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Károly Róbert (I. Károly),
uralkodott 1308-1342
1288: Károly Róbert megszületett Nápolyban (dél Olaszországban)
1301: Meghalt III. Endre (András) utolsó Árpádházi király
1301: Károly Róbertet először megkoronázzák Esztergomban
1308–1311: Gentilis pápai legátus Magyarországon
1308: A magyar főurak és főpapok királlyá választják Károly Róbertet
(pesti országgyűlés és a budai zsinat)
1309: Tamás esztergomi érsek Budán másodszor megkoronázza Károly Róbertet
1310: Megkoronázzák Károly Róbertet a Szent Koronával Székesfehérvárott harmadszor és utoljára
1319: Károly Róbert hadjárata a szerb király ellen, visszafoglalja Nándorfehérvárat
1321: Csák Máté halála, a király visszafoglalja tartományát
1323: Felszámolja Kán László fiainak birodalmát és a királyi udvart Visegrádra költözteti
1323: Állandó értékű ezüst pénzt veret
1325: Az első aranyforintot verették Magyarországon
1326: A Szent György lovagrend megalapítása
1328: Károly Róbert hadjáratot vezet a Habsburgok ellen
1330: Havasalföldi hadjárat: Hédervári Dezső önfeláldozása megmenti a király életét
1333: Károly Róbert, fiát Endre herceget eljegyzi Johanna nápolyi hercegnővel
1335: Visegrádon megtartott királyi találkozó; szövetséget és kereskedelmi egyezményt köt Károly
Róbert magyar, János cseh, és III. Kázmér lengyel király és Wittelsbach Henrik bajor herceg
1336: Cseh és lengyel szövetségben háború a Habsburgok ellen
1337: Békét köt a Habsburg hercegekkel
1341: Endre herceg és Johanna (Nápoly királylányának) házassága
1342: Július 16-án Károly Róbert Visegrádon meghal, Székesfehérvárott temették el
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Károly Róbert
(I. Károly)
1308 - 1342

KI VOLT KÁROLY RÓBERT?
Született 1288-ban Nápolyban
Apja Martell Károly nápolyi trónörökös
Anyja Habsburg Klemencia
Több alkalommal választották magyar királyá a különböző főúri érdekcsoportok.
Többször is megkoronázták: 1301, 1309, 1310
Első felesége (1307 k.) Mária orosz hercegnő. A
halicsi fejedelem leánya
Második felesége (1308 után) Beutheni és Tescheni
Mária
Harmadik felesége (1318) Luxemburgi Beatrix,
János cseh király leánya
Negyedik felesége (1320) Piaszt Erzsébet, I. Ulászló
lengyel király leánya
Gyermekei: Kálmán (házasságon kívül), Károly,
László, Lajos, Endre, István
Meghalt 1342. július 16-án Visegrádon. Székesfehérvárott temették el.
Az Árpád-ház utolsó uralkodója, III. András 1301ben bekövetkezett halála után az anarchia évei következtek. II. András uralma alatt elkezdődött birtokadományozás mindenki számára láthatóan „meghozta
gyümölcsét”. A megerősödött hatalmú bárókat joggal
nevezik kiskirályoknak: a központi hatalom gyöngesége folytán saját birtokaikon uralmuk szinte korlátlan
volt. A királyi hatalom jószerivel csak az ország közepén érvényesült.
Károly Róbert az Anjou-dinasztiából származott. A
családalapító Károly herceg 1246-ban Provance grófja
lett, majd 1265-ben megszerezte Nápoly trónját. Fiát,
Sánta Károlyt összeházasította V. István leányával, Máriával. Mária a magyar koronát idősebbik gyermekének,
Martell Károlynak szánta, ő azonban fiatalon meghalt,
így unokája, Károly Róbert örökölte a jogokat.

Károly Róbert szobra a szentesi főiskola előtt
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Károly Róbert 1299 óta Magyarországon tartózkodott. Támogatták őt az itáliai bankárok
és a pápa.
Az 1301-1308-ig terjedő
időszakot interregnumnak nevezzük, jóllehet a „királynélküliség” felfogás kérdése. Királyunk már 1301-ben is volt,
amikor az első számú trónkövetelőt, Károly Róbertet, a
nápolyi király fiát egy kisebb Károly Róbert megkoronázása
csapat Esztergomba kísérte,
ahol az érsek megkoronázta. Károly Róbertnek ekkoriban belső szövetségesei alig voltak, inkább a pápára
számíthatott, aki viszont tőle remélte a pápaság befolyásának növekedését Magyarországon.
Néhány hónappal később, augusztusban a bárók úgyszintén koronáztak, de ők Vencelt, a cseh király
fiát ültették a trónra. Választásukban leginkább az befolyásolta őket, hogy a tizenkét esztendős királyfitól
egyelőre nem kellett félteni hatalmukat. Igyekeztek is minél inkább elzárni Vencelt a hatalom gyakorlásától, úgyhogy apja 1304-ben haza is vitette, s a fiú egy év múlva formálisan is lemondott a magyar trónról
rokona, Wittelsbach Ottó herceg javára. Ottót 1305 decemberében koronázták meg, de szövetségesek híján
végül hazament Bajorországba. Károly ellenben szövetségesekre tett szert, különösen azután, hogy a püspöki kar nagy része átpártolt hozzá. Budát csak rajtaütéssel tudta bevenni, s csupán 1308-ban sikerült a
pápa követének, Gentilis bíborosnak rávennie a legnagyobb hatalmú tartományurakat arra, hogy elismerjék
királyuknak.
1308-ban a pesti domonkos kolostorban királlyá választották. A királyság jelvényei azonban az erdélyi
vajdánál, Kán Lászlónál voltak, s tőle kellett visszaszerezni. Csak ezután kerülhetett sor 1310-ben a koronázásra.
1311-ben Aba Amádé meghalt. A király alkalmat látott arra, hogy rendet teremtsen. Aba Amádé gyermekei azonban ebbe nem nyugodtak bele, s szövetséget kötöttek Csák Mátéval. Károly Róbert győzelmet aratott felettük 1312. június 15-én, a rozgonyi
Károly Róbert eskövője Erzsébettel
csatánál. 1321-ben Csák Máté meghalt, így
uralkodói székhelyét Visegrádra teszi át. Az
oligarcháktól elkobzott vagyonból a saját híveit jutalmazza meg, s így új, hozzá hű arisztokráciát hozott létre. Azonban vigyázott
arra, hogy az előző kor báróihoz hasonló
módon ne halmozódjon fel náluk hatalmas
vagyon. A királyi várak irányítását a nagyurakra bízta, de ebből a tisztségből (honor)
bármikor le lehetett váltani őket.
Magyarország gazdag volt aranyban és
ezüstben. Károly Róbert bevezette a bányabért (urbura), mely a kibányászott arany
egytizedével, az ezüstnek egynyolcadával
volt egyenlő. A király megtiltotta, hogy a
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nemesércet külföldre szállítsák. Az aranyat és ezüstöt az uralkodó által megszabott áron be kellett szolgáltatni. 1325-ben firenzei mintára megkezdték az aranyforint verését. A pénzváltásból eredő haszonról nem
mondhatott le a király, ezért a kamara haszna néven új adót vezetett be. Ezt minden olyan telek után szedték,
amelynek a kapuján egy megrakott szénásszekér be tudott menni és meg tudott fordulni. Innen nevezték
kapuadónak is. Bevezették még a harmicadot is, mely a külföldre kivitt vagy behozott árukat vámolja meg.
A harmincadot nem csak határokon, hanem nagyobb városoknál is szedték. Ilyen volt Székesfehérvár és
Buda. Hogy a pénzügyeket könnyebben lehessen intézni, az ország területét 10 kamarára osztotta, és az
egyes kamarákat gazdag városi polgároknak adta bérbe.
1335-ben a visegrádi királytalálkozón kereskedelmi megállapodást kötött a cseh Luxemburgi Jánossal és
III. Kázmér lengyel királlyal. Bécs árumegállító joga miatt új kereskedelmi útvonalat hoztak létre. Magyarországról főleg nyersanyagot, élelmiszereket, bort, állatot és sót vittek ki, s luxuscikkeket, keleti selymet,
fűszert, posztót és fegyvereket hoztak be. Abban is megegyeztek, hogyha III. Kázmér örökös nélkül hal
meg, akkor Lajos lesz a lengyel király. Egyezményük elsősorban a Habsburgok ellen irányult.
A királyi hatalom helyreállítása után az egyház befolyását is visszaszorította. A pápai jövedelmek egyharmadát visszavette, s a megürülő püspöki birtokokat maga használta, s azokba saját embereit ültette.
Külpolitikájában erősítette a dinasztikus kapcsolatokat a nápolyi uralkodóházzal is. Megegyezett Róbert
nápolyi királlyal, hogy kisebbik fia András feleségül veszi Róbert király unokáját, Johannát. Károly Róbert
egyetlen hódító szándékú hadjárata Basarab havasalföldi vajda ellen 1330-ban kudarcot vallott.
Károly Róbert 1342-ben halt meg.

Buda korabeli rézmetszeten
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Kié lesz a korona?

Á

rpád vezér véréből származott férfiág (az Árpádház „arany ága”) adta Magyarország királyait 1301-ig. Ekkor III. Endre (vagy András), magyar király meghalt és vele „az Árpádház utolsó
aranyágacskája” is letörött. Ez azt jelentette hogy az Árpádház nőiágából szármozó fiút jelöltek
magyar királynak.
Többek között 3 nagy uralkodó család volt, amelyik anyai ágon az Árpádházzal rokon volt. Ezeknek a fiú
gyermekei mind jelöltként vagy trónkövetelőként léptek fel:
• a cseh Przemysl családból Vencel cseh király aki IV. Béla unokája volt és aki fiát Vencelt ajánlotta,
• a bajor Wittelsbach családból Ottó bajor herceg aki IV. Béla unokája volt,
• a nápolyi Anjou családból származó Caroberto (Károly Róbert) V. László dédunokája.
De mielőtt a három jelőlt lehetőségeit megtárgyalnánk, ismertetjük Magyarország helyzetét ebben a korban.
Az utolsó Árpádházi királyoknak nem volt erős hatalma. Már a
XIII. század második felében néhány báró egész országrészek és több
vármegye területe felett rendelkezett. Ezeket a bárókat nevezhetjük
tartományuraknak, kiskirályoknak vagy idegen szóval oligarcháknak.
Az is csökentette a király hatalmát hogy a tartományurak az ország
legmagasabb méltóságait töltötték be mint pl. nándor, országbiró, erdélyi vajda, horváth bán stb. Így a király nem tudott törvény által ellenük
fellépni.
A leghíresebb, Csák Máté majdnem az egész Északnyugati Felvidéket uralma alatt tartotta. Hívei fejedelemnek címezték. A Trencséni
várában külön nádorral és országbiróval fényes udvart tartott. Pénzt
veretett, önálló külpolitikát folytatott, és idegen királyokkal tárgyalt.
Hozzá hasonló tartományurak voltak még a Felvidék keleti részén az
Abák, Tiszántúlon Borsa Kopasz, Erdélyben Kán László vajda, a Délvidéken a Subichok, a Dunántúlon a Kőszegiek.
A tartományúr birtoka mellett élő nemesek, ha védeni akarták a
Csák Máté
saját birtokukat, akkor a bárók szolgálatába kényszerültek. Harcoltak
a nagyurak magánhadseregében, vagyis famíliájába, ezért familiárisoknak nevezték őket. Cserében a tartományúr megvédte birtokaikat, és különleges szolgálatért még föld adományt is kaptak tőle.
A tartományurak, hogy hatalmukat és birtokaikat kiterjesszék, nem egyszer valóságos háborút vezettek
a szomszédos birtokosok ellen. Raboltak, tönkre tették a földeket és kifosztották a birtokaikon áthaladó
kereskedőket.
Az utolsó Árpádházi királyaink tehetetlenek voltak a tartományurakkal szemben. A király hadserege
és kincstára megcsappant. A tartományurak sok helyen kisajátították a királyi várakat és erdőket. Nehéz,
törvénytelen idők voltak ezek.
Forrás: Unger Mátyás
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Károly Róbert

K

ároly Róbert 1288-ban született, Caroberto névre keresztelték. Martell Károly nápolyi trónörökös és Habsburg Klemencia voltak a szülei. Nagyszülei II. Károly nápolyi király
és Árpádházi Mária voltak. Így Károly Róbert V. László magyar király dédunokája volt. Édesanyja meghal, mikor Károly Róbert 3 éves
volt, édesapja pedig mikor 5 éves volt. Így árván maradt és nevelését
nagyszülei irányították. Hétéves korától fogva mint jövőbeli magyar
királyt nevelték, és ebben sokat számíthatott az is, hogy magyar nagyanyja közelében élt egészen 12 éves koráig.
Magyarországon még élt az utolsó Árpádházi király, III. Endre, mikor a nápolyi udvarban már folytak az előkészületek, hogy az Anjou
ház a magyar trónt elfoglalja. Nagy terveik voltak egy Anjou birodalom megteremtésére amely Itáliát, Magyarországot és a balkáni tartományokat is magába foglalta volna. Ezt VIII. Bonifac pápa ellenezte,
mert úgy gondolta, hogy túl hatalmas lenne egy olyan uralkodó, aki
ezen a nagy birodalmon uralkodna. Így azt támogatta, hogy a nápolyi
trónt Károly Róbert nagybátyja örökölje, Magyarország trónját pedig
Károly Róbert szobra a Hősök terén
Károly Róbert kapja meg. A pápának az volt a reménye, hogy így a
hatalom megoszlik.
Subics (Subich) György, horvát főúr, aki Horvátországot és Dalmáciát képviselte, meghívta Károly Róbertet, jöjjön el magyar földre. 1300 júliusában nagyapja, II. Károly, 1300 uncia (kb. 40 kg, vagy 63 lbs)
aranyat vett fel kölcsönként, hogy unokáját megfelelő fegyverrekkel és élelemmel lássa el. Így indult el a 12
éves Károly Róbert egy Antal nevű udvari káplánnal, egy ferences szerzetessel és egy sereggel hadihajókon
és az Adriai tengeren átkelve Dalmáciába érkezett, ami akkor Magyarországhoz tartozott.
Akkor még senki se képzelte, hogy III. Endre meghal. Maga Károly Róbert, a gyermek sem tudhatta
pontosan hogy a felnőttek mit intéztek. Végig utazta
a dalmát tengerparti városokat, ahol ünnepélyesen
fogadták. Októberben már Zágrában volt, mikor hírt
kapott arról, hogy III. Endre édesanyját megmérgezték. Mivel ez az asszony nagy támasza volt, nehezen
tudott megvigasztalódni. Azt nem tudjuk, hogy III.
Endre hogyan halt meg, de 1301 januárjában már ő
is halott volt.
Károly Róbertet a halál hírére kisérői elvitték Esztergomba,
ahol Bicskei Gergely, az Anjou párti eszKároly Róbert kettős pecsétje
tergomi érsek, I. Károly néven királlyá koronázta. Ez
nagy hiba volt, mert a magyar törvényeknek nem felelt meg. Először is hiányzott a nemzet képviselete, és
ami legfontosabb, nem Szent István koronájával koronázták, mivel azt Székesfehérvárott tartották.
Az Anjou pártiak azt hitték hogy az örökösödés jogán való koronázást az ország elfogadja. De ez ellenállást fejtett ki és nemzet új királyt keresett.
Forrás: Dümmerth Dezső
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Vencel (Venczel)
koronázása

M

ikor meghalt III. Endre, Magyarország utolsó Árpádházi királya, az ország egyházi és világi főméltóságai, főurai, nemesei és polgárai, sokat aggódtak és gondolkoztak azon, hogy hol találjanak
maguknak a szent királyok véréből származó királyt. Hosszú tanakodás után végre megegyeztek
II. Vencelben, Cseh- és Lengyelország királyában, és hogy őt megnyerjék, követséget küldtek hozzá.
II. Vencel, II. Ottokárnak és Kunigundának a fia, IV. Béla unokája volt. Bölcs uralkodó volt, országában
béke és jólét virágzott. Ő maga nem fogadta el a jelölést, hanem ajánlotta, hogy 12 éves fia, Vencel, legyen
a magyar király. Sok tárgyalás után ezt a főurak és főpapok elfogadták. Fényes küldöttség hozta Vencelt
Magyarországra. A budai főtemplomban királyválasztó országgyűlést tartottak és Vencelt, miután az ünnepélyes templomi szertaráson résztvett, bemutatták a népnek. Budáról az
Vencel magyar király
ifjú királyt elvitték Székesfehérvárra, ahol Gimesi János kalocsai érsek
tíz püspök jelenlétében, 1301. augusztus 27-én a Szentkoronával megkoronázta és László nevet adtak neki.
VIII. Bonifác pápa a következőket irta II. Vencel cseh királynak: „Csodálkozunk rajta és megütközünk, hogy megengedted fiadnak a magyar
királyi címet fölvenni, magát a kalocsai érsek és néhány czinkostársa
által megkoronáztatni. Mi jogon és címen? Bizony nem kellet volna ily
fontos ügyben az apostoli széket mellőzni.”
A pápa Boccasino Miklós biborost, mint a szentszék követét küldte
Magyarországra, hogy Károly Róbert királynak támogatást szerezen. Elmagyarázta a főuraknak hogy a szomszéd cseh király Magyarországot
idővel cseh tartományá fogja átalakítani, viszont az Anjou ház túl mes�sze van ahhoz, hogy Magyarországból hűbéres államot csináljon. Károly
Róbert egyedül igazi magyar király lenne. Az Anjou pártiak újból fellelkesedtek annyira, hogy Buda városát ostrom alá vették és a polgárokat
kérték, adják ki nekik az ifjú Vencelt. A polgárok nem adták ki, így a
budai dombokon felégették a házakat és szöllőket. Németujvári Iván nagy sereggel érkezett Budára Vencelt
megmenteni, ezért Károly Róbert seregei visszahúzódtak. A pápa a budaiakat kiközösítette, ők pedig a pápát és Károly Róbertet és híveit átkozták.
Vencel pecsétje
Vencel cseh király féltette fia életét és 1304 nyarán
Magyarországra indult nagy sereggel. Esztergomot elvette az érsektől és Németujvári Ivánnak adta. Budán
nagy ünnepséggel várták. Tárgyalt a főurakkal, hogy
adják vissza az elvett királyi vagyont. Folyt a tárgyalás
napokon át, mig híre nem jött, hogy egyes magyar és
német csapatok Csehországban rabolnak. Mielőtt Vencel
cseh király útra kelt volna, kijelentette, hogy szeretné fiát
királyi díszben látni és megismerni a koronázási szertartást. Megtették kivánságát, „a sekrestyéből elővették
Szent István palástját, melyet az ifjabb Vencelre adtak,
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aztán a Szent kardjával övezték körül, következett a sarkantyúpár. Most a főpap a
deli ifju fejére illesztette a koronát, ki egyik
kezében szent Istvánnak arannyal és drága
kővekkel befoglalt jobbját, másikban pedig
a királyi pálcát (jogart) tartotta.”
Ezalatt sok cseh lovas jött be a várkapun
és összegyűltek a templom előtt. A ifjú király és az édesapja meg se várták a szertartás végét, hanem az összes királyi jelvén�nyel lóra ültek és a királyi palotába mentek.
Ott lakomát tartottak a főpapoknak és főuraknak. A lakoma még véget sem ért, mikor az egész társaság felkerekedett, hogy a
Tisza mellékre induljanak Károly Róbert és
a kunok ellen. Útközben megváltoztatták
az irányt és Csehország felé visszavonultak. Igy a Szentkorona és az összes királyi
jelvény Csehországba került.
1305-ben II. Vencel cseh király meghalt,
fia III. Vencel lett a cseh király és a németekkel békét kötött. A békeszerződés egyik
pontja az volt, hogy Vencel lemond a magyar
trónról, egy másik pont az volt, hogy kiadja a magyar királyi koronázási jelvényeket.
Ez meg is történt de nem a magyaroknak
adta, ahogy azt elvárták, hanem átadta Ottó
bajor hercegnek, aki mint IV. Béla unokája
az Anjoukkal és Vencellel egyenlő jogon
mondhatta magát magyar trónörökösnek.

Fent: a magyar Szent Korona,
a jogar és az országalma.
Lent: a koronázási palást.
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Ottó bajor herceg elveszti a koronát
(monda)

O

ttó 45 éves volt, mikor titokban megkapta a Szentkoronát és a magyar királyi jelvényeket III. Venceltől.
Ottó is magyar király akart lenni. Titokban készülődött az útra, remélve, hogy magyarországi hívei
támogatni fogják. Egy mester emberrel csobolyót (vízhordó edényt) készíttetett, amibe maga helyezte el a
legfontosabb kelléket, a Szentkoronát. A csobolyót lova nyergéhez erősítette.
Ellenségeitől való félelmében csak éjszaka mert utazni. Kíséretével már közel volt a magyar határhoz, amikor a csobolyó eloldódott lova nyergéről. Csak
hajnalban vette észre, hogy hiányzik a drága kincs, ami nélkül nemcsak magyar király nem lehet, de egy ország, egy fél világ haragját is magára vonhatja.
Valamilyen cselre gyanakodott az első pillanatban, de miután minden embere
ott volt körülötte, tudomásul
vette, hogy a csobolyót és benne a Szentkoronát egyszerűen
elvesztette.
Mást nem tehetett, vis�szafordult, hogy megkísérelje
a lehetetlent. Maga és emberei sasszemekkel figyelték az Ottó bajor herceg
utakat, árokpartokat, korábbi
pihenőhelyeiket és, mit ad Isten, egy helyütt, ahol lovasok,
kordék, gyalogosok jöttek-mentek, a csobolyó ott lapult a fűben. Még jó, hogy egy súlyos szekér kereke szét nem taposta. Ottó „égi jelet” látott szerencséjében. Figyelmeztetést és
kegyet egyszerre. Ő is és kísérete is azt gondolta, hogy Magyarország királya ezek után más nem lehet, csak ő, Ottó,
IV. Béla bajor unokája.
A megtalált kinccsel most már meg sem állt Budáig. Dunántúli hívei Székesfehérvárott 1305-ben koronázták királ�lyá. A kissé bizonytalan érvényű koronázás és kevés párthíve ellensúlyozására bizalmas emberei azt tanácsolták neki,
A korona megtalálása
vegyen feleségül egy magyar lányt, ami talán növelheti iránta a magyarság rokonszenvét. Még a lányt is kiválasztották
számára, Kán László erdélyi vajda lányát. Ottó el is indult megkérni a lány kezét, de a nagy hatalmú és a
szó szoros értelmében is erős vajda még dévai vára előtt elfogatta, a magyar koronát pedig saját kincsei közé
zárta.
Forrás: Pintér József,
A korona kalandjai
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Csák Máté és a kiskirályok
hatalmának megdöntése

R

ossz jel volt, hogy 1310 augusztusában, Károly Róbert utolsó koronázásán Csák Máté nem vett
részt, különösen azért, mert Magyarországon a legfontosabb hivatalokat ő kapta meg még 1308ban. Ő volt az országban az első, a zászlótartó, az előharcos, az igazgató, akinek az lett volna a
feladata, hogy a királyi javakat visszaszerezze és visszadja
a királynak. Már azelőtt is rabolt az országban, 1308 után
törvényes hivatalát is saját gazdagsága növelésére használta.
Visegrád vára Csák Máté tulajdonában volt és onnan többször portyázott Budáig, útközben égetve és rabolva. Úgy tűnt
hogy a királyt akarta elfogni. Esztergomot is megtámadta
és ott a püspököt megfélemlítette és a templomi kincseket
elrabolta.
Károly Róbert 1312-ben országgyűlést hívott össze és ott
elhatározták, hogy az ország állapotát helyre kell állítani,
és az Egyháznak, a királynak és nemeseknek elrabolt javait
vissza kell foglalni. Így megkezdődött a harc a tartományurak (kiskirályok) ellen. Az első jelentősebb győzelmet 1312. június 15-én a Kassához közeli Rozgony falu
mellett aratta a király Aba Amádé fiai felett, akiknek a támogatására Csák Máté 1700 katonát küldött. A
szerencsés kezdést egy évtizeden át tartó fegyveres küzdelem követte. Károly, hogy nagyobb biztonságban
legyen, udvarával Temesvárra költözött.
A tízéves harc során ritkán volt nagyobb ütközet. A legjelentősebb volt a rozgonyi csata és a Borsák
elleni debreceni csata. A hadiesemények legnagyobb részét a kiskirályok kezén lévő várak ostromlása és
elfoglalása tette ki. Ezek a várak általában egy lakótoronyból és körülötte lévő várból álltak. Az ostromok
alkalmával a várat körülzárták a király emberei és azután a védőkkel megalkudtak. Ritka volt az, hogy egy
várat hosszabban ostromoltak.
1316 nyarán Károly Róbert legyőzte Kőszegi János dél-dunántúli tartományurat. 1317 tavaszán Debrecennél legyőzte Borsa Kopasz hadát és ősszel pedig Csák Mátétól visszafoglalta Visegrád és Komárom
várát. Ebben az időben sikerült Kőszegi Andrást is legyőznie. 1321 tavaszán Csák Máté elesett a csatában
és így egy pár héten belül az ő tartománya is
megszünt. Az év végére Erdélyben elfoglalták Kán László fiainak tartományát.
1323 tavaszára az ország Károly Róbert
királysága alatt egyesült, és udvarával a király Visegrádra költözött. A kipusztult kiskirályok helyében új főnemesség fejlődött,
kik a király érdekeit szolgálták. Ekkor tűntek fel, vagy jutottak országos szerephez a
Bátori, Drugeth, Garai, Görgei, Kanizsai,
Kont, Lackfi, Szécsényi és Szécsi családok.
Csák Máté birtokában levő Trencsén vára
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A rozgonyi csata

A

z 1311. év második felében Aba Amádé, aki a felvidék keleti részén volt tartományúr, elhatározta,
hogy Kassa királyi várost is hatalma alá keríti. Titkoban kirabolta azokat, akik a városba utaztak
vagy a várost elhagyták, vagy elfogta őket és csak váltságpénzért lehetett őket kiváltani. Elterjedt
a hír, hogy a város körül sok rablóbanda tartózkodik. Nem tudta a király, hogy a rablóbandák Aba Amádé
katonái, így őt, aki a nádor tisztségét viselte, bízta meg, hogy védje meg
a Kassai polgárokat. Nem sokáig tartott a béke és a biztonság, így újabb
tárgyalásokra került sor a kiskirály és a város polgárai között. A tárgyalások veszekedéssé fejlődtek és verekedés lett a vége, amiben Aba Amadé nádor életét vesztette. Fiai végre szerződést kötöttek a polgárokkal,
de azt nem tartották be. Igy már nem volt Károly Róbert királynak más
választása, mint haddal indulni a fiuk ellen.
Csák Máté a felvidék tartományura érezte, hogy hatalma megdől,
ha az Amádé fiuk elveszítik a királlyal vívott háborút. Így Csák Máté
hadserege egyesült az Aba nemzedék seregeivel és Kassa város alá vonultak, hogy azt ostromolják. A királyi hadsereg ellenük indult, és a két
sereg a rozgonyi mezőn találkozott.
A két hadsereg katonái lóháton, vágtatva roA rozgonyi csata
hantak egymásnak. A főrohamot a tartományábrázolása a Képes
Krónikában. A Kassát urak a királyi zászlóalj ellen vezették. Céljuk
az volt, hogy a királyt élve vagy halva megejtjelképező vár előtt,
fehér lovon ülő Károly sék (megfogják vagy
Róbert kezében Anjou- megöljék). Sok jó
címeres pajzzsal párvi- vitéz hagyta ott
adalt vív – valószínűleg életét, hogy kirá– Amadé egyik fiával.
lyukat megvédjék. A király
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A rozgonyi csata

kettőskeresztes zászlója is elbukott, az azt tartó vitéz is meghalt. Már úgy tűnt, hogy minden el van veszve,
de három híres lovag még tudta védeni a királyt. Az egyik Szécsényi Tamás volt akiről azt mondták, hogy
a „hadi borostyánnal koszorúzott” volt, a másik apulai Drugeth Fülöp volt akit mint „hadértő”-t (a háború
szakemberét) ismertek, és a harmadik Nekcsei Sándor, akit egyszerüen a „hatalmas karúnak” hívtak. A
többi vitézek közül kitűnt Nagymihályi Gergely, a Sztáray grófok őse, aki életét kockáztatva tartotta föl a
királynak szánt csapásokat. Ekkor jöttek segitségül
a keresztes vitézek, akik beálltak a király katonái
közé. A harc új lelkesedéssel folyt. Az ellenség vezetői: Demeter és Aba vezérek és Amadé nádor két
fia, Miklós és Dávid elhullottak. A vezérek halála
zavarodást keltett az ellenség táborában és közben
a Kassai polgárok is oldalbatámadták őket. És így
a rozgonyi mezőn 1312. június 15-én Károly Róbert
magyar király győzelmet aratott és ezzel megkezdte
a folyamatot, amivel megtörte a kiskirályok erejét.

A rozgonyi csatamező

Forrás: Pór Antal és Schönherr Gyula: A Magyar Nemzet Története:
Az Anjou Ház Örökösei. Budapest, 1895.
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Károly Róbert békés alkotó munkája

K

ároly Róbert gazdaságpolitikája néhány évtized alatt gazdag, nemzetközi tekintélynek örvendő állammá tette Magyarországot. Ehhez nagymértékben hozzájárult Károly Róbert békepolitikája is. A
tartományurak ellen vezetett hadjáratain kívül nem sokat háborúskodott, hanem kiváló szervezőtehetségét békés alkotó munkára fordította.
Banderiális Haderő: A király a nemesség jogait nem bántotta, de a jogok mellett kötelességeiket is
előirta. A nemeseket a vagyonuk arányában kötelezte, hogy magánhadsereget tartsanak és azt saját zászlójuk alatt vezessék a királyi seregbe. Az olasz „bandiera” (zászló) szóból származik a főuri magánhadsereg
„bandérium” neve. A köznemesek, akiknek kisebb vagyonuk volt, vármegyénként a király által kinevezett
ispán parancsnoksága alatt megyei zászlókkal vonultak harcba. Sokan közülük a bárók familiárisai lettek,
és azoknak magánhadseregében teljesítettek szolgálatot. A székelyek és a kunok könnyű lovassága egészítette ki a király és bárok familiárisaiból álló páncélos lovagsereget. A lovagi kultúra a vele járó tornaviadalokkal, címerekkel, várkastélyokkal a XIV. században érte el magyarországi virágzásának csúcspontját.
A jogilag egységes jobbágyosztály: A parasztoknak a szabad költözési jogát törvényben megerősítette.
Viszont csak akkor költözhettek, ha az uruknak illetéket (földbért) fizettek. A földhözkötöttség eltünésével
(egyes földesurak azelött nem engedték meg, hogy a jobbágyaik elköltözzenek, a „földhöz kötötték” őket)
megalakult az egységes, szabad költözésű jobbágyosztály. Álltalánossá vált az önálló jobbágygazdaság,
amelynek termékeiből vett el bizonyos hányadot (részt) a földesúr. A jobbágygazdaság alapja a jobbágytelek
lett, amely a faluban fekvő háztelekből és határban lévő szántóföldből állott. A legelőket és erdőket közösen
használták.
Városok és céhek: A magyarországi városok
fejlődésének virágkora a XIV. század volt. Budán,
Pozsonyban, Sopronban, Kassán, Kolozsvárott,
az erdélyi és szepességi szász városokban a kereskedő és szölőbirtokos polgároké volt a vezető
szerep. De a
kézművesek
száma is növekedett és
megalakultak
a céhek is.
A mezőgazdasággal foglalkozó
faluk
lassanként iparosodtak és az így kialakuló mezővárosok
önkormányzatot biztosító városi kiváltságokat
szereztek.
Az Anjouk címere
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Kulturális téren az olasz és francia befolyás érvényesült. Sok magyar tanult olasz egyetemeken. Az iskolák szinvonala és jelentősége megnövekedett.
Az igazságszolgáltatás terén Károly Róbert királyi bíróságokat szervezett, szabályozta a vármegyei
gyüléseket és korlátozta a magánérdekű harcokat.
A nemesfémbányászat: Az ország gazdasági felvirágozásában nagy szerepet játszott az arany, ezüst és
rézbányászat. Károly Róbert, hogy támogassa új bányák feltárását, megengedte, hogy a földtulajdonosok is
részesüljenek a bevételből. Viszont a bányászott fémeket be kellett adni a királyi kincstárnak, amely vert
pénzzel fizetett értük. A XIV. században különösen az aranybányászat indult fejlődésnek. Körmöcbánya és
Nagybánya voltak az aranybányászat központjai. Az ezüst pedig a Garam vidék és Gömör-szepesi érchegység bányáiból származott.

Károly Róbert aranyforintja

Gazdasági téren Károly Róbert legfontosabb rendelkezése a pénzreform volt. A magyar pénz ismét általánosan elfogadott fizetőeszköz lett. 1320 körül majdnem 35 féle hazai és külföldi pénz volt forgalomban
az országban és sok zavart okozott a pénzek beváltása. Károly Róbert elrendelte, hogy „öröktartó jó pénzt”
verjenek. Az országban bányászott aranyból 1325-ben kezdték verni az első magyarországi aranypénzt, a
firenzei pénzek mintájára. Innen jött a „Forint” elnevezés. Károly Róbert forintjának előlapjára a liliom,
hátlapjára Keresztelő Szent János képe került. Az 1329–37 között veretett, garasnak nevezett ezüstpénz
(amelyből 16 ért egy forintot) előlapján a király, hátlapján a címere került. A mindennapi forgalomban nem
igen használták ezeket a nagy értékű pénzeket inkább az ezüst és réz keverékéből vert, változó értékű dénárokat. A kiralyi kincstár (kamara) bevételét növelte a nemesfémbeváltás, a pénzverés haszna, a vámok és
adók. A jobbágyok is fizettek ugynevezett kapuadót. Azoktól a jobbágyoktól szedték, akiknél a kapun egy
szénával vagy gabonával megrakott szekér ki és be járhatott.
Forrás: Csukovits Enikő, Liliom és Holló. A Magyar Történelem Vezérfonala
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Károly Róbert külpolitikája

K

ároly Róbert Magyarországból nagyhatalmat akart kialakítani. Ezt csak aktív
külpolitikával lehetet elérni (diplomáciai utak, dinasztikus házasságok, háborúk). A
tartományurak legyőzése után hozzáfogott a déli
ország részek visszaszerzéséhez. A bandériumokból, kunokból álló megerősített sereggel sikerült
helyreállítania a macsói bánságot (1317–19), az
Al‑Duna két legfontosabb várát (Nándorfehérvár, Galambóc) visszafoglalta a szerbektől. Horvátország és Dalmácia visszahódítása nem járt
sikerrel, Bosznia viszont magyar védnökség alá
került. A Havasalföld meghódítására tett kísérlet
nem sikerült, az osztrák‑magyar viszony is megromlott. Károly Róbert északon talált szövetségesekre a cseh‑ és lengyel királyokkal. A visegrádi
királytalálkozón (1335) nemcsak a cseh‑lengyel
kapcsolatot erősítette meg, hanem megalapozta a
három ország együttműködését és a lengyel trónt
biztosította fiának. Károly Róbert a nápolyi trón
megszerzését is biztosítani próbálta András fiának nápolyi Johanna eljegyzésével (1333).
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Havasalföldi hadjárat
(Havasalföld: Erdélytől délre és délkeletre fekvő terület)

A

z ellentét Róbert Károly és Bazarád (vagy Basarab) havasalföldi vajda között 1324-ben kezdődött,
amikor a magyar királytól többé-kevésbé függő vajda elfoglalta a szörényi bánságot. Károly Róbert
személyesen vezette a hadsereget ellene, visszaállította a magyar uralmat és a vajda hűségesküt tett

neki.
1330-ban Bazarád megint megpróbálta, hogy lerázza a magyar fennhatóságot és ujabb magyar területeket
foglalt el. Károly Róbert király nagy sereget gyűjtött és Szörényen át a Havasalföldre ment, hogy kiűzze a
vajdát erről a földről.
A király elfoglalta a szörényi várat és a báni méltósággal együtt hű hívének, Szécsi Dénesnek adta. Ekkor
Bazarád követeket küldött hozzá és azt üzente velük, hogy átadja Szörény várát, hétezer márka ezüstpénzt és
minden évben adót fizet a királynak, csak térjen vissza békével. Az igéret biztosításául felajánlották, hogy a
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Fent: A Vöröstorony-szoros.
Balra: Károly Róbert megállapodik Bazaráddal
Lent: A posadai csata

vajda egyik fiát túszként Róbert Károly udvarába küldi. A király azonban főemberei tanácsára visszautasította az ajánlatot, és azt üzente vissza, hogy majd szakállánál fogva húzza ki a vajdát a buvóhelyéről. A magyar sereg bevonult Havasalföldre, amit nem ismert
sem a király, sem a serege. A havasok és erdők közepette nem találtak ennivalót, hamarosan kénytelen volt
a király Bazaráddal fegyverszünetet kötni. Bazarád
megesküdött, hogy engedelmeskedik a királynak
és a helyes utat is megmutatja a visszatérésre.
A király ekkor seregével együtt visszafordult, de
Posadánál (valószínűleg a Vöröstoronyi szorosnál)
egy szűk völgyben Bazarád emberei megtámadták.
A vlachok (oláhok) a sziklákról nyilzáport zúdítottak a királyi seregre, mely összeszorult az út mélyén. A tolongás miatt összevissza hullottak a lovak
a vitézekkel együtt. Három napig tartott a csata.
Mérhetetlen sokan estek el, a vitézek, főemberek
és nemesek, papok is. A vlachok sok foglyot is ejtettek, drága ruhákat, fegyvereket és aranyat zsákmányoltak.
Hédervári Dezső, hogy a királyt megmentse, felvette a király címeres fegyverzetét és sajátját átadta
a királynak. Az ellenség Hédervári Dezsőt megölte,
mert azt gondolták, hogy ő a király. A király csak
nehezen menekült meg néhány hű emberének a védelme alatt, és erősen megfogyatkozott seregével
eljutott Visegrádra. Igy áldozta fel a hű Hédervári
Dezső életét a királyért.
A csata eredménye az volt, hogy Havasalföld
függése Magyarországtól rövid időre megszünt, a
szörényi bánság azonban magyar kézen maradt.
Bazarád fia 14 évvel később hűbérurának ismerte
el Nagy Lajost, Károly Róbert fiát.
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Szent György lovagok

M

iután Károly Róbert sikeresen megdöntötte a kiskirályok hatalmát, birtok adományozásaival új
főnemességet szervezett. Az új nemesség fiatalabb tagjaival „Szent György lovagjainak testvéri
társasága” néven fejedelmi lovagrendet alapított. Azokat hívta meg lovagnak, akik vállalták a király, haza és egymás védelmét és a lovagi és keresztény szellem ápolását. Általában a legjobb udvari vitézek
voltak ezek. A lovagok megesküdtek, hogy a királyt hűségesen szolgálják és a lovagi becsületet rendületlenül megtartják. Ruházatuk fekete csuklyás köpeny volt, amelyet piros alapra himzett fehér kereszt díszített.
A lovagok politikai kérdések megbeszélésére havonként összegyűltek a királyi udvarban. Évente háromszor
rendi gyűlést tartottak, amelyről csak azok hiányozhattak, akik a király és ország ügyében máshol voltak elfoglalva, vagy akik súlyos betegek voltak. Aki más ok miatt mulasztotta el a gyűlést, azt kizárták a rendből.
A közgyűlésen történt az itélkezés is a lovagok ügyeiben. A lovagok felett nem az országbíró hozott ítéletet,
hanem a rend egyházi és világi bírója. Ha egy lovag az ellene felhozott vádakat nem ismerte el, akkor sokszor lovagi bajvívással történtek a döntések. A vesztes félt kizárták a lovagok közül.
A lovagoknak és új főnemes családoknak Károly Róbert címereket adományozott. A királyi udvarban
lovagi tornákat rendezett szigorú szabályokkal. A lovagi eszme az erkölcsök szelídülésére és a szokások
finomodására vezetett.
Az új nemesek a lovagi eszmény jegyében egységes társadalmi osztályt alkottak. Nem csak a királyi
udvarban tevékenykedtek, hanem az ország
kormányzásában is vezető szerepük volt.
Balra: a Szent György lovagrend alapítólevele
Lent: egy Szent György lovag korabeli ábrázolása
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A visegrádi kongresszus

K

ároly Róbert uralkodása alatt Magyarország kereskedelmi kapcsolatai Nyugat felé kezdtek fellendülni. A Habsburg hercegek ki akarták használni ezt a kereskedelmet, ezért Bécsnek árumegállító
jogot adtak. Ez azt jelentette, hogy a városnak joga volt minden ott átszállított árut megállítani és
adót szedni érte. Ez ellen a magyarok, lengyelek és a csehek is tiltakoztak, mert ez zavarta a kereskedelmet,
első sorban a nemes fémek (arany, ezüst, réz) értékesítését, aminek a bányászata ebben az időben egyre fontosabb lett. Ezért előnyösnek találták a három ország közötti kapcsolatokat, amit az akkori szokások szerint
a királyi házak közötti házassággal igyekeztek erősíteni. Először János cseh király lányát vette el második
feleségül a magyar király, majd amikor az korán meghalt, László fiát jegyezte el annak lányával, Annával. A
cseh és lengyel viszály idején Károly Róbert békitő szerepet játszott és sikerült neki Kázmér lengyel királyt
és János cseh királyt egyezségre bírni.
Ezek után került sor a visegrádi konferenciára. Róbert Károly a lengyel és cseh királyon kívül meghívta a szász és bajor hercegeket is. A meghívottak fényes kiséretükkel,
lovagokkal és gazdag kereskedőkkel együtt
jelentek meg, akiket a magyar király díszes
ünnepségek között fogadott. A megyék és
városok követei is megjelentek. Két hónapig
tartottak a fényes ünnepségek, ez alatt a sok
népet el kellett helyezni és élelmezni kellett
őket. A tárgyalásokat díszes ünnepségek követték lovagi tornákkal, ahol a magyar, lengyel és cseh lovagok mérték össze erejüket
bajvívásban.
A sok mulatság közben a királyok komoly
diplomáciai munkát is végeztek. A tárgyaláA visegrádi vár
sok során a három ország között szövetségi
szerződés jött létre. Megegyeztek abban, hogy a jövőben Bécs megkerülésével a nyugati kereskedőknek új
utat nyitnak Buda, Visegrád, Esztergom, Brün és Prága között és vámkedvezményekben részesítik őket.
Ekkor határozták el azt is, hogy ha Kázmér utód nélkül hal meg, koronáját a magyar király fiára, Lajosra
hagyja. A vendéglátás költségein felül még ajándékokat is adott Károly vendégeinek, a lengyel és cseh uraknak, úgy, hogy a visegrádi kongresszus 40 ezer aranyforintjába került. De a változás a kereskedelemben
megérte a kiadást, ez után Bécs kikerülésével a kereskedők szabadon közlekedhettek a flandriai iparcikkekkel, észak fele egészen Krakkóig is. Az út pedig biztonságos volt, mert az egykori rablóvárakban a királynak
a hű emberei vigyáztak a rendre.
1342-ben halt meg Károly, Székesfehérváron temették el az Árpádházi királyok földi maradványai mellé,
akiknek örökségét nemcsak megőrizte, hanem jócskán meg is gyarapította.
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Képregény
Károly Róbert
uralkodásáról
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