andrással) а"

Konstanczinápolyi Császárság felett velélke

dett, ’5 ezt a’ Pápafpárt'fogásával csakugyan

elért, de igen szerencsétlen véget ért Péter’

leányával Jolautával) el is ment 1217-ben,

10,000 Magyar lovas, és sok mindenféle ide

gen sereg’ kiséretiben, útját Tót,' Horvát,

Da'lmatországokon keresztül a’ Hadriai tenger

nek, Cyprusnak, Acconak (Acre vаgy Plole

mais) véve. Itt seregeit a’ szárazra kiszállit

ván, egyesůlve a’ Cyprusi és Jeru’sálemi ki

rályokkal, megindult a’ .Iordánon tul fekvö' Sa- ‘

racenok ellen, kiket midön, szakadatlan hátráh

tokban, derék ütközetre birni sehogy nem tud

na, megmosódván seregestül együtt Jordálfszent

vizében, Capernaumon által Acréba visszatért.

Miután a’ ’sakmányt, _ 111i1 útközben szerzet

tek, magok közt elosztották, újra kiindúltak
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`az egyesült seregek az ellenségnek Acretel

mintegy 5 órányira esö , igen erös , ’s azon vi

déket örökös nyughatatlallsághan tartó Tábor

Ílegyi váára ellen. A’ mely oldaloll András’ Ma

gyarjai ’s Austriai. llerczeg Leopold harczol-‘

tak', a' várból kiütött ellenség nagy veszleség

'gel visszatolatott, ’s már szinte bizonyosnak

tarta András az erösség’ megvételét, miden а’

több Ker`esztes seregek’ irigység vagy árúlás

szülte hirtelen` visszavollúlásával, a’ gyeztes ma-`

gyarság is magát visszavollni, ’S a’ vár’ ostro

maval felhagyni kéntelenittetett. Igy e’ szálldék

sem sikerülvén, hogy a’ `gyalazatot lenlossák,

a’_Phoenieiai Mnslllmallok 'ellen tettek Keresz

teseink njabll próbal: Itt a’ szorosakat elfog

lalt Arabsokon és Törökökön kivül, egéssé

göknek igen árta1mas, szokatlan dérrel ’s ir

t‘óztate égi háborúval ‘llarczball, még szeren

cséllenebbül' 511-111, 's allg hillék, hogy

' Acreba visszajöhessenek. Ragály, ehség ott ‘

_sem szůnvén nleg öket üldözni, hadi'tallaf.-.‘`

сsoй tartanak, ’s seregeiknek a’ tartomány’ kü

lönlbözö részeiben szétosztását határozzák. And

rás, hlogy a’ megnnt gyalázatos csoporttól sza

badulj`on, a’ legtávolabb esö Tripolist válasz

tá, 1101 valamely beadott mérges ital’ követke

zésében szinte meghalt. Mihelyt felgyógyult,

hallva kivált a’ Serviai és Magyarországi zür

zavarok’hirét, kijelenté megváltozhatatlan aka

ratját hazájába visszatérni. Melyért, ámbár

ll
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a’ Jeru’sál'emi Patriareha. által , mindeu vele ha

та készülökkel együtt, átok alá vettetett: az

zal б,‘ Magyar Püspökjei’ hátoritásŕwa, semmit

nem gondolva, Syrián, KisÁ’sián, Görög- és

Bolgárországon keresztül , sok erekjékkel meg

rakodva, csakugyanhazajött 1218-ban, ’s ezen

sz. földi útjától lett a’ .ïeru’.s'álemz’ Andreis neve.

E’szerént az egésn háhorú sikeretlen , a’

magyar név’ becsůletére mindazáltal igy is ked

vezö hatásu vólt. Legjobban megitélhetni вы;

abból, hogy András’ barátságát, szövetségét

vetekedve keresték a’ Keleti Görög Fejedel

тek. Igy elöször is az'Armeniai Király , Leo,

követeket küldvén hozzá Antiochiáha, leeìnyát`

’s vele országát ajánlá András’ 3-dik fljának,

ugyanesak Andrásnak. Azután, hogy Bithiniá

ha ért, Theodorus Lasearis, kit a.’ Görögök‘,

a’ Konstanczinápolyi Császárságnak‘ a’ Nyúgo

ti Keresztesek által (1204) lett elrontatása u

tán, Nieaeában Császárnak kiáltottak, hasonló

_ tisztességben részeltette ötet, leányát Máriát,

András’ elsö szülöttjének, Bélának adván fele- _

sёдыдki azonnal, rendeltetéséhez illö neve

lés végett, el is ,hozatott Magyarországra, a’

Császárnak nem kevés örömére, ki ezen szö

vetségbeu reménylte egyik legeröshgyámolát

feltalálni Császári székének , ‘Еgy a’ Nyúgoti "

Keresztyének, mint a’ Saracenok ellen. Vég-.'

re Bolgároxfszágon keresztül útaztában, 'az oda

való Király Asan vаgy Assáu 'csaknenl erövel
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csikarta ki tőle, hogy legnagyobbik leányát

Máriát nöül vehesse; mit hogy könnyebben meg

nyerhessen, azt is kész vólt megigérni, hogy

semmit egyébiránt alGörög Egyház’ hitén és

rendtartásin nem változtatva, a"Római Pápát

Krisztus’ Helytartőjának fogja ismerni. Neve

zetes az is , mi, midön Bithinia felé útban vólt,

történt vele, t. i. hogy az Iconiumi Sultan fé-s

nyes követség által idvezletét, ’s azon maga

elhatározását jelenté, hogy ó, ha a’ Király’ le

ányai vagy rokonai közzül egyet feleségül nye-i

rénd, keresztyénné lesz. András, a’ Pápa’ hid

re nélkül semmibe ereszkedni nem mervén,

szántszándékkal igen határozatlanul felelt, ’S

igy a’ dologból semmi sem lett.

De ezen bár mennyi dicsösséget igen drá

gán vásárolta meg András. Mert nem emlitve

azon vitézek, több ezerre telö számát,` kik él

töket a’ sz. földön veszték: az ezen hadra pa»

данott sok költséggel, azonkivülhogy orszá-i

gát kimeritette, oly temérdek adósságba verte

magát, hogy azt egész életében, népének nagy

sanyargatásával sem gyözte lefizetni. Minden

nél több vólt pedig az, hogy F mi a’ fejes

delmekthosszas távollététöl elmaradni soha nem

szokott -—— országa, mint annyi sok más or

szágok , e’ szent düh származtatta háborúk alatt, _

mig oda járt, szinte vég romlásra jutott, A’

kincstár kipusztitva; a, szegényebb néposztály

a’ tehetösebbek által mindenéböl kifosztva; min

n r



164

den törvény, jog megtapodva; minden rend fel

forgatva; mi (бы), az ifjú Király ¿Béla, kire

vólt idöközleg az ország’ igazgatása 'bizva , a'

'hüntetéstöl rettegett hatalmaskodó nagyok , pa

рo1: által, száántszándékkal atyja ellen támaszt

va, ezzel a’ bell, gonoszság mintegy nyilván

felhatalmazva, jogositva; egyszóval, az egész

Ország fenekestül felferdulva vólt. Más felöl

Kálnlán, a’ Novgorodi Orosz fejedelem Mstis

lav мы koronájától megfosztva, Halics elveszt

ve. Úgy hogy András, Маzа jöllivel, azt sem

tndta, nìihçz `fogjon , az elvesztettet próbálja-e

visszavenni? vagy a’ veszöfélen lévötoltalnlaz

ni? Egyikhez úgy, mint a’ másikhoz pénz ki

`vántatott, e’_mellett adesságit is, melyekért

naponkéllt erösebben sürgettelett, fizetnì kel

lett- vólna. Ily kinos helyzetben, csak ma

gán ideig óraig Segithessell, a’ jövelldövel ’s

azzal, szabados-e, illöe, mit eselekszik, llem

sokat golldolva, némely, a’ köz ronllj.'lsból ma

goknak _hasznot hajtani kész, папe" tanácso

sok’ inditásából a’ királyi várakat, korena je

szágokat, részint örök árroll el- részillt ha

`szonbérbe - adva , egymás 'utáll elvesztegeti; nerf'

pét törvénytelen, szokatlan terhes adóval ‘sad

nyargatja; rosz pénzt veret, ’s allnak, értékén

feljül, eröltetett beeset szab. Az ekkéllt, nagy

ügygyel bajjal öszveszerzett pénzen sereget

gyüjtvén, Halicsot következö (1219) esztende

bell visszaveszi, de másikban ismét elveszti, se
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rege részint levágattatván, részint fogságra'

jutván, még peф; Kálmánnalles feleségével

egyůtt. Kiket hogy kiszabadilhasson András,

kéntelen vólt, Кáтá"! jogát feláldozva, Ha

licsnak legkisebb ŕìjára Andrásra szállittatásá

ban oly móddal megegyezni , hogy ez Mstislav’

leányát feleségül veszi_, ’s mig az megtòrténhet
‚тék, Mstislav igazgatjla а’ tartományt. Ezen

egyességet, mint kénszeritettet, azután a’ Páf

pával megsemmisittette ugyan Aпdпы; de Нa.-г

lies sem egyik, sem másik fijáé nem, hanem,

az Orosz menyasszony meghalván, Mstislavé

lett. Andrásnak, “Ш; birtoka jelelntéséŕe, ’S

jogának jövendóre fenntartására, csupáu neve

maradván meg, több Нинy! czilnjei közt, a'

ваша“; és Ladomeriai Királyságnalâ.

Azonközben András, szorultsága mind ne

vekedvén, többröl többre vetemedett. Imre ki

rály’ özvegyének, ’s akkor II. Fridrik Csá

szár’ hitveséllek Constantiának’ törvényes еto“

szerzett, 30,000 márkra menö, magános vagy0

nát erövel lefoglalja, ’s visszandását, a’ Csá-..

szárné’ pártjára. Кe": Pápa ellenére is, addig

húzza halasztja, hogy a’ per’ folyta alatt a’ Csá

szávné meghal, ’S akkor, mintha ezzcl a’ ra_g_a-.

domány ragadomány lenni megszünt vólna, még

csak kötelesnek sem tartja magát többé a’ meg!

térilésre. ‘ De hátra vólt még a’ legbotránkozta.

'tóbb. Miután népe’ szeretetétöl, melyet, ha_

Ühirt vólua. is , lehetetlen lett vólna ily önké
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nyes tetteî által el nem vesztenie, semmit töb

bé nem várhatott, a’ nyomást tartva. még olyan

egyedüli eszköznek, melylyel legföbb fokra há

gott szükségébcn magán talán segithet, a’ вyo

más legtálálósabb, legkitanultabb mçstereinek

pedig а’ Persiából szakadt, ’s Muhamed’ vallá

sйt követö Ismaelita vаgy Saracen kereskedö

ket és ’Sidókat: ezeket teszi a’ sóaknák’, ércz

bányák’, vámok’, harminczad0k’, ’s a’ még el

nem vesztegetett korona-jószágok’, királyi min_

den jövedelmck’ igazgaßóivá, ’s igy, mondhat

ni, az egész hazán úrrá. Kik, hogy a’ Király’

bizodalmának is megfeleljenek, magok , termé

szettel velek született, vagyon-»szomját is kie

légitsék, megkettöztetett buzgósággal ’s ballate

lan szemtelenséggel ůzvén szokott mesterségö

ket, rövid idön az egész hazát 1ázadásba_h0z~

tаk. A’ panasz egymást érte ellenök, de, mint

hogy a’ szorult Királynál 'mindenkolj kész pár

tolásra találtak: minden újabb panasz csak ú

jabb_gyözedelem1e ’s büntetetlenségökröl meg

gyözödésre való alkalom vólt reájok nézve. Igy

neki bátorodva., már nem tarták elégnek, csak

vagyonán, csak földi javain dúlni a’ földnépé

nek, mi közben gyakran, a’ köz-szükség’ fede

_ zése’ szine alatt, az Egyházak’ kincseit sem

kimélék; hanem undok ágyas házaikat keresz

tyén leányokkal tölték meg, ’s sevegestöl té

riték a’ megfélemlett vagy pénzen' megnyert csa

ládokat magok’ hitére Muhamed’ és Mózes’ min
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llentehetö követöi.‘ Midön végre e’ gyalázatos

és botránkoztató forrás is apadlli kezdett, `a’

Király, szükségei’ kielégitése’ újabb eszközei

röl gondolkozlli kéntelenittetvén , a’ távollété

ben elidegenitett korona -jószágok’ .birtokosit

{oда perbe. Ezek óltalmat Bélánál kerestek,

` ki azonkiviil `hogy az egyszer megszokott ki

rályi hatalnlat nem örönlest bocsátotta lli kezei

közzül, igen (e! vólt ingerülve szeretett hit

vesének, a’ feljebb emlitett, ’s már nleg is ko

ronázott ]lIa'ria'na/l töle , atyja’ parancsára, erö-

szakosan lett elválasztatásán, ’s üldöztelésén

eю!‘ azért , hogy az , a’neki igértjegypénz’, és

jövedelmek’ megesonkittatáását nehezen szenved

te, ’s talen mivel szerencsétlensége vólt And

rás’ 2-dik feleségétöl Jolantatól, épen mivel

országszerte mindenektöl kedveltetett, gyůlöl

tetnie. Most András llelll csak mint Kirády, ha

nenllmint atya` is, igell szolllorú napokat ért;

mert fija nem csak ellene, hanem ellenfeleinek

feje, ezektöl llyilván Királynak ösmérve, ki

l'ályLezimmel és tisztelettel illetve , ’s igy ma

ga a’ hütlellség, engedetlenség, hůség’ és kö

telesség’ szillébe öltöztetve valáának. Hiába emel

te fel szavát a’ Papa , tudósittatva a’ Püspökök

által, e’ hallatlan zürzavarokellen, hiáha szór

_fa menykeveit azoknak szerzöire; hiába ke

lllénykedett‘_ïa’ Kiráály, most törvéfny’ útjáll,

majd kiküldet`t gyilkosok és gyújtogatók мы

ůzve bosszújat ellenségein. `
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Ily köŕülmények kом, hogy a’ vég ve

szélyt fejéröl ’s orszâgától elforditsa, minthogy

а’ gonosz’ eredete a’ részint hijános, részint

megavult, elhagyott igazgatásformában látszott

fenekleni , általános igazitás, ’s a’ rosszak’ gyö

lieres orvoslása „égetе, hivei’ hosszas unszolá

sára 1222-ben ország-gyůlést tartván: itt mind

két Királynak, és az Ország’ Rendeinek Кбит:

megegyezésével hozatott ama hires, a’ rajta

lévö arany függö pecséttöl Aran]/függJLeeél -

Balla Aurea --— uév alatt esmeretes , ’s 31 czik

kelyböl álló törvény, melyen alapul föképen,

mind a’ mai napig, a’ Magyar nemesi szabad

Ság, ’S melylyelérdemelte András, a’„ÍlIag3/ar

szabadság’ fvédo’ -_ Assertor liöertatîs Ilungarí

cae -— nevet.` Alapul ebben is Зzeм István’

rendeleti vétettek; elébb is tehát minden töle

engedett szabadságok , kiváltságok helyreállit

'tatván, megerösitetvén, úgy hozattak ezek

nek nyomain a’ következö nevezetesebb ha

tározatok, melyek szerént a’ „emes emóer 1)

Semmi 'vétségée’rt tò'r1:én]/es zìíéztetés és Ãzz'Í¢aÍl

gattatás nélkäl sem el nem fogattatlaatik ,’ sem

meg nem b/Zntettetlzetilz. 2) [Нет o"ro"}.’:re minden

'vag.1/onaival едут! mi/¿den adótól , mindenuémü

szállásolastól. 3) Maga ko"Ít.s‘e'gén Ímtonáskodm'

csak' az ország’ лишит 681121, axon kivül, феи

mint a’ magyei Ãuztonaság, csaln Ãtiralyz’ ’sóldon

типом. Ezeken kivül határozatba ment:’hogy'

egész megyék, országos lìivatalok senkinek

.
`
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örökség szerént ne adassanak, de а’ mit va-_

laki érdemmel „yж, soha töle el ne vétessék;

a’ mag nélkül шeфа": nemesnek, сsаи, ha

sem ‘мёg rendelete, sem atyafìai nincsenek , szál.

janak javai a’ Királyra; idegenek az ország'

megegyezése nélkül hivatalokra ne emeltesse

nek; birtokok az országon kivůl lakóknak ne

adatiassanak, ha adattak, ár megtérités mel

lett, tölök hazabeliek által visszavétethesse

nek; Kamarai, Bányászi, So' ё.‘ Adószedó' Tiszt

jviseÍo”k ¿salz Nemesels lelaetnek, IsmaëÍz'túÃ1 és

‘’’Sz'dóé еред nem. Végre a’ Király még annak

törvénybe' iktatásâban is kéntelenittetett mege

gyezni: hogy, Ím eze” ŕeîadelkezést maga Mgg

„$641.“- Ííòlzzlïl дамы megrontaná .' и’ Pi¿Sl’o"ko"ÍÈ, ‘

0rs2;ág"Nag.1/jai és Nemese/E , Mïtlelzség «vétke

fzéllvzïl, akármely z'dó'ben, lxözönségeserz, @agg e

gyelzkéut, öátram ellenszegzíllwsseue/E és allant

mondhassdnak. Mely, minden’ józnn igazgatá

si elvekkel, ’s a’ társasági függéssel egyenesen

öszveütközó határozatát a' Rendeknek , csak egy

oly maga` kényét követö, sem törvényre, sem

okosságra. ‘nem ügyelö királynak, mint András

vólt, magaviselete, és a’ mellözhetetlen szük

ség menthetìk némiképen. ‘ _

Ez a’ törvény, mely a’ Magyar Aristocra

tiának a’ királyi hatalmon `nyert; elsö e1határ0

zó gyözedelme , ’s melyre , 111i111 a’ nemzeti (ne

`mesi) szabadság` Palladiumára Királyainkat ko

'ronáztatásukkor megesketni több századoktól'
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fogva mais fennálló szokás 3), hét párban leirat

ván , egy tétetett a’Papa’, másik a’ Kiráály’, har

madik az Esztergomi Érsek’, negyedik a’ Ka

locsai Kaptalan’, ötödik a’ Jeru’sálemi Szent

Jallos’ Vitézei’ (késöbben Rhodusi, nlajd Máltai

Vitézek’) , hatodik a’ Tenlplariusok’ 4) , hetedik a’

Nador’ levéltáárába: hogy, „ez utólsó ll:ù‘lo"no"

sen mifzdenŕ„or .szeme eló'tt te'rtlván ezen ollleve

let, sem maga az aböan megzïtta/ltól _года el ле

tér_;'en, sem a’ KiráÍ_/t vagy Nemességet, vagy

máso/sat eltérni ne engedjen. ` ' `

Ezen nem egy tekintetben hijános orszag

törvénybe azoll határozat is (Art. 18.) hele mell

vén: Íwgy mi/¿flea Nelnes'/zel»` ‚жаба‘! leg]/en a’ Kl’

rdly’ eîzgedelznekel jijálloz Bélálmz [af nag!/066

tól a’ /lzlrseööllez) fol!/alnod/li, öirt0Í.".áuwÄ‘.’ ve

Szedelmeztetése nélÍ‘'z'¿l ; ’s ладу а’ ¿lit egg/.s'zea'

az zfjú Ki1‘'ály megítél, ’vagy peréöe бей! eresz

Íierlett , alma/’s dolgáöи to"ö5é szólloíja az öreg Ka'

"(Мумиё ne lellessen; uggauez megfordúva Belli'

'ra is ér'tetué/L: ezell határozat maga újabb , Sok

kal veszedelmesebb zůrzavarokl~a , visszálkoda

sokra nyújtott alkalnla1. Mert a’ külembell is

 

3) Miker kezdödött, nem bizenyos. Ilogy Nagy Lajes még kero

naiztatásakorreá meg nem eskettetett, nyilvain llitszik Deer. §. 4.

De hogy Verhöczi elött, és igy legalább is a.’ XV-dik század’

lltólsó felében már meg velt, az is világes. P. ll. Tit. 14. §. 12.

4) Más értellnet nem tulajllellithatni helyesen a’ Hospítale és

Tcmplum szayaknak: tudva. llívéll, hogy lllin'l a’ Holpílala

ríusoll", mind a’ Templarìusok’ Rende Magynrorâzligon már

akker igen nagy tekintetben állett.
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nem nagy tekintetü`, ’s bár még csak 47 esz

tendös, igen határozatlan, munkakerülö And

rásnak, az ifjú 17 éves, igen munkás, lelkes

Béla mellett, természettel nagyon leszállitotta.

becsůletét, Mit amaz nem szenvedhetvén, fiját

ismét üldözöbe vette, azon újabb oka is lé

vén a.’ reй neheztelésre, hogy az, feleségét Má

riát, kit atyja töle erövel elválasztott т611,‘a’

Pápa’ jóváhagyásával, szinte gyözedelmi pompa',

val házába visszavitte. Ezen András nem várt

tůzbe jött; minek kiron1á_sától féltiben Béla, fe

leségével ’s meghittjeivel Austriába szalad 1223.

ban. A’ Pápa, mint elöre várni lehete, párbját

f0gja, ’s nem csak а” Magyarországi Püspökö_

ket, hanem a’ szomszéd Cseh Királyi: is, és

Austriai Herczeg Leopoldot felszóllitja а2 ü1

dözött királyfi’ védelmére. Ezt látva András,

kéntelenségböl inkább , mint szivböl , iìjával meg

békél, ’s elébb, hogy hozzá közel ne essék,

Dalmat- és Honvátországoknak, majd ezeket

kisseb fijának Kálmánnak engedvén, Erdélynek

és a’ Tisza’ bal partjáig esö Magyarországnîik

kormányát bizza. reй: hihetöen, mivel a’ Mold-,

vai Kunok, hogy а2 öket háborgató Mongolok

ellen legyen mihez támaszkodniok, magokat e2

166he11 Magyar felsöség alá, adván, itt vólt а2

erövel, tůzzel teli királyfira legnagyobb szük-.

ség, ’s talán azéri is, mivel ezen a’ részen

vévén különö_sen ůzöbe az elidegenitett korona

jósz:igok’ hirtokosilz,` fijât aka1'ta,inkább, mint
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magát , a’ károsullak’ ’s vesz`éIyl1en forgôk’ gylì' ‘

lölségének ’s bosszújának kitenni. De ezek

egyik úgy mint másik ellen bosszút forralva,

öszveesküvének (11229) mind 11e1161 megölni, ’S

az országot magok közt felosztani. Az elöle

ges osztályon meg nem egyezhetvén, késöbb

II. Fridrik Császávt 1lmtározák a’ királyi szók~

be ültetni: de követjök az útban ell`0gattatván,_

szándékjok világoss:ìg1.ajötl. Azonibau, épen

mivel sokan és hatalmasok vóltak, érdemöl:

szerint bánni velek András nem mervén, meg.

érte azzal , hogy neháuyat közzůlök szâmůzött.

mâsoknak birtokit fogadott gyújtogatók által fel1

dúlatla. " Ezen közben az Ismaëlitákat is és ’Sip

dókat ismét pólczra ůlleté', ezekre bizván újon

nan minden Kamarai, Bjulyászi, Só és Adó

szedö tisztségeket, az egy Kamarai elnök-.

séget kivéve, melyet Keresztyénnek ugyan, ’s

Magyar nemesnek, egy Sámuel nevünek adott,

de ki minden körülmetélteknél gonoszabb, és

ezekkel, ’s pártolójokkal Dienes Nádorral szö.»

vetségben vólt. Most újra még. szenvedhetet-»

lenebb húzavonát, eröszakoskodást követtek el

ezen keresztyén és`nem keresztyén ’Sidók,

mint elébb; az arany Bulla. erejéböl kivetkezv

telve, megtaposva, az orszâg ‘végsö szétb0m`

Иs’ veszedelmében vólt. A’ Király tehát 11611

1в1e11111e1e11 újonnan '0rszággyůlést tartani 1231

beń , az Arапy Bullát részint megerósiteni, ré

szint pótolui , világositni, a’ többek 11621 11616

\

"_\,~
’
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nösen megígérnì: hogy Ismaêlìták 3»Sia'_o'lE sem

та’ Мйашми лет tétetnel: ; а’ fbétkesekózek tühil-à

ta/E ellen ,g_/yújz‘ogato’Í‘` nem küidetnek ,' a’ так} `

jòlzat, jószágazïìat törvénj/telenül eh-esztettels a-'

:zsokba m'ssza¢illz’ttatuak. Nevezetes , hogy az el'

lentállást jogositó záradék ezen új törvénybölä)

Шmатаdt; hanem a’ h'elye§t, Andrâs és Béla, mind _

ketten esküvel kötelezvén magokat annak szen.

tül megtartásá`rà', azon es'etre`, ha ат шeёroпа

fanák, az Esztergomi Érseket hatalmazták meg,

hogy rájòk átkot mondhasson.

De hogy András csak idöt akart nyerni,

valósággal pedig 'sz:§1iidél«:1ìl’»an sem vólt sìavfát,

esküjét megtartani, megmutatta атм, hogy

sem Dzëmest, sem környülmetélkedetů társait

helyeikról el nem mozditottaç mi` iìltal azokat

természettel még sokkal szemtelenebbekké , vak

meröbbekké tette. Így történt, hogy az Eéz

tergomi Érsek , a’ Pápa’ engedelmével , mi után wbb

ízbeli intései , fenyegetódzései sikeretlenek vól

tak, az egész Országot МoК (z'nterdictum] ай ve

мы: (1232), szorosan megtiltván az egész bazâ

ban nem csak а’ közönséges Isteni-tiszteletet,

5) Ez az oklevél megvah 'erèdetiben a’ Piipa.5 Ie`vélta"rábah д mely

bůl Мама 1790-Ьeп К0Уа011iО1Н Vestig. Comitiorl р. 98; vé

gin (p. 122.) nyilván mondatik: Datum anno ab incarna

fiona Domini miìlesimo dúcentesimo frigesimo primo; de ntá

па mindjárt ez van : regni nostri vígesímo лат) , mely 1205

töl ‚машина Andráa’ uralkodását , 1234’-re muta?. Аэ ket

t`öt megïegyeztetni nem lehetvén, mi a`` közönségesebb értelem

«zerént 1231 mefllett maradtunk.
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harangozást, templomha járást, hanem а’ kis

dedek’ keresztelésén, a’ haldoklók’ 'gyóntatá-.

sán, úrvacsorában ’s utólsó kenetben 1.észelte

tésen kivül, minden szentségek’ kiszolgáltatá--

за“ is. A’ Királyt magát‘megkimélte ugyan,

de hůtlen tanácsosit egyeneseu megátkozta, e

zek közt név szerint a’ Nádort, /több gonosz

tettei közt nyilván emlitvén, hogy'Pap0kat, a

zonkivül hogy jószágaiktól megfosztott, meg

is hotoztatott, vagy maga megpofozott. Az Ér

sek’ bátorságán megdöbbenve, ’s népé’ nagy

elkeseredését Юта András, háromszor küldöt

te аjа: Bélát az Érsekhez, вogy átka’ vism

vételére birhassa. Midön hajthatatlannak МПа,

magához a’ Pápához fordult. Kitöl két köve

ш (legatus) nyervén a’ közte és Papi rend

közt` fenn forgó visszálkodáeok’ eligazitására:

ezekkel ’s az ország’ nagyjaival és Bélával

Aegyetértöleg (1233) újabb oklevelet adott ki

(Kovachich supplem. in vestig'. Comitior. Tom.

I. p. 10.) melyben a’ többek közt: a’ Keresz

tyénelz és Ko"rnyü[metélkedettel: Ít‘o"zti Ítazassagole

fe'l6ontatm'; а’ Papsaîg eg]/edù'l a’ birto/E ‘Лет’

kérdéseket /vézfe lzi, fvz'/agi bírósag alól (mely ай

a’ megharagudott Dienes Nádor által vettetett

vólt) fel1nentetni,' a’ hazassagi perek (melyeket

ugyanesak a’ Nádor, hogy az Ismaëlitákomés

’sidókon könnyitsen, világi Birák elibe adott)

a’ Papolmala 'visszaadatm' rendeltettek.' E’ két

utólsó a’ Papságnak kedvezö pontot meg is tar
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totta a’ Király ; `mindern egyéb, újabban adott 111-1

rályi szava’ ’s esküje’ ellenére is,_ a’ régi lá

bon, Dienes а? kormányon, az Országzürzad

varban maradt, egész haláláig, mely szerencsé

jére 212 országnak `nem sokára azuián elkövet

kezett '1235ben, miután halála 'elött kevés 116

nappal harmadik házasságra lépett Estei Á'ld10

vandi Márkgróf’ leányával', Beatrixxal, ki, fér

je’ halálával terhesen maradván, szülte Istvánt,

ki maga nem, de lìja (III.) András , mint alább

meglátjuk, a’ királyi székbe jutánd„

XVII. FEJEZET¢_ . f

IV. Beïa. 12351270.

Iv. BÉLA 18 esztendeig lám aiyja’ 0l~

dala, 111e11e11, miként vetkeztethet ki valakit,

mind a’ 111e11e11, hogy 110101121 fején, 11ir211уip211

cza kezében, eharacter- és` lélek gyengeség,

halârozatlanság, habozás és munkakerülés, ki-~'

lfályi méltóságából. E’ méltatlanság’ ’s ön ere-’'

je’ érzetében, ö elhatározá magát; îkirály leu»

ni, ’s hogy ezt megérdemelhesse, épen ellen

kezöt tenni, mint `atyja 1e11 11611, semmi ba`j-.|

tól, fáradtságtól nem irlódzni. Elsö gondja vólt,

bár még'12I7ben megkoronáztatott, ’s 21261121

folyvást nem csak a’ királyi czimnek, hanem

а’ 11а1а1011111а11 is többel: vаgy kevesebbet 1.é‘sze-.f

se 11ó11, шадЫ megkoronáztatni, hihelöen, lmgy

a.’ pártokrwszakadt országban annyival kevés

bé lehessen egyiknek vаду másiknak ürügye

1! le



176

törvényes hatôsága ellen kifngnì. KoronaîlztzßlltáÖ

sa' ülmepén testvérjével Kálmánnal vitette ma»

ga elött a’hatalom’ czimerét, az ország’ kardját;

’s a’ Halicsi fejedelemmel, Romanovitsch Dá-_

niellel - kit Mstislav’ _halála után András se

gitett azon pólczra - vezettette, mint a’ Mа

gyar koruna’ alattvalójával („sап“) királyi

ménjét. Ezen elöjeleket majd tettek követék,

melyek nyilván hirdeték a’ leendö Királyt. Aty

ja' hůtlen tanácsosit, az Ország’ romlásának, az

atya és fiú közötti keserü örökös veszekedés

nek okait, perbe fogván, némelyeket számů

zött, másokat örökös fogságra vettetett, vagy

meg is öletett. Dienest pedig, а’ Nádort, mint

a’ gonosz’ fejét, hogy élö példája lenne kirá-.

lyi kemény îgazságának, ’s rettentöje 'az is-'

tenteleneknek valahol meg1furduland, szeme’vi-

lágától fosztatta meg. Azután, hogy az atyja

alatt igen 'álászállott királyi tekintetet emelje,

tudva a’ külsö jeleknek , kivált miveletlen nép

ben, a’ sokaságra hatását, és semmit, a’ mi er

re valamit tehetne, kicslnységnek, megveten

dönek nem tartván, azt ŕendelte, senki az 01’

szág’ llagyjái közzül, a’ legföbb hivatalbelie

ken), Ersekeket és Püspököketkivéve, а.’ Ki

ŕály’ jelenlétében leůlni ne merészeljen; ’s en

nek következésében székeiket, melyeket azok ,

1) Roger. Miser. Carm. C'.` IV. exceptis suis Princìpíbus, Archie

piseopis et Episcopis. Palma (Notit. Нer. Hung. P. I. p. 661.)

az elsôn a’ királyi vérböl való Herczegeket értî.

D
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mint Otto Frisingensis után feljebb megjegy

261111 (lásd XII. Рej. Jegyz.), magokkal sz0k

tak hordani a’ kiràlyi Tanácsba, mind megé

gettette. Következett a’ ’Sidóknak és Ismaëli

iáknak a’ királyi jövedelmek’ igazgatásától el

mozdittatása; a’ 110101121 jószágoknak, vala

mi nem igaz úton módon került magánosok’ ke

zire , valamit 'vak kedvezés , kedveskedés aján

dékoztatott el , ha mindjárt szent végekre is,

Eldödeivel, visszafoglalása. Mit bár, a’ királyi

önkény’ kizárása’, ’s e1111611 még csak gyanújá

nak is elháritása’ tekintetiból , törvény’ útján,

inegyénké1it ‘e’ végre kirendelt birák által vi

161611 véghez: még sem kerülhette el igen s0

kaknak neheztelését, kik kárt vallván e’ visz

szafoglalás által, a’ dolgot, mint szokott lenni,

(seekJ a’ magok’ haszna’ , 11e111 azigazság’, és köz-`

jó’ szempontjából tekinték. ’S föképeu enn`ek

következése lett, hogy sokan mindjárt a’ kö`

vetkezö esztendöben (1236) Austriai Herczeg

Fridriket kinálták meg titkon a’ királysággal.

De Béla az öszveesküvést idejében kitudván,

Fridriket, ki kapva ezen alkalmon 30,000 em

herrel bejött az országba, készen várta , ’s nem

csak nagy veszteséggel visszaverte, hanem

Bécsig ůzvén , ’s tartományait elpusztitván , bé

kességet kérni , ’s hogy azt megnyerhesse, nagy

summa pénzt _íìzetni kénszeritette. Az ellensé

`gen nyert gyözedeleinnél nagyobb` vóltaz, mel

lyet magánvett, az öszveesküdteknek, mind

12
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dolog igy történt:

nyájoknak, nagylelküen megbocsátván. Ezzel

midön némikép már megengesztelödni látszot

tak' az elidegenedett indulatok, csak hamar

újabb botránkozás’ kövei lettek a’ Kunók. A’

A’ Mongolok (Mogol, Miingal) miután a’ hi

res Dschz‘ugz’z-Chan (legnagyobb , legföbb Chan)

Май: (1206-1227) az Altai hegyháttól kezd

ve, déli és nyúgoti Á’sia’ nagy részén kiter

jesztették birodalmukat: Dsehingiz-Chan’ fija

Üŕytaz’alatt egész erövel, a’ már addig is hábor

gatott Europára, nevezetesen az Orosz Nagy

Herczegek’ birtokira , ezek’ meghódoltatása után

l peйg az Uzolsra vagy'`Ifumwzokrи vagy Ifzmo/§

ra rohantak , kiknek országa (БЕЗ vagy Fekete és

Nagy vagy Fehé1.Iiì¿marzz'a) a’ Dunáiól és a’ Pruth’,

Mares’ és Olt’ eredetétöl szinte az Ural v. Jaik

vizéig nyúlt. E’ roppant kiterjedésü tai.t0mány

nak fö parancsnoka akkor idöben, Kuthen, a’

mai Moldvában, hol birodalma’ széke vólt ,

megtámadtatván Bata-Clláiltól, Oc`tai’ testvérje’

fljától , kétszer ezt visgzaverte; harmadszor ша

’ ga tökéletesen _meggyözettetvén , miután dara

Ы; a’ Moldvai hegyek БОШ; lappangott, mint

egy 40,000 családdal, sok kincscsel és mar

hával Magyarországba kéredzett , örökös hůség

re, és a’ keresztyén hit’ bévételére kötelezvén

magát, ha övéivel együtt polgári jogot nyerénd.

Béla ennyi bátor erös férfival szaporithatni or-`

szágát nem kissebb nyereségnek tekintvén , mint
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rlicsösségnek azt, hogy egy nála kevéssel az

elött sokkal hatalmasabb fejedelemnek ura l'e

het: Kuthen’ kérését, a’ nélkül, hogy azt az

ország? Rendeivel közlőtte vólna, telyesiti. Jö

vetelét hallva, maga az ország, határáig nagy

pompával elibe megy; megérkeztével` (1239)

különös szivességgel fogadja, ’s Pestig vezet

v'én , `magát ott, népét pedig a’ körül belül esö `

királyi földeken telepiti meg. Ez elébb csak

némi irigységet szült; az irigység majd gyů

lülséggé vált, miután a’ Kunok számos mar

háikkal a’ nékik kimutatott helyeken szorosan

férvén, Magyar szomszédjaiknak részint akar

va, részint nem akarva is gyakran kárt és

bosszúságot okoztak; ezenkivül régi‘ vad erköl

cseiket a’ szelidebb keresztyén hit’ felvételé

vel egyszerre le nem vetkezhetvén, nem egy

magyar szůzet tettek fajtalan indúlatjok’ áldo

zatjává. Béla a, köz gyűlölséget tapasztalván,

' hogy ennek kirontását megelözze, az ország’

Rendeivel, ’s a’ Kunok’ fejeivel tartott tanács- ‘

kozás után, az új vendégeknek meghatározott,

és szorosan kitůzött lakhelyet rendelt, a’ Kö

'rös', Maros, és Temes’ addig nagy részint la

katlan melyékét , melyböl lett a, Nagy Kunság,

igyneveztetv'én, minthogy akkori kiterjedésé

ben nagyobb"helyet fogott el, minta’ feljebb

(lásd 10 Fej.) emlitett Kunok által megült Вы;

па’ és Tisza, közi (ЮЗ: Kúnsúg). Kuthen to

vább is Pesten tartózkodott; а’ több Kun fö

12 i?
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emherek pedìg, hogy авт" kevésbé lehesse

nek ártására a’ Magyar népségnek, a’ vánne

gyékre osztattak széljel. De a’ két nép kö

zötti idegenségnek igy sem vétetett eleje, ’s`

a’ Király a’ Magyaroknak sem nyerte meg, a’

Kunoknak is elvesztette jó ind`úlatját; mert

ezek fejeiknek tölök lett külön szakasztatását,

а? Magyaŕok az idegeneknek a’ Királytól ezen

‘Ы is ` megkülönhöztetve kegyeltetését forgaták

esak szemök elött. ' `

Azonközben a’ Mongólok (Tatámk) Kumá

МЫ (ОЬПКЁЁЪЙЁ , Moldva, Bessarabia , és Eu

ropai Tatárország), Orosz- és Lengyelorszá

got , >’ssilesiáiz feldúlván már , Magyarország

hoz közelitettek, elöttök jövén irtóztató pваzь '

titásaik’ , ’s hallatlan 'kegyetlenségök’ hire. So

ha az Ország készületlenebb, egy hatalmas el

lenség’elfogadására , nem vólt , mint épen most.

Meri; a’ váári vagy megyei katonaság, [Jo6bagz’o

nes Сизиф a’ Királyok’ szakadatlan ajándékoz

gatäsa мы, hitel felett megkevesedvén, sok

vármegyében alig' vólt ember, ki a’ Fö-Ispány’

zászlóját követué. Béres ’katònaság’ tartását

szinte lehetetlenné tevé` a’ kincstárnak András

alatt telyes kiüriilése. E"mellett_a’ nemesség,

Jeru’sálemi kala'ndja ólta semmi nagyobb harez

ban ne'm forogva, puha, csak maga’ gyönyöri"1

ségét, hasznát vadászó; az egész nép Királyá _

’ tól elidegenedve, a’ 'köz jó мы: meghidegü|

"e; ÍS fériì , ki seregek’ vezérléséhez , had’igaz



‚ _ 181

gatásához értett vólua, csak egy sem vólt. A’

Király ugyan semmit el nem múlasztott, hogy

a’ veszedelmet elforditsa; az egész Nemessé

get fegyverre, гнать Austriai Herczeget a

zonfeljül segitségre fölszólitotta; maga az észa

ki ’s keleti részeket beútazta, az országba ve

zetó szorosakat megvi’sgálta, a’ gyengéknek ta

láltakat megerösitette; a’ Nádort Hédervári'

Dienest a’ Máramarosi hegyszoroshoz rendel

te, útát állui a’ berontani akaró ellenségnek:

de а’ Nemesség lassan gyülekezik zászlója álá;

a’ Nádor’ kisded serege, rövid, de nemes harcz

um (12-dik мы. 1241) mat engednì kémelen ,

hólt testei’ halmain , a’ temérdek sokaságii el
lenségnek; Fridrik csak igen kevesektjôl kísér

tetve jelen meg, úgy látszik, nem zmnyiraI Bé.

lán segitni, mint a’ közös ellenséggel, annak

hadakozása.’ módjával ismérkedni, a’ minthogy _

egyszeri , az ellenséges elöcsapattál Pest alatt

lett megpróbálkozása. után, melyben ö vólt at’.

` nyertes, honába visszatért, szövetségeseinek e

gyebet annál nem használva, hogy а’ külömben `

is vad` ellenséget még jobbán felingerelte.

Minflennél uagyobb veszedelem pedig az vólt,

hogy sokan azon,` bár alaptalan, hirt terjeszt

vén el ,f mintha a’ Kunok titkos egyetértésbeu

vólnának a’ Mongolokkal, söt hogy azßrszág

ba, két év elött, lett`békéredzésök is nem

egyéb lett vólna elöre kicsiuált cselnél; a’ min

dég ’S uliudeuütt knöliilye1i izgatható, ’s itt most
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izgatás nélkül is ingeríilt, tilkon már régen

bosszút fóraló sokaság, Каpт kapván ezeu

alkalmon, a’ szerencsétlen Kuthenre roban, Ъ;

az (Не: szabaditni kivánó Király’ rendelései’ el

lenére, övéivel egуüt‘; irgalmatlanúl felkon

czolja. `

A’ Kunok, kik e’ közben, a’ Király’ fel

hivásám, öszvesen fegyverben, Pest felé épen

útban, ’s a’ városhoz már negn messze vóltak,

hallva Királyuk’ borzasztó végét, rövid tnnács

kozás után visszaÍ`ordúlnak, Honn bosszút es-

küve ellenségeik’ fejére, romlást a’ hůtlen ha

zára, feleségeiket, gyermekeiket. ingó vagyo

naikkal egyт, magokhoz veszik; azután lak

helyeiket felgyújtván, irtó_ztató öldöklések és

pusztitások közt állalkelnek a’ Dunán, hogy

a’ vad Mongol, Tatár csoportokkal egyesü|

ve, majdan vetélkedve dúljanak az ön fìjaitól

is elhagyott szerencsétlen Magyar hon’ kebelén.

A’ Kii‘.-ily az alatt miuden Iîgyelmét аrrа.

fordŕtotta, hogy az ellenség а‘ Dumìn által ne

jöhessen. Végre nagy nehezen öszvegyůjtvén

mintegy 100 ezer embert, jobbára a’ legter

mékenyebb , leggazdagabb vármegyékböl került ,

`henyélést`,' puhaságot megszokott, erötlen , lel

kellen sokaságot; noha maga, 111i, úgy hisszük ,

jobb is leu? vólna , úgy szándékozott, hogy Pest

alatli erös táborából addig ki nem mozdlíl , mig

az ‘ország’ többi részeiböl is seregei mind ösz-

ve nem gyülekeznek ‚ ’s akkor eg_§1sz_ersmind tá
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madjar meg 161111 felöl a’ Mongolokat: a’ Kalo

csai Ersek’ sürgetésére, szinte pirongatására,

elhatározá magát a’ majd öt annyi számú, ’s any

nyi tartományok’ feldúlása után, gyözedelmében

ittas ellenséggel 2) megmérközni. Elöre tehât

minden esetre feleségét, Máriát, cgyermekei

vel, fénöbb kincseivel Austriába szálliiván,

megindul hadaival. Mihelyt Ваш Chán a’ Ki

rály’ jövetelét megértette, szinlett félelemmel

oda hátrál, hol megütközni magára nézve leg

jobbnak itélte. Midön a’ Sajón, Borsod váár

megyében, keresztülment, 6 túl a’ vizen egy

sůrü erdöben , innen a’ Magyarok táborba szál

lanak, ’s most, minthogy a’ Király nem akart,

Batu lessz a’ megtámadó. Elsö csapatjai, mint

hogy szándéka egy általszökött Orosz âltal el

árultatott, készen váratva a’ Magyarok’ egy ré

szétöl, a’ hidról nagy veszteséggel visszave

rettek. De alig értek a’ gyözók táborukba,

fennyen hirdetve gyözedelmöket, midön az el

lenség, az éjszaka’ setétségében , újra nagyobb

erövel a’ hidnak esvén, ’s kevés számú örzöit

levágván, a’ vizen szereńcsésen általkelt, ’s

viradtakor már az egész Magyar tábor körül- _

szárnyalva, ’s cgyszerrc mindenfelöl megtámad

va látta magát a’ Mongol seregektöl. Késö es

tig tarlott az ütközet, melyben a’ mieink elei

 

2) (Jaak maga Bahn 450 ezer embel'rel iìtött be Magyarország

_га, azon kivül vólt a.’ más két, Erdélybe rontott eapat.
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tölfogva nem a’ 5y020001e1п011, 05а11 szabadúlá

sukért, 1110bb 05а11 az egy Királynak, 1i1050

`nak szabadulhatáSáért harczoltak , kit csakugyan

01111110’, ’5 0105 karjaik’ óltalma alatt 11i10500

tak a’ veszedelemböl; de a’ seregfnagy részét

megemésztette vagy a’ harcz, vagy a’ futás. Az

utólsók közt vólt Kálmán i5, Aaz~,l<ii|-ály’ test

vérje, ki ezen a’ napon, rakva sebekkel, ’s

0i0505505501, keresztül vágta ugyan magát, de

rövid nap,_ Dalmatia felé vett útjában, sebei’

következésében mèghalt. ’ ч

Egy része a.’ harczkimélte Magyaroknak

Pestre`, а111101 па5y _német 110105110 vonulván,

a’ 11/[011501011 010b11 i5 021 rohanással megve

szik, 11i11100111, valami benne éló vólt, kardra

11011y11а11; 02111011 az Erdélyt dúló`csapatok is

lmzzájok érkezvén, ezekkel és a’ .Kunokkal egye

sülve, rablás 05 pusztitás 111011 10111а11, ’s ke\;és

i00 а1а11 05é52 Erdélyt és Magyarországot a’

Випа‘ bа1 partjáig egy nagy temetövé és omla

0é11110 ŕonlbolják. Csak a’ magos hegyek ma

1а01011 kimélve dúlongásaiktól; i00, az 010011’

rengeteibe, a’ hegyek’ és 11052i111011’ 01050ib0,

vagy elhagyott váromladék0kba vonult а2 01

52а11а01 1010’ népe. '

Bételvén végre a’ rablással, ’S miután min

00111 01111152111011011, már 11101’ szükséget kezd

vén látui, ’s jövendöre 111é5 nagyobbtól tart

ván e’ vabló csoportok: hogy legyen legalább

kikkel letakartatni, beszüreteltemi, ily ravasz. ‘

!

_______— `___`._‘А _
‚ц:- _
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’ ságot gondoltak ki a’ szeljelfutottak’ vissza

csalására , ’s a’ lávolabb vidékek’ ne talán 111é5

01 110111 széledt lakói’ othon tartóztatásárn. Meg

találván történetból a’ hóltak’ fosztogatása’ köz

ben az Al-Kanczellárnál а’ királyi pecsétet , ez

zel meghitelesitett következö tartalmu levele

ket 3) küldöztek a’ Király’nevében , az egész or

szágban szélyel: „Ne féljetek a’vad kutyák’ dü

hösségélöl, lakhelyeitekböl ki ne mozduljatok;

mert bár némi vigyázatlauság miá táborunkat,

sátorinkat elhagytuk , Isten’ segedelmével azokat

visszaveszszük, egész erövel újra. kezdvén a’

harczot. Ti csak imádkozzatok, 1105y a’ kö

nyörůlö Isten engedje ellenségeillk’ fejeit álta

luuk öszvekalapácsoltatni.“ Kevés napok alatt

telve vóltak ismét a’ faluk lakókkal; Mongo

lok, Tatárok, Kunok Magyarok, magoktúl

választott Mongol Hadnagyok alatt, békével

éltek egymiìs között, mig takarásnak, szüret

nek vége lett. Ekkor mindenünnen férfiak,

asszonyok, gyermekek, ajándékokkal, a’ ke

‘ růletbeli Mongol Fó-Birák’ eleibe parancsollat

ván, az ajándékok tölök elszedettek, magok

mindenökböl kifosztattak, `iölobek’ adására kén

szerittettek, kinoztattak, vagy megölettettek, csak ‘

a’_1e50111$0bb fériìakat, legszebb asszonyokan

kimélvén meg, hogy majd, azok saját véreik

kel, rokonaikkal csatákban, mindenült elöl

з) méd nogei-ii carmen lwisembile. с. ххх1.
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harczolni kéntelenittetvéu ellenök-, ezek a.'

bůn’ és fertelem’ öléhen, kedveseik’ ’s honuk’

gyilkosi’ karjai között, végezzék ezer halál

nál kinosabb, megbecstelenitett életöket. De

legfelsöbb fokra emloertelenségökl akkor hágott,

midön Ásiábói vert а2011 11írre‚ hogy oktai
Nagy-Chánjok meghalt, vezélreik osztozni ha

za sietvén, magokat már külömben is 11i02111

' ` honunk’ végkép elhagyására határozák az 1242

diki öszöu.

harmokat, együtt barmaikkal, a’ lakosokat; a

mit magokkal nem vihettek , azt tůz vagy fegy

ver emésztette meg. Erdélynek, ’s a’ Kunok’

fòldének a’ Pruth felé vévén útjokat, az Er

délyt Moldvától elválasztó hegyek közt egy

nagy része a’ szerencsétlen foglyoknak módot

talált az elszabadúlásban. Ezek közt vólt Vá

`radi Kanonok, késöbb' Spalatrói Érsek, szü

Seregestöl hajták most el mint

‘ letésére Olasz , Rogerias, kinek Carmen Í|Íi.s'e

rabile czimü munkájából, mint leghitelesebb

kútföböl meritji"ik'hazánk’ ezen siralmas álla-_

potja’ leiräsát.

Mig az Ország igy szenvedett , azalatt hou

talan bolygott а’ Király, mind üldöztefve sze

Vrencséjétöl. Elöször Austriában kereseti: me

nedéket, semmit nem kételkedve, hogy Frid

rik herczeg, bár eddigi magaviselete, characte- '

re épen nem vólt bizodalmat gerjesztö, henne

királyi rangját, szerencsétlen sorsát, ’s a’ vad

népek közt is szentA vendégi jogot legalább
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т«т. с _n'1. .``vi

tisztelni fogja, annyival inkább, mivel P0’s0n--

ba maga elibe menvén, önként ajánlotta vólt

neki barátságát, óltalmát. De majd szomorúan

tapasztalni kéntelenittetett, hogy megengesz

telödött ellenségnek 11i1111i, ’s embertöl, kinek

szivében fészket vert a.’ telhetetlenség, hár

mi szent kötelességgel öszvèütközésben ön

haszna’ megtagadását várni, bnlondság. _;Alig

hogy 61 hatalmában látá Fridrik, azonnal em

berségröl, illendöségröl, adott szaváról, min

(lenröl a’ 111i ember elött szent, felejtkezve,

azon ürügy alatt, hogy magát az 1236diki

maga kereste szerencsétlen háborúban Bélá

nak fizetni kellett (7 vagy 10 ezer mark) sum._

máért kármentesitse, ezt utólsó reménységé

töl is, mit maga, az üldözö szerencse is meg

kimélt, véle lévö kevés kész pénzétöl, drá

gaságaitól, ůtonálló rabló’ módjára, megfoszt-_

ja; ezenkivül, a’ szomszéd P0’son, Moson és

Sopron váriuegyék’ általengedésére is kénsze'

riti, melyeket haladék nélkül el is foglalt, és

megerösitvén, ‘a’ Tatárok`ellen szerencsésen

mególtalmazott. Mind ez nem vólt elég, ha

nem embertelen, önkény szabta számvetése sze~

rént, igy is még 2 ezer márk hija lévén a’ kö

vètelt summának, `ebbe a’ királynétól elébb

már hůségére bizott arany , _ezüst edényekehï`

és ára. szabhatatlan drágà*‘köveket letartóztat

ja, kinyilatkoztatván, hogy nem is szándék0

zik visszaadni, ’s hogy ennyivel megéri, mint

különös kedvezést tekintetni lcivállja. A’ S`zeï„

Г.’
_ „vr
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rencsétlen Király, csak szabadulhasson a’ tür

böl, melybe'szi'nlelt barátság, ön könnyenhi

vösége, ’s az emberi sziv’ örvényeiben járat

lansága ejték, kéntelen М“: mindenre ráálla

ni, ’s magát még, hogy igy is megszabadúl

hatott, szerencsésnek, rablóját nagy lelkünek

vallani. `

Igy mindenéböl kifosztva, szinte mezte

len, országába visszajövén, rövid itt múlatása

`után, midön а’ Pápához, és П. Fridrik Csá

szárhoz segitség iránt küldött köve'tségnek sem

mi sikerét, az ellenség’ kiverésének semmi

módjálï, magát, a’ befagyott Dunán Pestnél al#

шпон eёyй: Mongol vezér Kajak miá, mind

_ nagyobb veszedelemben forogni Мtлá: a’Dráván

által Нorти, majd Dalmatországba, ide is

'nyomon ůzetve Kajuktól, a’ szigetekre vonult;

Мoю, hajói nem lévén, minthogy nem követ

hette, Servián keresztül visszalìért,` irtóztató

öldöklések és dúlások közt az ellenség.

Meghallván а’ Mongolok’ elmenetelét Bé

la, köverkezö (1243) tavaszszal, sok Magyar

és Dalmat uraknak, ezek közt a’ Frangepa

noknak 4) és Jeru’sálemi Sz. János számos vi

tézeinek 5) k1'séretiben_sietett haza Magyaror

4) А’ Fmngepánok — Platinánál Fregipanes — hires Rómaivsa- _

laid ‚ шe1y nevét vette a [тает pane; ад ség’ idején l\‘ios'L.

  

kiadója hibáson nevezi Öket; mert Rhodust il

lalfák el. '
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szágba. Minö мы atyai szivének! hatvan ’s

több mérföldnyire, széltiben hosszában, nem

vala az országban egyéb látható, mint üszkök,

’ omladékok, csontok, félig elsenyvedt М1: tes

tek, seregestöl járó farkasok, és más ragad0

zo állatok, emberi kép épen nem. Késöbben,

kik az ellenség’ eltávoztának , ’s a’ Király’ jö

vetele’ hirére, a’ sok szenvedés, koplalás _által

Ишeтett életeróvel, fennjáró halottakhoz , mint

élö emberekhez hasonlóbbak, rejtek helyeikböl

elövánszorogtak, azoknak is egy nagy része

amaz elsö1 csoportosan kisért újabb csapások,

éhség, ragály, vad Знаю!‘ мы megemészte

tett. A' mi keveset az ellenséges fegyvertöl

megkimélt, ’s lakhelyeikböl ki пem naar imn

fiak, munka’ és félelem’ kettözött véres veréj

téki között vetettek, munkáltak, semmivé tette

a’ sáska. A’ szomszéd tartományoknál , hol ha

Sonlóul éhség, drágaság uralkodott, semmi vagy

kevés segedelem. Innen a’ mondhatatlan, hitelt

alig találó inség, melyben sokakat, miután

`megemésztettek mindent, mi enni, és nem en

ni való vólt , végre övéik felkonczolásához nyúl
„а, ’s bóldogtalan életöker eпek’ húsával ten- `

getni, ember húst piaezra vitetni, nyilván á

rúltatni, ’s e’ borzasztó embertelenségekre Bi

rákat, `Elöljárókat emberiségböl szántszándék

kal szemet hunyni, lehetelátni. A’ dolgok, чёт“!

lásukban, egy nem csak legjobb akaratu, legimeg

világosodottabb értelmü, hanem a’ legnagyobb»
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legerösb lelkü, rendithetetlen characterü 161

iiút, egy igazi Camillust kivánának; il'yen

1611, ’s ezze lett országának, népének Béla.

" Mi11e1yt, mi legsůrgetöbb vólt, az éhséget,

111e6626 tartományokból teméntelen költséggel és

bajok 11621 62211111011 6161161 66 marhával, elhá

ritotta, országa’ beútazásához fogott, hogy ma

ga szemeivel látva sebeit, Szüklségeit, annál

jobban megválaszthassa , szerencsésebben alkal

maztathassa orvosló szereit. Hozzákezdett az

után `az újáteremtés’ nagy és nehéz munkájá

hoz; ’s kezdte ezt az egyház’ rendbeszedésén:

_` 111i1111105y a’ hazáfkôzelebbröl ért csapást 16

3

fóképen Isten és 12111216` iránti hidegségböl, s

ezt követett erkölcstelenségböl származottnak

itélé. Tehát a’ megölt Püspökök’ helyibe úja

kat, mind 21’ legérdemesebb férfiakat, nevezett;

a’ lerontott templomokat megépittette; külföld

1’61 1662i111; а2 Е1211ц161i11п1’1111’1161666re , 1662i111

212 ifjúság’ tanitására, tanult Papokat, Barááto

kat hivott be. Azután, hogy a’ pusztaságokat

megnépesitse `_, a’ 16111111i161661 , mesterségeket fel

61662626, 21’ 62011162611 Cseh, M01/va-, Német 66

Olaszországból, nagy jutalmak 66 különös en

gedvények által, új lakosokat édesgetett be;

vélek nem 662111 városokat, hanem, hogy többé

hasonló szerencsétlenség ne történjék, várakat

is, (62611 11621 `a’ Visegrádit és Budait 1267

ben) épittetett, 616556 111655y62e11e11611 ezek

nek 1121621i06 66 62111166566 161121161 211а5y 662111
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a’ hazai, SzékesFejérvári, Esztergomi vá

rak’, és Szent Mártoni Klastroin’ példájából,

melyek`, erös kófalaik, ’s az ellenségnek ezek’

ostromában járatlansága által , szerencsésen meg

menekedtek a’ köz romlásból. Midöu új lako
sokról gondoskodott, a’l régiekröl sem felejt

kezett el, elvesztett leveleik’ helyibe újakat

adván , melyek úgy egyeseknek, mint egész kö

gönségeknek, testületeknek kiváltságaikat, jo__

gaikat bátorságba helyhezteték. Minthogy pe

dig az el végre különösen kinevezett országos

biztosságok’ legjobb akaratja, legnagyobb rész

rehajlatlansága mellett is, óhatatlan `vólt,‘ hogy

sok jószágok olykor olyanoknak ne itéltesse

nek, kiknek azokhoz semmi igaz joguk nem

vólt: ettöl az idötöl fogva. jött divatba az Ado

mányos~levelekbe bele tennis más jogána/E sé

relme ne’l/lül —- salvo jure alieno , sine praeju-

dicio juris alien# A’ Kullokat is , mind azûkat ,

kik ßulgáriába ki'vánd0m1_mk, mind azokal,

kik Magyaroktól, Mongoloktól egyenlö fél

tökben, a’ hazában szerte széledtek, hocsá

nat, ’s régi szabadságaik’I megajánlása mellett,

elébbi lakhelyeikbe visszahivta, rendbeszedte,

Föhirajokká a’ Nádort rendelte. Késöbben,

` hogy az engesztelödésnek semmi hija ne le

gyen, ’s tайп hogy a’ szerellcsétlen' Kutlleuen

elkövetett igazságtalanságot is némiképen hcly“

rehozza, ennek egyik leányát vagy roкoм“,

а’ rnka szépségü Ermetet, пути, ‘а’ már
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Királynak koronázott,' ’s az urfilkodásban ma

ga mellé társul тett Istvámzal feleségülvetette.

Az Oŕszág" és Egyház’ újászůlésében ek

ként foglalatoskodó Királyt megháboritották né

mely Papok, kik a’ Tatárok’ eltávozla után,

használván a’ zürzavart, a’ királyi kinestárnak ,

a’ papi jószágokból , jövedelmekböl, addig szo

kott járandósagait` elfogták; ezenkivül magok

пай (mint а’ Veszprémi Kanonokok 1245) ат

а’ szabadságot is vették, hogy Püspököt válasz

“таk, ’s аж az Esztergomi Érsekkel megerö

sittettek, a’ Királynak hire nélkül, mi több,

ellenére. Ile Béla mind két jиsа“, IV. Incze

` Pápától' is pártoltatva, megmentette, az el

"lenszegůlóket engedelmességre hajtotûa.

Gondjat` ezután a’ Fridrik Austriai herczeg

Юtа1 elrabolt vármegyék’ visszaszerzésére for

ditotta. Miután tehát szép szóval nem bóldo

gult, szövetséget kötvén Vencellel', a’ Cseh Ki

rálylyal, ’s Bernhard, ' Carinthiai herczeggel,

meghatározzák Fridriknek három felöl megtá

madását. A’ szövetséges fe.]'e_delmek elébb, ma

gokban, Вы“ meg nem Уйти, próbál tévén,

megverettettek 1`245-ben: de та“ Béla jól fel

készült sereggel Auslriába béütvén, ’s Neu

stadtnál Fridrikkel megütközvén, ez, midöu a’

futást tettetö Magyarokat ůzné, ezektöl hirte

len körüli`ogatva, a’ vitéz Frangepan’ bosz

szús karja мы elesett, ’s benne kihalt az

Ausiriát birt Ráóenöergi ház 1246-ball. Hólt
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testét katonái az ellenség’ kezéböl впаgает“ de

Béla igy is czólját érte; mert megbüntette a’

rablót, ’s az elvesztett három megyét visszafog

lalta. Söt Fridrik’ birtokinak egy részéhez is

hozzájutott, t.i. Stiriáltoz, hol fija' István Her

czegnek választatott, de ki hosszas/küzdés után

is magát meg nem tarthatván, Stiriát (1259)

ligyancsak 0`ttoc¢irnak, a’ Cseh Király’ ñjának,

ki шár elébb Austriát is elfoglalta, kéntelenit- '

шeи engedni. Ottocár, késöbben a’ hatalmas

Habsburgi Rudoëfal, a’ Császárság felett veté1

kedni merészelvén, ’S ettöl (1278) megölettet

vén, Austria a’ hozzá tartozandókkal együtt, a’

Német Rendek’ megegyezésivel, Rudolf’ család

jáé, a’ most dicsöségesen uralkodó Haösburgi,

vagy Austriai házé lett.

Kevésbbé kedvezett a’ szerencse` Béla’ fegy

vereinek Galiciában és Lodomeriában. Ide,

Kálmánnak, a’ Sajói ütközetben kapott sebeiböl

következett halálával, a’ maga "vejét, egy ki

vándorlott Orosz Herczeget, Rostzlslavot fette be

1243ban,` mint Magyar korona’ védettjét: de

ezt a’ feljebb emlitett Romanovitsclt Dánz’el meg

fxîerte. Próbálta ugyan Béla Rostislavot vissza

állitani, de a’ Mougolok’ újabb jövetele, ’s Frid

rik’ mozgolódása’ hirére szándékával felhagyni ,

útjából visszatérni kéntelenittetett. Mire Roma

novitsch, bátorságot vévén, a’ Papa’ jóváhagyá

sával magát 1246-ban, Béla’ hire, megegyezé

se nélkül , Déli Russia’ királyának koron'áztat

` 13
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ta. Bostislav mindazáltal megtartotta a’ Holiesi

Herezegi, birtok nélkül üres, czimet; nem so

_kára pedig azután Ipátófl, a’ 111. В61а ólta Ma

gyarországhoz tartozott Északi (Morava és Dri

no közötti) `_Serv'iából akkor (1247) állitott Ma

chovi Bánságot kapta némi kárpótlásul.

Egy gond nyughatatlankodtatta még külö

nösen a’ Királyt. Midön szorultsága a’ Mo115o

lok miá a’¿_leg'föbb fokra hágott, Váczi Püspök,

Vanesa István által Országát a’ Császár II. Frid

rik’ `védelmébe ajánlotta vólt, oly feltétellel, ha

_aztï а‚’ rablók’ kezeiböl kiszabaditani segitend.

À’ Császár, Olaszországi bajail: vetvén okúl,

segitséget ugyan épen'nem adott, de a’ 11611016

si esküt mind a’ mellett is letétette a’ Püspök-'

kel. Ez, noha, természet szerint, kötelezö 11e1i1

lehetett: aggódott még is, ’s nem ok nélkül,

Béla, esmervén a’ Császár’ nyughatatlan,' nagy

ravágyó, eröszakos természetét. Hogy hat ma

gát jobban biztositsa , ’S a’ Császárnak а,’ Ma

 

gyar Koronához nem jussa, de csak szine se ’

maradjon a’ jusnak: folyal1iodott a’ Pápához, kit,

mint az Anyaszentegyház’ fejét, a’ ’1‹62"616п1611y

11165 111i1i6 felibe helyheztetett mindennemü ‘vi

lági uralkodóknak. A’ Pápa. IV. Incze —- 111i

után e’ lnéltóságot elérte, a’ bátor, eszes, lelkes

Császárnaku`épen oly megesküdt ellensége , mint

az e1ö‘1 hir; pártolója — nem késett, mint kü

lömben is hozta magával az igazság, mind az' a

janlatot, mind a’ hódolási esküt, miután a’ fel
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tétel, melyhez kötve valának, nem telyesitte

(eй, erönélkülvalénak `nyilatkoztatni, ’s Bélát

minden köteleztetéstöl felmenteni'.~

E’ szivét hegyként nyomott gondtól is meg- -` f

szabadulván, egész tiizzel, ’s äz Ország’ sze

rencséjére, ha a’ feljebb emlitett Stiriai háho

rút kiveszszük, szinte háboritatlan folytatta' töhb

esztendökön által országa’ kivül helöl vii‘ágoz

tatására elkezdett dicséretes muiikálataitf mig- .

nem csak hamar egymás uta'n‘,~ újra megzavarák

országa’ ’s lelke’ nyúgalmát a’ Mongolok, és Н‘

jának Istvánnak ellene támadása.

Épen Bécsben vólt Ottocárnál, a’ Stiria

iránt kezdett alkudozások’ bevégzésire (1261),

midön veszi a’ hirt, hogy a’'Kaptscháln' Al-Chá

nok, Nagai és Telebug,‘ egy Tatárokból, ’s ’

meghóditott Üroszokból álló véghetetlen csoport

tal, miután Sandomi1"’, Krakko’ tájékáf feldul

ták , beütöttek ‘Mag`yarországra‘. Minek hallásá

ra a’`Kirá'ly rögtön, éjszakának idején, Otto

cártól még esak húcsút sem véve, Austria’ fö- _

városát odahagyván, sietett `elibe az ellenség

nek, ’s az ezen esetre mindég készenf lévö se

regei’ vezérlését személyesen általvenni. Hamai.

maga elhatározását, okos elörelátását, érdemlett

jutalom , a’ legfényesb gyözedelem követte, me

lyen nem csak Magyarországnak, hanem az e

gész keresztyén világnak is nagy vólt öröme.‘

A’ ‘шага többet megelnésztett 50 ezernél; a’ töb

13 "‘
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bi ‘т! csoport mondhatatlan veszteséggel , nyak

ra före kergettetett ki az országból.

E’ vitéz tett után csak hamar, visszasiet

vén a’ Király Bécsbe, megkészült közte és Ot

tocár közt (1262) a’ kettös szövetség, melyek

nek egyike Béla’ unokáját, Rostislav’ (Badisla

us)'1eányát, a' szép Kunigundát, másika Stiriat

Ottocár’ birtokába juttatá. lstváunak már ekkor

Er’sébettöl megszületett — а,’ régen óhajtott ko

rona-örökös - László fija; annyival keserve

sebben hatott atyai szivére Stiria’ elvesztése.

Úgy látszott mindazáltal, hogy a’ kéntelenségen

megnyúgodott; csak azt kivánta, hogy Stiriai

elvesztett jövedelmeiért kárpótlék , ’s mint ifjabb

`Királynak, férjnek, 's már tiöbb gyermekekJ

atyjának, háza’ tartására, illö bizonyos jövede

lem adattassék. Bélának jelenleg kissebb fijá

ról is Béláról, ki \-. anyjának, Máriának, kü

lönösen kedveltje — már Slavoniai herczeg, ’S

Ottocár’ húgával, a’ fényüzö Kunigundával jegy

ben “Щ, gondoskodni kelletvén, szůkebben mé

réki évi jövedelmeit lstvánnak, mint ez , iljúi

mértékletlen vágyaiban, óhajtotta, “та vólna.

Ebböl harag, majd háború lett az atya és ñú

között. Az elsö öszvecsapáls megtörténik, ’S

ebben az ifjú Király a’ nyertes; de az öreg el

nem csüggedve, újabb nagyobb harczhoz ké

szül, bár kissebb, de annyival elszáutabb, urá

hoz hiven ragaszkodó hadával. István jobban

go1ndolóra `vévén a’ harcz’ kimeuetelét, ’S találl

\
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lelkiesmérele is feltámadván , midöń a’ két se

reg újra, szemközt állna egymással, atyja’ tábo

rába siet, lábaihoz borúl, igéri, hog/y a’ tarto

zott fiúi tiszteletet többé meg nem sérti, csak

atyja is telyesitse, mit atyai tiszte hoz magá

val. Béla mélyen megilletödvén e’ nem várt

gyengéded érzésén iîjának, örömmel lnegbocsát,

’s _mit eddig erövel kicsikartatni magától nem

engedett, késznek nyilatkozik országát, hatal

та“: önként megosztani az eszire, a’ kötelesség

re visszatért ñúval. Erre mind két fél követe

_ ket nevezvén ki, megkészült az Íalku Posonyban

(1262), melynek nevezetesebb, a' következö

esztendöben hittel is’ megerösitett feltételei ezek:

1) István birja Erdélyt, ’s a’ Tisza. két melyë

két,_ a’ Füleki várral, és Nógrád egy részivel,

atyjától egészen függetlenül; Slavonia legyen az

ifjabb Bé1áé,'az ország’ többi része atyjoké,

az lstván' birtokában esö ércz- és só-bányák’

f fele jövedelmivel; 2) az elmultakért senki szám

` pecsétlë; fs a’ megszegöre МoК 11аЁ01‘o2Сгъ1;‹ё1‹1:ь а

adásra ne vonattassék; a’ hadban vallott károk

ellenben viszont' kipótoltassanak; 3) egyik Ki-»

rály a’ másik’ alattvalóit el ne kecsegtesse, se ,

ha önként mennének is, be nefogadja; ’s mint

hogy miudeniköjöknek “знаk jobbágyàik, kik

a’ másik félenis birtak, ezeknek kölcsönösen
fennïlfogják tartïalli, ’s tartatni jogaikat.

l)e___bár ezen feltételeket kölcsönös eskü is

3

hatalomnak , ‘mely osztályt természettel nem szen
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vedhet, ekként lett megosztása tartós békét nem

szülhetett. Csak _hamar ismét annyira ment a’

hét Király közt a’ visszálkodás, hogy szinte

egymásra támadának (1264), István számos Kun

hadakkal atyjára, ez ö 1e6 bérhe fogadott Li

voniaiakkal, és más északi segitö seregekkel.

Negyedik Orbáu Papa’ közbelijárására eleje vé

tetett ugyan ez útial is a’ hazafi vérontásnak:

de Orbánnak kevéssel azután történt halálával,

annyival nagyobb erövel rontott ki (1267) har
102165201‘ az nelfojtott neheztelés. A’ szerencse

az ifju Király’ istentelen fegyvereinek látszék
most is elébb"kedvezni; delmajd az öreg Ki

rályhoz párto1t— ’s vele azonnal István’ seregei

nek is egy 16526 -E saját Qanczellárja, több na

gyoktól kisértetve, Végre Pataki erös vára is,

’s 1)e1i1i6 fçlesége, gyepmekei, gyözedelines,

_piegbántott atyja’kezibe esvén: a’szere11cse’ 62611

yáltozásáu meghòlkken;‘ annyival inkább, mivel

ì

az vólt hire, hogy atyja, az ö, ’5 maradéki ~

kizárásával, kisebh fijára, Bélára szándékoz

nélç általtetetni az 615ö szülöttség’ jogát. Meg

alázódva veti hat újraI magát atyja’ lábaihoz;

ez annyi megbántatása`, keserittetése után is nem

`érzéketlen az esdeklö’ könyjeire; csak hamar

felejtve, lnegbocsátva lön minden ellene elkö

vetettrbůne fijának; ’s ez napságtól fogva sem

mi többé békességöket meg nem zavará.

Fijával ekként megbékélvén, az Országot

megcsendesitvén, egy nagy országgyůlést tar- '‘
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tott 1267-ben Béla, melyen ûjainak is Istvánnak

és Bélának jelenlétökben, hozatott amaz, es

meretessé csak az újabb idökben lett, да még

Törvény-könyvünkben ugyan nem, de Kova- `

chiclmál (Vestig. Comitior. p. 134) olvasható

országos-végzés (Decretum) , melylyel a’ nemes

ségnek Sz. Istvántól adott szabadságai, ki

váltságai újabban megerósittettek, szinte azon

módon , mint II. András’ arany függö-levelében;

's már csak mint ennek, több_ pontokbann, vi

lágositója, pótléka is, nem kevésfigyelmet ér

demel. Különösen nevezetes benne, mi art. VII.

mondatik: hogy a’ nemesek, új tartományok

foglalásáért, kivül az Ország, határán katonás

kodni ne kénszerittessenek. Ez az Arany Bul

lában még így vólt: „magol“! l:o”ltse’gén“, és igy

királyi költségen kellett, most ezen új czik

kel, ezen kötelesség alól; is felmentetett a’

nemesség.

Most a’ Bolgár háború foglalatoskodtattal_

Istvánt, ’s talán ennek köszönhette az ország

csendessége’ meg nem háborittatását fökéen.

А’ Serviai és Bolgár Király Constantin,` ,

mint némelyek nevezik, Svetislav, sokat há;

borgatta az új Machóvi Bánt, Mihályt, Hostis

lav, ilját; utóbb magát a’ Magyar határt sem

kimélte. Hogy ezt megbosszúlja, nagy sereg

gel általkél (1268) István a’ Dunán; Widdint

(Bndinum), ’s magát a’ fö várost is Ternovát

megveszi, a’ tartomány’ nagy részét elfoglalja,
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Királyát a’ Magyar Felsöséget is elismérni ‘kën

szeriti; ’s ez Oka annak , hogy István Bulgari

ст‘ nevel, ’s miután Magyar Királylyá lett, töb

bi királyi птицei közt Bolgár датам’ czimet

is .vett fel.

Következö esztendöben (1269) újabb vélet

len csapás érte az öreg Királyt. Öregsége’ vi

gasztalása, öröme, Béla herczeg meghalt. Mé

lyen meghatva lelkében e’ veszteségtöl , követ

te maga is kevés hónap múlva szeretett ilját, а’

sir`ba`12’70.ben (Maj), `életének 64dik, viszontag

ságokkal és dicsösséggel teljes uralkodásának

35-dik esztendejébell, érdemesitve magát nem

` csak kora, hanem gninden jövö századok’ tisz

teletére is, valamig a’ Magyarnak verni fog ho

náért, verni a’ mostoha sors’ csapásain felüle

melkedett erényért kebele.

XVIII. FEJEZET.

`V. Immo: 1270—1272; IV. Lászzo' _ma

ISTVÁN, atyía után csak 2 esztendelg

uralkodott, többet Ottoeárral a’ Cseh Király

lyal harczban. Erre neki több okai vóltak. Test

vére Anna, férjének Rostislavnak halála után,

atyja Béla.’ udvarában tartózkodván, ennek ré

szint tudtával , részint tudta nélkül is, igen ne

vezetes részét a’ királyi drágaságoknak kezire

keritette, ’s`titkon vejihez Ottocárhoz küldöt

te. Ugyan ö hozzá pártoltak több fö пeшe

Sek, kik, Bélának egykor megkülönböztetve
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hiveî, most», az ifjú indúlatos király alatt

bosszúnál egyebet nem váárhatának fejökre. Ist

váu , miu‘tán sem az elidegenitett kinesnek, sem'

a’ pártosoknak kiadattatását, többszöri sürge

tésére is, meg nem nyerhette, kapott az al

kalmon , hogy Stiria’ egyébiránt is gyůlölt rab

lóján bosszúját töltse. Béüt tehát Austriába

1270-ben, a’ midön Ottocárt Salzhurgì Filep

pel Carinthia felett épen hadban hazulról “т!

lenni hallotta; de Ottocárnak, más úton, mint

a’ lesbe álló Magyaroktól “наш; , rögtön haza

tértivel , csak hamar, bár rakodva prédával, ’s

¿irtóztató pusztiiások közt , visszavonulni kén

telen. Másik esztendöben (1271) Morут tá

madván meg sokkal nagyobb erövel, harczá
nak vége ez úttal még szerencsétlenebb lett.

Mert Ottocár az alatt, ‘ a' páártos Magyar urak

tól is segittetve, óltalom nélkül` hagyott ha

zánkra ront, Po’s_0nt, N. Szombatot, Nyitrát,

`Györt elfoglalja, ezzel {тáм saját országa’

védelmére hirtelenvisszatérni, majd békesség

re Юpиi, ’s ebben , hogy elvesztett városit visz

szanyerhesse, nem csak Stiriához, hanem az

Anna эта1 Csehországba lopott drágaságokhoz

való jogáról is végképen lemondani kénszeri

ti. Következö esztendöhen (1272) Ютu“ Ist

ván, alig birva 2 évig a’ koronát, mely utáu

oly jókor, oly mohon kapa istentelen kezek

kel; ’s igy benn`e¿lökéletesen bételt, mit a’

koronás Böles mond (Péld. XX. 21,) „a’ шеф
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jószág eló'.s‘zò'r ‘иные’: дуаугшъ, mmak vége

meg лет áldatik.“

Halálának oка, körülményi soнт} érde

kesebbek, mint sem elhallgathatnók. Horvát

országi Bán Pektari Joachim , hive ’s minden

ható tanácsosa Istvánnak, megesküdt ellensége

Ottocárnak, uva’ tudta ’s megegyezése nélkül,

amlak másod szülöttjét, a’ még igen gyermek

Andrást, kézre keritvén , ragadja magával Bécs

be, hogy ott közte, és a’ már akkor is igen

hatalmas Rudolf Habsburgi gróf’ leánya közt

kötendö házassággal, nem annyira hazájának

óltanlmat,` mint Ottocárnak romlást, veszedel`

met szerezzen. A’ megrémült atya, kedves fi

ja’véletlen _esetén`, magán kivül, a’ legrekkenöbb

melegben . utána `nyankŕa före a’ vélt rablónak; а

tyai aggodalom, felhevůlés, fáradtság”, lábáról
leejtik,’s kevés nap muйга, kora’ legszebb virágá

ban (34-dik évében) magát sirba , az országot ár

vaságba, végetlèn inség fejetlenségbe (Юпые

Istvánt _követfe fija LÁSZLÓ, kit ho

ni történetiróink, kik kisded Lászlót Ki

rályaink’ sorából kihagyják, IIIdik, kik nem,

IVdik , ’s a’ Kunok eránti különös haj

landóságáért, rendesen Kun Lászlónak szoktak

nevezni. Darab ideighelyette, minthogy még

12 éves sem vólt egészen, anyja, a’ Kun szár

mazatú Er’sébet igazgatta az országot, Ez alatt

belül zürzavar, szakadatlan t01.’salkodás a’k_ór

mányra vágyó, ’s ezen ,megegyezni nem tudó
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nagyok közt; kivül háború Otiocárral, kihez

pártoltak több elégedetlen urak, hůségök’ zá

logáúl vivén magokkal Po’son’, ’s több óltal

mukra bizott várak’ kúlcsait. Innen a"példát

_lan elkeseredés a’ hadat folytató felek közt,'

a’ kölcsönös pusztitas, melyet most a’ Magya

rok Ottocár’ birtokaiban, majd Ottocár’ hadai

Magyarországon, egymással vetekedve, mivel
tek: mig nem végre la’ teljes életiben nyugha

tatlan Ottocár, Habsburgi Rudolf- most már

Német Császár — ellen feltámadván, ettöl , ’s az

ennek pártjára kelt Magyaroktöl két tüz köz

zé szorittatva, megújitott hosszas, ’s kétség

beesett harcz után országát ’s életét veszté

(Zistersdorfnál 25 Aug.) 12_7Sban. László, ki

ez alatt a’ törvényes idöt elérte, ’_s a’ hadban

'maga személyesen jelen, ’s 20,000 válogatott

Magyar, ’s számos Kun vitézeivel a’ veszély

teljes elválasztó napon, az` idövel oly hatal

mas Habsburgi ház’ egész jövendöjét keblében

rejtö gyözedelemnek elhatározója vólt, nem

csak elvesztett 'városait visszanyerte ez alka

lommal, hanem azon feljül gazdag ragadomány

nyal ,sok ellenséges zászlókkal, ’s a’ Császár’

barátságával megtisztelve tért` kaza.

Ottocar’ elestével, most egyszerre kivül

belöl megnyúgodván 'az ország, bóldog jöven

döket vára, ’s méltán` várhata eröteljesvifjú fe

jellelme alatt. De épen a’ nyúgodalom - mely

már annyiszor hadnál nehezebben súlyosodott
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a’ nemzetekre - fejté ki, ’s érlelé meg ifjú

Királyunk’ szivében a’ gonoszt, melynek mag

"ай jókor elszórá a’ gyermekkori kényezte

tett nevelés; 's botránkoztatóbban élt-é ezen

`ti'1i, vagy uralkodott László , nehéz vólna meg

határozni. Mert nem vólt elég, hogy az Or

szág’ gondjával egészen felhagyott, hanem tör

vényt, illendöséget tapodva, mindent, mit kénye,

»kedve hoza magával," tartózkodás nélkül mi

мы. Feleségét, Izabella Siciliai, igen tisz

teletre méltó, herczeg asszonyt megvetvén, til

tott szerelmek, különösen a’ szép Kun asszo

nyok után vetette magát, ezeknek kedvéért ösi

magyar köntösét, ’s ezzel magyar érzéseit is

levetvén, Kun módra öltözködött, ’s шаг! tet

tei szomorúan igazolák új ruhájával lelkének

igen is szoros egybehangzáását. Kunok valának

egyedüli kedvenczei; ezekkel vólt elárasztva

udvara, ezek alkalmaztattak a’ legfóbb , legjö

vedelmesebb hivatalokra. Hiába panaszlák or

szágos sérelmöket, saját hátratételöket a’ Ma

gyarok; hiába küldé hozzá a’ Papa feddö levelét ’s

követét: ha kis korig látszék is kìjózanodni,

csakhamar nagyobb mértékben visszaesett régi hi

báiba; rettentöen éreztette bosszúját mind azok

kal, kik jóra inték; annál szorosabban szö

vetkezett a’ Kunokkal, kik magokat ebben

elbizván, nyilván harczban az eddig is csak

kéntelenségböl szivelt Keresztyénség és Ma

gyarság ellen, szint ш mivelék már 0rszá
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gunkban, mit II. András ада“: Ismaël’ és Abra

hám’ fijai. `

А’ dolgok’ ily állásában, az ország’ nagy

jai, nem látván más módot az országnak, ’s

magának a’ királyi Мzпа‘: -' mert még nem

vólt örökös -— a’ kora pusztúlástól visszatar

tóztatására, a`~Királyt tisztességes быт: alá

teszik, feleségével együtt lakásra' kénszeritik;

udvarából a’ Kun ágyasokat, a’ Kunokat a’

kórmánytól, melyet megragadának, eltávol1't

ják; a’ keresztyén hittöl elszakadtakat ennek

ismét felvételére eröltetik. Azok ezen bosz

szújokban csapatostól hagyták oda az orsz:'i

got, hogy ж: majdan Ólt melletti rokonaik-

kal egyesülve megtámadván, vas vesszöjök,

’S szolgai járom ай hajtéák. Seregeik, már

Erdélyben “знаk, midön a’ Magyarok, az ö

jövetelök’ hirére, Lászlót, (ki mint ellene is

intézettet, úgy tekinté ezen мамы) szabaddá

’s régi harcztüzéért vezérökké tévén. elejök

be sietnek; Kolosvárhoz közel, а’ Hód tavá

nál velek megütköznek, ’s bár számra sokkal

gyengébbek, teljes diadalt nyernek (1282); а’

meggyözötteket futni, vagy magokat a’ gyòzò’

tetszésére bizni kénszeritik. Az elsók közt

wm oldmw, az oni Kunok’ fejedelme, ki éдe

szégyen és bosszú miá, felb`izgat.ja a’ szom

széd NogajTatár Chánt, ’s 1285-ben újra sok

kal számosabb, Neugar, Tatár, Oláh és Kun

csordákból álló sereggel oly vélellen rohan

1
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Erdélyen által Magyarországra, hogy Pestig

épen nem lehetett mód feltartóztatásukban. In

nen éhség, ragály, ’s várvivó készůletek’ hi

ánya miá kéntelen visszafordulván, az alkal

matlan út, mocsárok , vizáradások, majd az ül

dözö Magyarság’ bosszús fegyverei által nagy

részint megemésztcttek; a’ többek elf'ogattat

tak. Kiket le kelljen-e vágni, vagy kihajta

ni?, vagy —- mit magok esdekelve kértek _

az Országban, mint szabad pólgárokat megtele

piteni? nagy kérdés volt. Csakugyan azon Ku

noknak, kik a’ Magyarokkal együtt harczol

tak, kérésere, ’s talán azon kilátásból is, hogy

egykor még néki a’ Magyar nagyok ellen véd

falul szolgálhatnak, bcfogadta öket László, ’s

megltelepitette részint Máramaros’ erdös, he

gyes vidékén, részint Bihar és Szathmár váár-_

megyékben, a’ rólok késöbben úgy nevezett

Tatáros’ , Tatárfalvá’ , Ташг8%е11$тг'/Ы6$' , Та

гтшетдудтду’ környékén.

` Két esztendů mulva a’ Nogaji Tatárok Len

gyelországra rohanván , a’ Krakkói és Sándo

miri herczeg Leseo - kit màr egyszer, midön

a’ Masoviai Konrád által országából kihajta

tott, László ültete vissza `székibe — most új

ra hozzá_folyamodott. Ebböl újabb háború,`

melyben a’ Magyarok a’ Tatárokat meggyóz

vén , Al-Kánjokat’s vezéröket Telebugot levag

ván , sok kinescsel ’s foglyokkal tértek meg 1287

ben. A’ hadnak ekkor ezzel vége vólt; nem
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a’ torsalkodásnak. Mert a’ Tatárok, hogy a’

kölesönt visszaadják, több izben számos ha

dakkal kisérték meg a’ Szepességet: de mind

annyiszor nagy veszteséggel visszaverettetvén,

végre békét hagytak. '

Ezen közben meghalt (1285) László’ Ipa,

a’ Nápolyi és Siciliai Király, Ánjouì Karol?/.

E’ tartalék sem lévén többé, most hágott még

legfelsöbb fokra Laszló’ kénye, féktelen buja

indúlatja. Feleségét, a’ llázasság’ bóldogitó

örömeiben eddig is igen gyéren részesültet, az

. igen sokat szenvedettet, elüzvén, ’s a’Nyú

lak-szigetebeli Sz. Mária Apácza Kolostorba

záratván, a’ szép Kun Едим nyilván i'elesé

gül veszi: de ki maga is — kecsei’ minden ha

talmával sem képes a’ testiségbe merült , a’ min- '

dég ujat, mindég tilost vadászó Királyt lelán

czolni, vágyait kielégiteni — majd kéntelen

vólt több rendbeli Kun, _söt Tatár, Nengar á

gyasokat maga mellett megszenvedni , ezen fel

jül férjéuek a’ királyi lakon kivül is számta

lau alacsony kicsapongasaira szemet húnyni.

A’ Király’ ily bolránkoztató, ily a’ királyi

méltóságot lealacsouyitó magaviseletének ter

mészetes következése, minden iársasági rend',

függés` felbomlása, nemmaradhatott el. Min

dent tet, mit kénye tartott, ’s ereje engedett

tennie. A’ nagyok felkeltek fejedelmök ellen ;`

a’ nagyok ellen jobbagyaik. Az egész ország

pártokra szakadt; egy úr helyett számtalan lett.
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Igy Пелсии! Múté Felsö a’ Gù‘ssz'rzgi (Né

met-Újvári) grófok DunántúliMagyarország

nak csak nem egészen, mások más részek

nek független uraikká teszik magokat. Nem

vesztegelnek azomban a’ Kunok, Taíîárok,

nem a’ szomszéd népek, Fejedelmek. Austriai

Albert, a’ Güssingi grófoknak elébb szůyetsé

‘ gese a’ Király ellen, maja ezoknak elleiŕeége,

az általok bitangolt Po’sont, Sopront, 28 más

helységgel együtt; a.’ Velenczések’ tengermel

léki Dalmatiát; Serviai fejedelenl Milutin Bo"s

вы Machóvval; mind a’ többi szomszédok is, .

Oroszok, Lengyelek, ki mit éм közelebb, kö

zül akaratul elfoglalják, rabolják. Az ország

e’ közben oly inségre Зutott, úgy kipusztull;` neù

` vezetesen az igavonó marhákból, hogy a’ lako

sok `magok kéntelenittettek màrhájok’ helyét,

tisztét pótolnifmagok két kereků, egyenesen

e’ végre készült, ’s szerzöjökröl, csufság’, ’s

örök emlékezet okáért, közönségesen László

szekerez’nek пeчeтeюtt, szekérkéiket tolni.

A’büntetó igazság ‘Еgy akarta, hogy a’ kik

nek kedvéért hirét, országát igy megvetette, fe

jedelmi, ’s emberi méltóságát igy levetkezte,

épen azok мы érjen véget, undok tettcihez

méltó véget László. Magok a’ Kunok — inert

vagynak a’ tůrésnek is, valamint а‘ háládatos

ságnak határai -` meg sokallák végre asszo

nyaikkal, leányaikkal szakadatlan fajtalanko

dásait a’ királynak; meghatározták elvesztését,
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’S egy éjjel Bihar vármegyében, a’ sebes Kö

rösn él esó Kereszt-szeg (helyesebben Kere"s- vagy '

Ko"ro"’s-szeg) mellett, _midön köztök magát leg

nagyobb bátorságban lenni gondolná, tulajdon

_ sátorában irgalmatlannl felkonczollák 1290-ben.

A’ kezeiket királyi vérrel megszentségteleni

фeи gyilkosoknak azomban igy sem шаrаdt teuök

büntetés nélkül. A’ Nador Муза vagy Mozes '_

м, Nogaji Tatárszülelés, "s elébb Muhamed

úgy azután Krisztus-követö, László мы eme1

telett `a’ Magyarok’ nem kevés botránkozásá

val ezen fö méltóságra - irtóztató bosszut állott

ura’ ’s jóltévöje’ megöleftetéséért az öszveesküd

teken. Edna , maga is részesnek tartatván ,~ meg

fojtatott; a’ tettesek felnégyeltettek; egész nem

zetségök a’ cseesszopó gyermekekig kiírtatott.

XIX. FEJEZET.

III. Audrás 1290--1301;

László semmi maradékot nem hagyott; e

gyetlen férfi testvérét Andrást, Sclavonia’ her

czegét, kire nézett legközelebb az uralkodas

пить, féltvén töle orszagát, régenlszámůzte,

söt, ha a’ Lengyel iróknak hihetni, ö maga

vólt, ki azt, kevéssel azelött, hogy maga is

eröszakos halált szenvedett , bérbe fogadott gyil

kosok által Lengyelországban megölette. Egyet

len egy életben lévö`féríi, Árpád’ tör’sökéböl

III. A„«zm'.¢ vólt, II. Ambas' “пoмада; fijatól

мышка‘, ki, számůzetve hazájából, minthogy

‘ 14 ‘

‚А
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anyja Olasz vòlt, Olaszországban nött,’nevekedett; ké

söbb Velenczében, az igen gazdag Maurocena házbòl

11116 Тйотазйнй nöül 161611, 62e11 hàzassàgbòl nemzet-‘

te az emlitett III.dik'(születése' helyéröl Velemrzeij And

rást. Ez, 1ie111 1116111 melyik esztendöben, még László’

életében, talán nem annyira ennek, mint az Orszàg'

Bendeinek akaratiàval Magyarországba hivattatván, 's

herczegi czimmel tiszteltetvén, darab i6ei5 1161161e1 élt.

Utóbb, félvén, nehogy Làszlò, mint saját testvérjével,

vele is `akként bánjék, Austriàba Albert herczeghez 10

núlt. Innen, értesittetvén Làszló’ halàlàròl, haza sie

tett; 's gyözedelmeskedvén minden akadályolion, melyek

a’ pàrtokra szakadozott orszàgban többek 611111 útiába vet

tettek, a' nemzet' nagyobb, jobh részétöl Hiràlynak ös

mértetett, ’s annak mòdja szerint az Esztergomi Èrsek

töl meg is koronáztatott, László megölettetése utàn 18

nappal. De 111i5 üll: be székibe az e"rre minden tekin

tetben érdemes , 's csendesebb idöliben az körül bizonyo

san fényt és hòldogsàgot àrasztàndöférfiù: 11ii6611 egy

szerre, kivül, helül, mindenfelöl terhes fellegek vo

núltak öszve feje felett. Elösìör is az elégületlenek

egy, magát 'Làszló testvérjének , а‘ megölt Andràsnak
hazudò All-Aadrást tettek néki ellenéhe 5 6e kit csakha

:nar meggyöztek, 's futtàban elöltek a’ Iiirály’ hivei.

Most a' külföldiek, hàrman egyszerre, lépnek föl elle

‘ ne. A' külömben jogot, igazságot tisztelö, de most а’

fény hataloxmvágytól =— melytöl annyiszor annyi más

fejedelmek — megvakitott Rudolf Csàszár_ Magyaror

szághoz, а’ IV. Béla àltal II. Friclriknek tett, de , mint

láttuk, telyesedésbe nem ment ajánlatnàl fogva, just

formàlván, azt, а’ Német. Birodalomtól függés' feltétele

alatt, csàszàri hatalmánàl fogva, iijának, a’ többször em

litett Albertnek adja, ’s készületeket tesz jogának, ha a'

Magyarok önként engedui nem akarnànah, fegyverrel

is kivivására. Másfelöl Hun Lászlò' testvérje, ]iIa'rz`a,

Nápolyi Iiiràly’ Sànta vagy II. Iiároly' hitvese, а’ Ma
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gyar királyi széketůresnek nyilatkoztatván, ñját Mar

tell Ifárolyt igyekszik abba ültetni. Harmadik, és talán

а’ Magyar Papságra valò ладу hatàsànál (орт, legve

szedelmesebb ellenség a’ Pápa vòlt, ki, mire annyi

eldödjei törekedtek, de soha rá nem meheltek, eltöké

lé országunkat efzürzavarols. Кбит а’ Sz. Szék’ urasàga

alà hajtani. А’ két utòlsò csakhamar egyesité érdekeit;

Martell Ilàroly, minthogy a’ Sz. Szék’` követelt felsösé

gi jogát elismerni késznek nyilatkozott, viszont a' Pápáf

tòl Hirálynak ismérteték, 's Nàpolyban nagy pompàval,

1‘naga а’ Sz. Székï Ilüldöttie (Legatus) àltal megkoronàz

так. А’ Pápa, látván Bároly’ készségét, még többet

cselekszik; ir mind Budolfnak, mind Albertn`ek, ké«

ri: szünjenek meg Magyarországot követelni,t mint a'

`mely régi idöktöl fogva a' Sz. Szék' òltalma-, pártfogá

sa alatt Ы1; raita következésképen màs, mint kit az akar,

az választ, nem uralkodhatik. Írt egyszarsmind az Esz

tergomi és Halocsai Èrsekelinek is, részinmfeddödzve a'

hire és tudta nélkül történtekért, részint parancsokat

osztogatva, milyeket czélja’ elérésére, 's Ill.` Andrásnak

a’ koronàtól megfosztására legalkalmatosabbaknak itélt.

Mire а’ Magyar Szentegyház ezen buzgò fejei, egyszers

mind _hů polgàrok is, 's lellkiesméretes férfiak,` törvé

nyes _kiràlyuknak tett esküjöket, 's а’ Pápának egyene

sen a' magyar alkotmányijogba ütközö liivánatit egya.

rànt méltànylani tudván, halgatással feleltek, 's а’ Pápa'

fenyeggtéseivel semmit nem gondolva, Andràshoz álha«

tatosan ragaszkodtak. Rudolf és Albert semmivel sem

vòltak hajlandòbbak а’ Pápa’ kivánságát telyesiteni, а’

véll; gazdag ragadományt más ahàrki' kedvéért elbocSá.

tani. `De az e' részröl fenycgetö, a’ szomszédságnál

fogva legsürgetösebb veszedelmet maid bàîor szivvel,

‘liarral 'elhá\r'itja Andràs. Mert miutàn itthon а’ cseudI

fenntartására szükséges rendeléseket megtette;` hiveit,

kil; mivel tudott, ’s ki mint érdemlé, `magáluak újabhan

és erösebben lekötelezte; édes anyjàt, temérdek kin

14 ‘г
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овeц’ `Ъ1г10110зг11, Velenczéböl elhozatta, uclvara’ tartásà’

‘ ról kiràlyi mòclon gondoskodott: hìrtelen beüt 80,000

emberrel Austriába, 'S Albertet készületlen-, sajàt né

peit ellenefegyverben talàlván, rövid harcz után oda

vitte а’ dolgot, hogy Albert nem csak jogàròl lemon

dott, hanem а’ Làszlò' idejében elfoglalt Güssingi egész

birtokot is visszaaélta.

Ez alatt a' Papa, mit az Èrsekekhez intézlett leve

le által hiában Pròbàlt, Magyarországra küldött Iiövete

(Legatus) àltal véghezvitte, hogy többen а’ Magyar

urak közzül Andràa Iiirálytòl elàllottak. Bikkel egyet

értésben Martell Hároly Dalmatiàba ütött (1292) ’s aka

dály nélkül Zágràbig nyomúlt. Ide elibe siet Andràs,

vele megütközik, ’s gyözedelmeskedvén ez ùttal az igaz

ügyo vetéuïedö társát igen könnyü bajial Dalmatiàbòl ki

- 's Nápolyba, honnan jött vòlt, vissza — kergeti.

Её)’ his _pìhenést nyervén most, xninden idejét,’

gondját a' közelebbi eldödje alatt zavarba jött orazàg’

rendbeszedésére , a's0k fájdalmasan vérzö közönséges se

bek’ orvoslásàra forditotta. Orszàgàt ily czélbòl több

izben maga béùtazta; mindeniitt jò szivének, forrò e

rény és igazsàg-szeretetének számtalan bizonyságait hagy

ta. De ezen magàban dicséretes , 's a’ körülmények által

parancsolt bánàs mòdjàval esak ellenségei' szàmát, ma-'

kacssàgát nevelte, Hik, miután Martell Ràroly - talán

nem bòldogulhatásân valo bùvàban - koran elhalt (1205),

annak 10 esztendös lijàhoz, az atya‘ jogaival a' Sz, Szék'

pártolàsàt is öröklött Rober; Iiárolyhoz nem kevesh,

söt annyival nagyobb indúlattal ragaszkodtak, minél hi

zonyosabb reménységet làtszott annak gyenge korala'

hosszas fejetlenségre, 's büntetlen zabolátlansàgra mind

nyàjoknak nyùjtani. '

Fö szerencsétlensége ezen közben Andrásnak a' vòlt,

hogy a’ derék Lodomeríus’ (Vladimir) elhunytával (1297)

а’ ravasz, ’s épen oly hatàrtalan nagyvavágyò , mint me

rész Gergelyt — elébb Erdélyben Fejérvári Prépostot,
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azután AlHanczellárt -- engedte az Esztergomi Èrseki

széhbe ülni. Iiinek , e’ pòlczon ülve , a' Pàpátòl — - ‘—

.—-«, valamint legjobb modja, ůgy Iegelszántabb aka

ratja vòlt, nyilván, titkon , ан‘ ásni András' urasàgának,

hogy annál elébb felépitse Bòbert I{àrolyét.

Andràs elött nem ты‘: titok а’ veszedelemnek sem

nagysága, sem szerzöje; egyetlenegy orvosságàt az el

mérgesedett sebnek országgyülésben reménylé feltalál

hatni; ezt hirdettet hát elébb fl298ban Pestre a’ Mi

noritàk’templomàba, következö esztendöben (1299) sok’

kal számosabbat a' honi történetirás', és törvényhozàs' év

könyveiben késöbben oly nevezetcssé lett Rákos’ meze

jére. És ez az elsö nemzeti ладу gyülés, melyet öse.

ink e’ hires sikon a’ szabad ég alatt tartottak. Gergelyt

màr ekkor a' Pápa, а’ hires VIII. Bonifŕxcius Apostoli

Nuntiusànak nevezte vòlt Magyarorszàgon; annàI.ke

vésbé hitte magàt hötelesnek engedelmeskeclni а’ нашу

па!‘ és az öszvegyült Bendeknek. Többszöri felszòlli- `

tásra is гeны; nem csak az, hogy egyik gyülésen is meg

nem jelent, hanem az ott megielent Püspököketis, min

denféle mennyei és földi büntetésekkel fenyegetödzve,

szétoszlatni , 's a' vele tartò làzadòk' gyülhelyére , Vesz

prémbe vonni igyekezett, bar sikeretlenül. Igy a' sza

liadàs csah nyilvànosabb, nagyobb lett, melyet sem a’

Pesti gyülésen hozott, Bovachichnàl (Supplem, ad ‘eщё.

Comit. 1: 49; 53; 98_-192) olvashatò, magokban gon- ‘

doltatva igen dieséretes*) és czéliráuyos végzések, sem

a' ваша gyůlésböl Gergely ellen а’ Bápához tett folya

modàs (Appellatio) meg nem orvasolhattak. Gergely

szorosabban szövetkezett ezentùl régi czinkos társaival,

 

Ч Kiìlönösen nevezetes a,’ 70.dik Czikkely, melyhen a’ parasz

toknak, jobhágyoknak —- kiket régi törvényeink ugyan sc

holsem , de uraik zsarnoksága fôldhöz kötött `-- szabad köl

tözködél, 's tudtunkra itt legelöször , engedtetik „justo ac

eonsveto suo terragio persoIuto"‘ '

r

I
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ůjakat szerzeti rablòkbòl, mindenféle gonosztévökbòl,

nyughatatlanokbòl, Мнe! eldödje, ’s több Megyés Püs

pökök az Egyhàzból kirekesztettek elébb, ö pedig most,

hogy pàrtjàt àltalok erösìtse, az átok alòl felòldozott.'

Midön igy is làtná, hogy, ha eröre kerül a' dolog,

vesztenie Нe“, gyůlöltetve minden 16 hazafiaktòl, s

félve ezek' bosszùjatòl, a' Dravàn túl, Horvàtországba

‘ vonùl; a' Pápához eду, Andràs és kòrmánya ellen, pa

naszszal telyes levelet ir, melyhen a’ legfeketébh szi

nekliel festvén az Országnak, Egyháznak végsö pusztú’

lásra lett jutàsat, a' több öszveesküdt urakkal eдут: ha

mari segedelemért, 's Hiràlyért, ki a'feietlenségnek

végét „знати, esedezik. Ennek egyenes következése

а’ lett, hogy а’ Pápàtòl ö maga, mint Apostoli Nuntius

újra nagyobb hatalommal ruhàztatott fel; Bòbert Haroly

рeйд; Iliràlynali nyilvan kineveztetett, 's következö ta'

vaszszal (1300) a' részén lévö uraktòl Dalmatiába bého-

`zatvàn, Zágrabban, még azon öszön, a' vàlasztott,

de mind eddig meg nem erös'itettEsztergomi Érsektöl,

Gergelytöl, bar nem a' magyar koronával, meg is ko

ronaztatott.

András, ki ekkorig semmi lépëst nein `гeн, mivel

vagy maga méltòsàgàt, иду országa' fülggetzlenségéI:' ve

szedelmeztethetné (értjük - mit annyi, knrona utàn

sovàrgò kìrályok tettek az ö helyén »- a' Pàpàhoz mega

lázòdva, hizelgéssel, és kecsegtetö igéretekkel fo

lyamodást) most is, történjék akármi, eltökélé ma

gát, çsak fériias l:»ato!‘saggal' menni szembe a’ veszede

lemmel. Hiveít tehat - kill még mind igen ieles szám-

mal vòltak, köztök a’ papság’, nemesség’ legnagyobb

része, több Zàszlòs urakkal — következö tavaszra fegy

verbe parancsolja. Elkerülhetetlen vòlt a' hazaü hàború 5

annali kimenetele elöre làtható; Zágráb maga -_- hol az

atya”szei‘en(;séie` hajótörést szenvedett, hol lépett fel

elöször , mint Magyar Iîiràly, a' tiù is —— semmi jòt nem

iòsló a' iòslani szeretök' siçemilnen.` Csak ogy hirtelen
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halàl segithetett a' bajan; ’s a' fiatal, erötelyes, mindég

nyúgodt, mindég csüggedetlen lelkü Andres, övéitöl

szeretve, szomszédjaival barátsàgban, mind ezeken fel

jül а’ hatalmas Német Császàr (Austriai herczeg) Al

` bertnek veje _ nem hůvában, nem féltiben, mint

némelyek irtàk _ hanem méreg által _ melyet sajàt,

legmeghittebb szolgája, olasz születés, az ellen`pàrttòl

megvàsároltatva, nyújta néki (Timon. Epitome Chron. Р.

46.) — meghalt, annyival nagyobb fájdalmára а’ nemzet'

jobb érzésü részének, mert benne az orszàgunknak 23

kiràlyt _ köztök annyijelest _ adott Àrpád' férŕi tör’söke

is .végképen kihalt, Januar 14dikén 1301ben.

 

Igazítnz' valo’.

Mit l. 73. Béla’ eziìst pénzeiröl , Thurócziés kölönösen Sze

gedi, ’s annyì ezeknek nyomán indúlí.l újabb hazaì Írók után ír-_

tam , kéntelen vagyok hibásnak nyilatkoztatni, a’ késôbb megka.

putt Si:hoenvisnerbo'l' (Notitíu Hung. rei num.) látva.: 1) hogy

Sz. Istvánnak szintúgy mint Bélának tsak de1iaríusaí_’s ezek

а’ legtisztább eziìstból _vôltak p. 163. 154. 105K 2) hogy pensa

kia pénzt (milyen akkor nem is vólt) áoha nem jelentett , hanem

vétetett, виду mint mérték , Szent Istvain_ alatt ugyan bizonyos

1 Byzanczi aranynál kevéssel többet tevö, arany mennyiségért ,

116116111) rendesen 1 uuciáérf ‘аgy i./`8 márkért; vagy mint képzelt .V

` pe'nz, épen 1 Byz. aranyért vagy'40 dénárért, milyen 20 egy

akkori uncíát (mely a" mai latnál v. semunciánál kevéssel vólt több),

egy pedig, mostani pénz szerént , minŕegy másfél ezììst garast

tett, csak hogy akker annak , kevés Iévén még a’ péпz , sokkal

nagyobb piaczi becse ’vólt. p. `154. 157. 159. 101. Mellesleg meg

jegyezziìk, hogy régen 6 aranyat (aureus Bg/zantínus , v. soli

dus auri) számláltak , ma 10-et számlálunk 1 uneiára, 5-öt 1 latra. `
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