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Román szabadságok  
az Árpád-házi magyar királyságban1

A középkor a szabadságok világa, maga a szabadság – egyes számban – ezzel szemben 
a modernitás, a felvilágosodás találmánya. A szabadságok írott vagy íratlan privilégi-
umok. Alapjuk a szokás és az ehhez is igazodó uralkodói kegy. Térségünkben csak az 
lehetett uralkodó, akinek legitimitását Bizánc vagy Róma biztosította. 1000-ben, amikor 
egész Európában a világvégét és az utolsó ítéletet várták, a német-római császár bele-
egyezésével, sőt ajánlására II. Szilveszter pápa koronát küldött a magyar nagyfejedelem-
nek, Istvánnak, akit karácsonykor meg is koronáztak, és ezzel olyan királyság született, 
amely a nyugati feudális világnak a végvidéke lett. És sehol a középkor folyamán a 
keleti és a nyugati kereszténység nem került olyan szoros életközelbe, mint itt, az új 
ország keleti részein, méghozzá a románok révén is. A románok integrálódása a magyar 
királyság világába az eredetvita után a második nagy vitakérdés. A továbbiakban azt is 
elemezzük, hogy milyen „megoldások” születtek. De először magát az integrációs kere-
tet kell röviden jellemezni: Szent István országát.

(Szent István országa) A 9. század végén a magyarok két birodalom – a bolgár cárság és 
a keleti frank királyság – végvidékén telepedtek le. Az új nomád állam törzsszövetségként 
működött, élén a nagyfejedelemmel, ő és népe a Duna mentén, a mai fővárost övező sík 
vidékeken telepedett le. A nagyfejedelem után a gyula (katonai vezető) és a horka (bíró) 
következett a rangsorban. De a főhatalom névleges volt, a törzsfők valóságos kiskirályok 
voltak, a korabeli források olykor mint királyokat említik őket. Ezek két irányba folytatták 
rabló-hadjárataikat, dél és nyugat felé. Nomád szokás szerint pusztítottak, fosztogattak 
vagy a békéért cserébe váltságdíjat szedtek, és gyakran egy-egy nyugati hűbérúr szövet-
ségeseként jártak el. Egyre jobban megismerték a keleti és a nyugati civilizációt, rablott 
holmival és foglyokkal tértek haza, olyanokkal, akik már keresztények voltak. A keresz-
ténység így egyrészt alulról is terjedt, mert a fogoly szolgák hitbeli szilárdsága hathatott 
az urakra.2 Továbbá hatott a már korábban kereszténységre tért szlávok világa is. Innen 
sok szavunk származik, többek között a karácsony, amelyet egyesek román eredetűnek 
vélnek, holott nem az, hanem bolgár-szláv, és a dél-szlávok nyelvébe az albánból érkezett. 
(Közös albán-román szó: kërcu, kërcuni = crăciun-i.) Jelentése tuskó, ezt a téli napfordu-
lókor égették el, azért, hogy elűzzék az ártó lényeket. A magyarba feltehetően a görögök 
hittérítő tevékenysége révén jutott el a szó, mivel a magyarok közül sokan tudtak valamit 
szlávul, és a görög püspök bolgár-szláv tolmácsok révén érintkezett a néppel.3 (A román 
nyelvbe szláv közvetítéssel került a karácsonyi ének, a colindă a calendae-ból.4) Nálunk a 
kereszténység hatása kívülről, és aztán felülről érvényesült, amikor két magyar törzsi ve-
zér Bizáncban felvette a kereszténységet. Először 948-ban Bulcsú, horka, a nyugat-dunán-
túli szlovéneken is uralkodó törzsfő politikai számításból tette ezt. A bizánci krónikás fel is 
rótta neki, hogy csak „színleg hajlott a kereszténység felé”, de a császár is, aki szövetségest 
keresett benne, és még patríciusi címet és kincseket adott neki. Számítása nem vált be, 
viszont a magyar vezér 955-ben vereséget szenvedett Augsburg mellett, fel is akasztották, 
és ezután vége szakadt a nagy nyugati kalandozásoknak. A bizánciak sem fizettek több 
adót a magyaroknak, mire ezek 958-ban Bizáncot próbálták elfoglalni, s bár vereséget 
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szenvedtek, 970-ig még be-betörtek a Balkánra. Közben a század derekán a tiszántúli 
(első) Gyula fejedelem Bizáncban nemcsak megkeresztelkedett, hanem Hierotheosz szer-
zetessel tért haza, akit a konstantinápolyi pátriárka Magyarország („Turkia”) püspökévé 
szentelt fel. Bulcsúval szemben Gyula hű maradt hitéhez, és keresztény foglyait is felsza-
badította.5 Fia (második Gyula) viszont – ha igaz – akadályozta a keresztény térítést,6 és a 
Tiszántúlról Erdélybe tette át székhelyét. Géza nagyfejedelem is hajlott a kereszténységre, 
de már nem fordulhatott Bizánchoz, mert így csak mások nyomába léphetett volna, hiszen 
még első Gyula lányát, Saroltát vette feleségül. Mihelyst apja örökébe lépett, 962–63-ban 
Rómához fordult, felvette a keresztséget, és vele az István nevet is, de a pogánysághoz 
sem maradt hűtlen. Elképzelhető, hogy felesége hatására Veszprémvölgyében keleti rítu-
sú apácakolostort alapított, bár általában Géza fiát, István királyt tartják alapítónak.7 Sőt, 
lehet, hogy őt magát először görög rítus szerint keresztelték meg, és aztán ezt követte a 
latin rítusú keresztelés.8 Mindezt sokan vitatják, de tény, hogy Gézának sikerült valamiféle 
egyensúlyt kialakítani a bizánci, a római és a frank, továbbá a hazai pogány világ között. 
Ennek az egyensúlynak viszont borulnia kellett, amikor fia Vajk követte, aki István nevet 
nyerte el a keresztségben, akár az első Gyula is Bizáncban, amikor Sztefánosz lett. István 
számára a kereszténység már nemcsak politikai orientációt jelentett, hanem belső meg-
győződést, az uralkodóét, akinek kötelessége alattvalói lelki üdvösségéről gondoskodni. 
És hogy ezt megtehesse, a törzsi pogánysággal le kellett számolnia. 997-ben legyőzte a 
somogyi Koppány vezért, akinek testét négyfelé vágatta, és figyelmeztetésként egyik da-
rabját elküldte nagybátyjának, harmadik Gyulának Erdélybe, aki a Maros-mentén székelő 
Ajtony vezérrel egyre veszélyesebb versenytárs lett a hatalmi harcban. Ez utóbbi Vidinben 
vette fel a kereszténységet, és Gyulával együtt az újra erősödő Bizánc támogatására szá-
míthatott. István viszont a pápai koronával a függetlenséget és egyben a német–frank 
szövetséget is biztosította. Az összecsapás nem is maradt el. István Erdélybe vonult se-
regével, elfogta nagybátyját ennek fiaival együtt, majd seregei Ajtony dél-magyarországi 
tartományuraságát is megsemmisítették. Turkia püspökségét a 10. század vége és 1025 
között metropólia rangjára emelték.9 Úgy tűnik, hogy a keleti rítusú keresztény térítés 
Magyarország déli részein nem terjedt túl, és ha máshol is alapítottak kolostorokat, azok 
nem folytattak térítő tevékenységet.10

Eltűnődhetünk azon, ha Gyula és Ajtony Bizánccal szövetkezve győz, Magyarország 
vagy netán csak a Kárpát-medence keleti része görögkeleti ortodox állammá alakul-
hatott volna. El is tűnődtek ezen a szepességi német anyanyelvű és magyar érzelmű 
18–19. századi történetírók (egyikük, Johann Christian Engel modern történetírásunk 
egyik alapító egyénisége és nyomában az ugyancsak szepességi Berzeviczy Gergely, a 
19. század elejének legnagyobb és legtermékenyebb magánpolitikusa), és arra jutottak, 
hogy a magyarság természetének jobban megfelelt volna a keleti kereszténység, mint a 
szigorúbb nyugati, amelyet német hittérítők terjesztettek. Sőt, Engel szerint a keleti ke-
reszténységgel a magyar nyelv is uralkodó nyelvvé válhatott volna, hiszen a görögkeleti 
ortodoxia felkarolta volna az anyanyelvet a latinnal szemben.11 Kérdés, vajon magyarra 
is lefordították volna mindazt, amit szlávra? (A románok esetében nem tették. Csak szá-
zadok múlva a reformáció hatására kezdték fordítani a Bibliát, és az egyházi szláv még a 
18. században is élt.) A harmadik, immár erdélyi Gyula alattvalói egy része szláv volt, őt 
magát is Prokujnak (prok=maradék, uj= nagybácsi) nevezték, a gyula méltóságot pedig 
vajdának, és a szlávoktól vették át ezt a szót a magyarok és a románok. Német krónikák 
szerint István nagybátyját, „Gyula királyt” nemcsak elfogta, hanem „erővel a keresz-
ténységre kényszerítette”.12 Csakhogy a katolikusok a keleti keresztényeket nem tekin-
tették pogánynak,13 lehet németföldön pogány hírbe hozták Gyulát, de az is, hogy a latin 
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rítusú kereszténységet fogadtatták el vele. A kétféle kereszténység között – a pápa és a 
pátriárka között fel-felvillanó ellentétek dacára – a különbségek még áthidalhatóak le-
hettek, a politika viszont nem tűrt kompromisszumot. István hatalmát Isten kegyelmével 
legitimálta, elismerte a császár eszmei fennhatóságát, de Isten kegyelméből uralkodott. 
A német-római császár sem erőltette a függőséget, valamiféle megújult Róma eszmei 
birodalma fejének tekintette magát, a pápát pedig első püspökének.14 Ez az Új Róma 
az ezredforduló nyugalmat biztosító eszménye. István uralma privilegizált időszakasz. 
Később a császár megpróbálta a magyar királyt hűbéresévé tenni, félévtized múlva aztán 
a császár és a pápa csaptak össze. A magyar király egyeduralma számára a frank-német 
szomszédság és a pápaság pártfogása nagyobb mozgásszabadságot biztosított, mint a 
Bizánccal való szövetkezés. Annál is inkább, mert ez a Nyugattal való szembenállást 
jelenthette volna. István az erősebb hatalommal szövetkezett, a veszélyesebbé válható 
féllel, ugyanakkor Bizánccal is jó viszonyt ápolt. Így Bizánc, Róma és a német biroda-
lom erőterében függetlenségét biztosítani tudta. A magyar egyensúlypolitikát a Szent 
Korona is példázza. Ez két részből áll. Az alsó rész abroncskorona, amelyet a bizánci 
császár adományozott I. Géza királynak (1074–1077), akinek zománcképét gondosan a 
császáré alatt helyezték el, így érzékeltetve a rangkülönbséget, és egyben a szövetséget, 
amire mindkét félnek a német császári terjeszkedés ellen szüksége volt. A korona felső 
része latin korona, amelyet a hagyomány szerint a pápa küldött meg Szent Istvánnak, 
valójában ennek eredetéről máig folyik a vita. Viszont a hagyomány jól érzékelteti a 
tényt: István király vélt vagy valóságos akarata jogforrás lett.

Nem kétséges, hogy vonzónak bizonyulhatott a bizánci cezaropapizmus, az, hogy a 
császár Krisztus helytartójaként az egyházfő fölött állt. De ennek térségünkben nem le-
hetett esélye. Viszont István is, mint hittérítő, mint „király és pap” építette ki hatalmát és 
Egyháza szervezetét. Ezért nevezték később apostoli királynak. Sorsfordító törvényeket 
adott, a magyar királyi hatalom gyakorlásának technikáját fiához intézett tanításában, az 
úgynevezett királytükör műfajában fedte fel.

István saját példáját állította Imre fia elé: „az én rendeleteim, mindig legyenek sze-
med előtt, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat 
pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden bék-
lyója nélkül kövessed. Mert nehéz lesz megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban 
nem utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta a latinokat gö-
rög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik.” Finom 
dialektika jellemzi az érvelést. A két egymással olykor már élesen szembenálló világot 
egymás mellett említi, és egyben saját uralkodási technikáját állítja példaként fia elé, 
mint harmadik utat. Viszont azáltal, hogy az első királyi kötelességnek a „katolikus és 
apostoli” hit óvását tekinti, a lényeg: a nyugati orientáció szemben a keletivel, miközben 
a bizánci birodalommal is együttműködött a bolgárok ellen. Amikor pedig megnyitotta a 
Jeruzsálembe vezető zarándokutat, Konstantinápolyban is épített templomot a zarándo-
kok számára. Egyeduralma a Karoling hatalomgyakorláshoz hasonló, és egyben a keleti, 
vérségi istenkegyelmiséget is magába foglalta:15 ő a király a pogány nagyfejedelem a 
Mennyek Urának mitikus ősöktől származó kiválasztottja. István király és a nagyfeje-
delmek mitikus ősei közösek, de ő már a keresztények Istenének a kiválasztottja. És ő 
már sérthetetlen, míg a pogány nagyfejedelmeket, ha vereséget szenvedtek – bűnbak-
ként – megölhették, mint azt Álmossal – állítólag – Erdélyben tették.16

Miközben Nyugaton a király már csak első az egyenlők között (primus inter pares), 
miután a hatalmat és a lojalitásokat fragmentáló bonyolult hűbériség vált uralkodó-
vá, István – nyugati szemmel – keleti despotának is tűnhetett. Viszont – az uralkodás 
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művészetét hosszan ecsetelő első hazai politikai írásban – arra intette fiát, Imrét, hogy 
főpapjai és vitézei egyetértésével uralkodjék. Így hozhat törvényt és így ítélkezhet. A 
maga királyi hatalmat megalapozó politikáját tartja irányadónak: „kövesd szokásaimat, 
a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel”. Erre már 
azért is szükség volt, mert a törzsfők hatalmát az „idegenek” – elsősorban német lova-
gok – segítségével is törte meg. Róma nagysága is – hangsúlyozta – annak köszönhető, 
hogy „sok nemes és bölcs áradt” oda. És hallgatólagosan mintha a magyar honfoglalókra 
is utalna: „Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabad-
dá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy 
különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, 
s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől 
elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország (regnum) gyenge és esendő.”17 Ez 
utóbbi mondat szinte szállóigévé vált, hol állambölcsességként, hol annak ellenkező-
jeként emlegették. Tény, hogy eddig nem találtak ehhez hasonló megnyilatkozást sem 
a nyugati, sem a bizánci királytükrökben. Vitás kérdés volt a regnum jelentése ebben 
a szövegkörnyezetben. Kíséret vagy ország?18 A regnum (rex= király) kezdetben nem 
egyszerűen királyságot, hanem királyi udvart vagy kíséretet is jelentett, később ennek 
alávetett országot. De az ország is kezdetben az uralkodót és kíséretét jelölte, az ország 
szó eredete ugyanis az uraság, de miután az uralom alatti területre értették, a szó elnyer-
te mai jelentését. Egyesek szerint István király – nevezetes kijelentésével – nem újabb 
népek betelepítésére gondolt, hanem a királyi udvarba jövő lovagokra és papokra, akik a 
királyságot oly erőssé teszik, hogy elrettenti a támadó szándékot. Nyugaton az uralkodó 
magától értetődően pártfogolta az idegeneket, ha hűségesek voltak, Magyarországon vi-
szont a vendégszeretetet államelvvé kellett tennie, hiszen a pogány törzsi világ a királyi 
kíséretet alkotó idegenekben csak ellenséget láthatott.19 Az ország mellett szól a nomád 
hatalom-gyakorlás tapasztalata, az, ahogy a legkülönbözőbb nyelvű törzseket, népeket, 
néptöredékeket egyesíteni tudták háborús célokra.20 A keresztény uralkodók idegenpoli-
tikája a pogány vezérekét folytatja.21 Az ország mellett szólhat az is, hogy az „egy szoká-
sú ország”-ot helyesen „egy törvényű”-ként fordítjuk.22 A későbbiek folyamán a magyar 
királyok újabb és újabb különböző nyelvű és társadalmi szerveződésű népcsoportok 
telepítettek le, amelyek külön jogállását elismerték és megerősítették. Hasonlóképpen 
jártak el a spontán bevándorló népekkel szemben is. És erre a helyzetre már tökéletesen 
áll a regnum országként való jelentése. Ország – fokozatosan táguló határokkal, vagy 
inkább határrá alakuló hatalmi övezettel. Hiszen – mint egy alapvető1948-i kolozsvári 
monográfia írja – a XIII. század közepéig nem létezett „vonalszerűen kialakult magyar 
határ, mert nem élt olyan államfogalom a kor tudatában, mely a királyi jogon túl a ki-
rályt, a népet és a földet magában foglalta volna”.23 A határok a királyi hatalom alatt 
álló népek telepítésével és mozgatásával tágultak. Ezért csalóka az olyan térkép, amely 
István király országának határait a Kárpátok gerincén húzza meg.

Térségünk legjelentősebb telepítő akciója a flandriai, Mosel- és Rajna-vidéki német 
„vendégek” behívása volt Erdélybe, ahol végül szász néven vonultak be a történelembe. 
A 12. század derekán II. Géza király hívására érkeztek Erdély déli részeibe, és az ott élő 
székelyeknek tovább kellett menni kelet felé, mai hazájukba. (Szászsebes neve például 
magyar örökség, ugyanakkor a keletebbre vonuló székelyek a nevet továbbvitték, mint 
erre a székelyföldi Sepsi-szék neve utal.) A székelyek jellegzetes határőr népességet alkot-
tak, amely a magyar törzsi-nemzetségi társadalmi szervezetet őrizte a legtovább. A szászok 
fejlettebb mezőgazdaságot és ipart hoztak magukkal, és aztán meghonosították nyugati 
városi kultúrát. Több hullámban jöttek, és három nagy városukat – Nagyszeben, Brassó, 
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Beszterce – ott építették fel, ahol a déli és a keleti kereskedelmi utak a Kárpátok szorosain 
keresztül Erdélybe és onnan tovább vezettek nyugat felé. Jelszavuk pedig az lett, ami az 
1302-es nagyszebeni pecséten is olvasható: ad retinendam coronam (a korona védelmére).

Kérdés: hogyan alakult a románok és a királyság viszonya ezen a rendkívül változatos 
történeti tájon?

(II. Endre és IV. Béla Balkán-politikája és a román autonómiák) A románok kezdetben 
a királyi népek közé tartoztak. A királyi népek csak a királytól függtek, hiszen a király 
minden olyan földet, amelyet nem a honfoglaló törzsek szálltak meg, a magáénak tekin-
tett. István király a honfoglaló törzsek egy részét is tudatosan széttelepítette az ország 
különböző részeibe. Az országot atyai örökségének tekintette, híveit a fellázadt törzsfők 
vagyonából jutalmazta meg, a hatalmát elfogadó törzsi vezetők és a közszabadok tovább 
is élvezhették javaikat, de immár az ő szolgálatában. Jogilag az ország népe szabadokból 
és rabszolgákból (servi) állt. Ez utóbbiakat adták-vették, meg is ölhették, de a gyilkos-
nak – a kárpótlás mellett – vezekelnie kellett, mert a kereszténység őket is embernek 
tekintette. A szabadság kritériuma a perképesség, a szabad ember, mint tanú és vádló 
jelenhetett meg a bíró előtt. A szabadok társadalma a nomád világban viszonylag homo-
génnek tűnik, csak a gazdagság mértékben volt különbség szabad és szabad között. A 
földművelésre való áttéréssel viszont megindult a rendi osztályképződés. 1000 és 1200 
között a szabadok zöme valamiféle szolgálattal megterhelt alattvalója lett a királynak 
vagy a földesúrnak. Nyugaton a feudalizmus jellemzésére az a mondás járta, hogy „nin-
csen föld úr nélkül”, nálunk ez úgy módosult: „nincsen ember úr nélkül”. Bonyolult 
társadalmi piramis alakult ki csúcsán a királlyal. Aztán ez az elkövetkező századok 
folyamán úgy egyszerűsödött, hogy a társadalom jogilag nemesekre és szolgáló parasz-
tokra, azaz jobbágyokra bomlott, miközben a városok és kisebb-nagyobb szabadparaszti 
tömegek lakta vidékek lettek a szabadság oázisai.

Ezen a történeti tájon három nagy aktív – kollektív – szereplő csapott össze a lát-
ványos eseményekkel járó történeti drámában: a király, a főnemesek, a bárók (a nagy 
tisztségek viselői, akik messze a szabadok világa fölé emelkedtek) és a szabadok (erősen 
tagolt csoportjának) elitje.

Modern szemmel visszatekintve, ami 1000 után történt, nem más, mint a „társadalom 
államosítása”.24 De ha a történelem szövevényében próbáljuk elhelyezni a korabeli hatalmi 
rendszert, akkor az, amit államnak nevezünk, a 13. század első két évtizedéig úgy képzelhető 
el, mint a királynak az egész országot átfogó famíliája,25 intézményesített szélesebb család, 
amelyben a király a családapa, akinek mindenki hűséggel tartozik, ő pedig – a Nagy Károly-
féle eszmevilágnak megfelelően – igazságos, kegyes és békeszerető (iustus, pius, pacificus). 
A békét a hadszervezet biztosította. A király famíliája egyben nagy hadsereg.

István király az országot vármegyékre osztotta, és már maga a név jelzi, hogy várak-
ból igazgatott körzetekről van szó, a megye (szláv szó) ugyanis eredetileg határt jelen-
tett, élén az ispán állott, mely név ugyancsak szláv (zsupán) eredetű. A király ugyanak-
kor ilyen ispáni tisztségre még akkor szolgát is kinevezhetett, olyat, aki szolgasorban 
még tanúskodni sem járulhatott bíró elé.26 Az egyéni és kollektív sors attól függött, hogy 
az egyes ember vagy egy-egy nagyobb közösség milyen szerepet játszott a királyi hata-
lom szolgálatában.27

A szabadokat – amennyire tudták – a királyi váraknak, a vármegyéknek és a királyi 
váruradalmaknak rendelték alá. A szabadok felső rétegét a vitézek alkották, mint ahogy 
vitézek alkották a királyi kíséret zömét. A vitézek után következett a várjobbágyok ré-
tege, akik elsősorban katonai feladatokat láttak el, és alattuk a várnépek, ez feltételes 
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szabad népesség. Igazán az lehetett már szabad, aki katonai kötelezettségek mellett ado-
mánybirtokot kapott az uralkodótól, teljes jogú tulajdonként, vagy ősfoglalás címén bír-
ta birtokait. Viszont mindezzel katonáskodási kötelezettség járt. A szentkorona viselő-
jének, a királynak tartóztak ezzel. Szabad ember lehetett akár birtoktalan, míg feltételes 
szabad várjobbágy jómódú birtokos. A tendencia viszont az lett, hogy akinek nem voltak 
szolgái, előbb-utóbb más szolgájává süllyedt, de már nem lett rabszolga (servus), és a 
rabszolgák is a parasztok sorába emelkedtek. Változatosak voltak az egyéneket és cso-
portokat terhelő kötelezettségek, de egyben változatosan voltak a szabadságok is, szinte 
emberről emberre változtak. Kinek-kinek a másik egyéntől vagy csoporttól különböző 
kézműves és földműveléssel járó munkákat kellett végeznie a királyi várbirtokon, az ősi 
szállásbirtokon vagy az adománybirtokon. Azok, a közszabad csoportok, akik kimarad-
tak ebből a vármegye rendszerből, határőrvédelmi feladatokat láttak el, ugyanakkor őket 
is valamiféle királyi adó terhelte. Függő szabadtársadalom ez, az egykori ősfoglalók is 
szabadságukat úgy tudták megtartani és birtokaikat gyarapítani, ha a király híveivé sze-
gődtek.28 Egyének és csoportok jogi és gazdasági helyzete ugyancsak változatos.

Ezt a hatalmi rendszert lehet patriárchális despotizmusnak nevezni,29 vagy tradicionális-
patrimoniális uralomnak, hiszen a király az országot patrimóniumának (atyai örökségé-
nek) tekintette, és aki megsértette, úgy kivégezhette, akár egy tatár kán, ugyanakkor járta 
az országot és bíráskodott, mint még III. Béla is, aki a bizánci udvarban nevelkedett, s 
egy ideig még a császári trón várományosa volt, aztán magyar királyként bizánci példá-
ra próbálta az államszervezetet hatékonyabbá tenni. A bizánci császári jelvények közül 
a kettős keresztet a címerébe is felvette, és ezzel a császárral való egyenlőségét akarta 
érzékeltetni, továbbá azt, hogy a Balkánon Bizánc örökébe lép.30 Ugyanakkor északon 
is hadakozott, Halicsban, pontosabban Halicsért. Ez a kijevi szláv birodalomról leváló 
fejedelemség volt. A magyar királyok már korábban is beleavatkoztak északi szomszéd-
jaink fegyveres konfliktusaiba. III. Béla egyenesen a saját fiát ültette a halicsi trónra.

A zajos történelem a trónért folyó harcok, és az azokat követő konszolidációk története. 
A hosszú távú nagy változás a törzsszövetségségről a kemény királyi hatalmi rendszerre való 
átmenet, majd ennek a fellazulása. A stabilitás korszakai a polgárháborús anarchia éveivel 
váltakoztak. És míg a 11–12. században a családtagok és a mögöttük álló urak hatalmi harc 
folyt, miközben kezdetben még a nomád életformához ragaszkodó társadalmi csoportok és 
az új rendszer támaszainak ellentéte is kemény fegyveres konfliktusokhoz vezetett. A királyi 
mindenhatóság azonban megkérdőjelezhetetlen volt. Ennek a patrimoniális királyságnak 
azonban lassan lejárt az ideje. A 13. században a királyi nagy família, a kíséret a tartomány-
urak famíliájává kezdett bomlani. A király pedig lassan az első lett az egyenlők, mármint a 
főurak közt. Ezek az urak valósággal lesben álltak, hogy a szabadok közül szolgáik számát 
gyarapítsák. Több pénzre és munkára volt szükség, mert, ahogy teret hódított a lovagi kul-
túra, a lovagi felszereléshez és hadviseléshez egyre költségesebb fegyverzet kellett. Az „ál-
lamosítás” folyamán a hagyományos, nemzetségi társadalom összeolvadt a királyi hatalom 
által szervezett társadalommal, viszont a király alattvalói függetlenedni kezdtek a királyi 
hatalomtól. A 13. században már az oklevelekben egyre gyakrabban jön elő a fordulat, mely 
szerint valaki nem egyszerűen a király szolgálatában szerzett érdemeket, hanem „a király és 
az ország” javára, és aztán „a hazáért” való harcban tüntette ki magát.31 Ebben a hazaszeretet-
ben már benne rejlett a viszolygás a külföldi hadjáratoktól. Ezekre nem egyszerűen a hatalmi 
struktúrákból fakadó hódító törekvés és a terjeszkedés vágya ösztönzött, hanem maga a pápa.

A pápa Magyarországot a katolicizmus olyan végvárának tekintette, ahonnan immár a 
határain túl is elő kell mozdítani „az igaz vallás” térhódítását. Az ezredfordulón a király 
még pap is volt, amennyiben gyámkodnia kellett az egyházszervezet fölött. A pápa 
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azonban elég erősnek bizonyult ahhoz, hogy a század végén már az uralkodókat saját 
hűbéreseinek tekinthesse. Még a 11. század vége felé VII. Gergely a neki nem engedel-
meskedő német császárt, IV. Henriket ki is átkozta, és ez csak azután nyert feloldozást, 
hogy mezítláb zarándokolt el hozzá – Canossába. Az új királyeszmény a jó és hű ki-
rály, ami azért a gyakorlatban sok konfliktus és kompromisszum árán érvényesült. Imre 
(1196–1204) király (III. Béla idősebb fia) ennek az eszménynek a jegyében lépett fel, ő 
lett az első magyar uralkodó, aki a Balkánon terjeszkedni kezdett. (Horvátország 1091 
óta a magyar korona alá tartozott, bár időnként Bizánc is kiterjesztette rá az uralmát, és 
már II. Béla (1131–1141) felvette Bosznia, azaz Ráma királyának a címét is.) Imre király 
először a hazai görögkeleti ortodoxiát próbálta megreformálni, mert – mint a pápának írta 
– a görög szerzetesek templomai a püspökök vagy maguk a – szerfölött romlott – görög 
szerzetesek nemtörődömsége miatt nagyon rossz állapotban vannak. Ezért azt kérte a pá-
pától, hogy vagy maguk a görögök közül nevezzen ki a közvetlen fennhatósága alatt álló 
püspököt, vagy pedig „latin” főpapot állítson élükre. Mire a pápa a nagyváradi püspököt 
és a Veszprém egyházmegyei pilisi apátot rendelte ki a kolostorok állapotának megtekinté-
sére és a királyi javaslat véleményezésére,32 Veszprémvölgyében és a Pilisben, Visegrádon, 
ugyanis jelentős bazilita kolostor működött. A jelentést nem ismerjük. A következő év-
ben viszont a pápa meghagyta kalocsai érseknek, hogy a Béla kenéz fiainak földjén (in 
terra filiorum Beleknese) lévő püspökséget, amely egyetlen érsekséghez sem tartozik, a 
Szentszék iránti engedelmességre vezesse, és rendelje maga alá, de ha a konstantinápolyi 
pátriárka alá tartozik, akkor ezen az állapoton ne változtasson. Béla kenézségét a legkü-
lönbözőbb helyeken helyezik el, a román történészek Biharban, Szatmár vidékén vagy 
Szilágyságban, a pápai levél közlője szerint a Szerémségben működhetett.33 Tény, hogy a 
kalocsai érsekség fontos térítő szerepet játszott, és van, aki szerint kezdetben a konstanti-
nápolyi pátriárka alá tartozott, mint Turkia metropóliája, majd „latin” püspökök kerültek 
az élére, és aztán 1135-ben a bácsi görög püspökséget is magába olvasztotta. „Turkia” 
metropolitája viszont a 12. század második felében is talán még működött.34 Sok a talán, és 
ezzel szemben határozott a tagadása annak, hogy a kalocsai érsekség Turkia metropóliája 
lehetett volna.35 Ami Béla kenézt illeti a spekulációknak tág a tere. A nagyváradi püspök-
höz szóló levél érv lehet Bihar mellett. Az egyik ungvári görög katolikus kanonok-tanár 
egyszerűen a bihari Belényesen helyezte el Béla kenézségét és olyan görögkeleti püspök-
séget látott benne, amely akkor jött létre, amikor a római egyház egyre jobban erőltette a 
latin rítust, a papok nőtlenségét, és erre válaszként a még katolikus püspökök fennhatósága 
alatt élő görög rítus hívei igyekeztek saját önálló létüket biztosítani.36 Ez az állítás a sze-
mély- és a helynév hasonlóságára épült, valójában Belényes neve a bölényből származik, 
és a magyar helynévből a román: Beiuș. Béla kenézségének bihari elhelyezése ellen szól 
az, hogy a pápa később a Dél-Magyarországot uraló kalocsai érsekhez fordult, tehát a 
befutott – még ismeretlen – válaszok nem elégítették ki. És ez már Szerémség melletti 
érv. Szatmár mellett az lenne az érv, hogy 1377-ben Meggyesi Katalin a pápához fordult, 
és az aranyosmeggyesi uradalom tizedének háromnegyedét kérte, azt bizonygatva, hogy 
a várat és falvait „a skizmatikus románok kezéből” ragadták ki ősei és a magyar király, a 
lakosokat pedig „hűtlenségükből” visszavezették a katolikus egyház kebelére. A pápa a ti-
zed háromnegyedét a katolikus plébániának ítélte, hiába fejtegette Katalin, hogy ősei Béla 
királytól és a többi királytól kapták meg feudumként a tized beszedésének jogát, több mint 
60 éve, sőt „emberemlékezetet meghaladó idő óta,” egyes ősök még az egyetemes zsinat 
előtt megkapták ezt a jogot. És mivel erre a zsinatra 1215-ben került sor, több történész is 
úgy véli, még lehet, hogy előtte, III. Béla fia, Imre király alatt kapták (volna) meg a tized 
háromnegyedéhez való jogot.37 Mesébe illik az ilyen messzire nyúló – zavarosan előadott 
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– kollektív emlékezet, és miután pénzről volt szó, a kapzsiság is megnyújthatta. Viszont 
tény, a századfordulón a katolicizmus offenzívába lendült. Az említett lateráni zsinat uta-
sította a katolikus püspököket arra, hogy a görög szertartású egyházakba „latin” papokat 
küldjön, és térítsék meg őket. Ami pedig Meggyest illeti, a pápa 1377-ben arra utasított, 
hogy két ferences szerzetest küldjenek a megtértek lelki gondozására.38 Erre a meggyesi 
történetre a román ortodoxok magyarok általi 13. századi üldözésének történetét sikerült 
felépíteni. Persze ehhez az is kell, hogy IX. Gergely pápa térítést célzó 1234-es utasítását 
1204-re datáljuk és elfelejtsük, hogy az – mint látni fogjuk – a Kárpátokon túli Cumániára 
vonatkozott.39 És az is, hogy következetesen félreértsük a magyar szakirodalmat, amely-
ben néhány görög kolostorról olvashatunk, majd arról, hogy „egy statisztikai összeállítás 
szerint a tatárjárásig alapított kolostorok számát körülbelül 600-ra becsülhetjük, de ezek 
közül csak mintegy 400-nak a helye ismeretes. Minthogy pedig […] a 12. század végén 
és a 13. század elején a görög rítusú monostorok átmentek a nyugati rendek kezébe, a 
korábbi időkre vonatkozó forrásanyag hiányos volta okozza, hogy a 11–12. századi mo-
nostorokról nem tudunk többet.”40 A félreértés eredménye az lett, hogy a 600 kolostort gö-
rögnek minősítették át,41 és szembeállították a 170–180–200 katolikus kolostorral,42 holott 
összesen 30 görögkeleti kolostort sikerült név szerint azonosítani,43 és az a 600 kolostor 
valamennyi magyarországi kolostor számának – egyébként megfoghatatlan – becslése.44 
Miközben hamis számokat állítunk elő, ne felejtsük Iorga figyelmeztetését: az Árpád-házi 
király „nem rombolni jött, hanem ama katolikus egység megvalósítására, amely a közép-
kori legragyogóbb, legtermészetesebb és leguniverzálisabb civilizációja”.45 Ha pedig az 
előbb már 1377-ből több mint 150 évet visszamentünk az időben, menjünk 70 évet előre. 
Amikor 1349-ben Demeter nagyváradi püspök a pestis miatt elnéptelenedett Felventert 
újranépesítette, megengedte a telepítéssel megbízott Péter vajdának, hogy román papot 
(presbiterum Olachalem) fogadjon, és ennek adómentességet biztosított.46

A bihari és szatmári románokról némi felvilágosítással szolgálna a nagyváradi tüzesvas-
próbák jegyzőkönyve, amely az 1208–1235 közötti eseteket foglalja magába. Ilyen pró-
bának azokat tették ki, akiknek ügyében a bíró nem tudott (vagy akart) dönteni, és Istenre 
bízta a döntést. Az ügyfélnek egy tüzes vasat kellett a nagyváradi székesegyházban mez-
telen kezében tartani, majd kezét három napra bekötötték, és ha a seb begyógyult, ártatlan-
nak minősítették. A kiadó egyetlen románt sem talált a 389 esetben, a mintegy 2500 meg-
nevezett személy között.47 Igaz, nem is bánta. Iorga több mint tucatnyi román nevet vélt 
felfedezni, de úgy látszik, hogy ez a kritikus tömeget nem érte el, mert nem folytatták a 
számlálást.48 Csak szemezgetnek, ha idéznek a tüzesvas-próbák jegyzőkönyvéből, például 
a következőt: „Villani kenesii et omnes alii [a neveket – minden jelzés nélkül – kihagyták 
az idézetből49] de provincia Doboka” (és így kellene érteni: „Doboka tartományból való 
falusi kenézek és a többiek”).50 Az eredetiben azonban, amit kenézeknek fordítottak, az 
helyhatározó esete egy azonosíthatatlan helységnek, és ez a forrásszöveg végéből kiderül: 
Péter, „a Kenesi falubeliek embere megégett” (homo villanorum Kenesi, nomine Petrus, 
combustus est”).51 Tanulság: nem kell a tűzzel játszani, van elég baj…

A katolikus offenzíva részeként 1200-ban Imre király megígérte a pápának, hogy öcs-
csével Endrével együtt vezetnek keresztes hadjáratot a Szentföldre. Ehelyett dél felé ter-
jeszkedett, felvette a Szerbia, majd miután a bogomilok ellen is hadakozott, a Bulgária 
királya címet is, bár ezt már a pápa nem nézte jó szemmel, mert bízott az Aszenidák 
katolizálásában, ezt pedig a magyar király hegemonizáló törekvései veszélyeztették, 
annál is inkább, mert a magyarországi egyházi vezetés befolyását akarta dél felé kiter-
jeszteni. Végül dinasztikus kapcsolatok szövődtek az Árpádok és az immár bolgár Aszenidák 
között. II. Endre ugyanis (1205–1235) a bizánci latin császárság megszerzésére törekedett. 
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Ennek érdekében 1217-ben vállalta a szentföldi hadjáratot, felvette a Jeruzsálem királya 
címét is, de hiába, a pápa mást segített a császári trónra. A magyar király Halics meg-
szerzésével kárpótolta magát, címei közé felvette a halicsi királyságot is. De a siker át-
menetinek bizonyult. Itthon is változó sikerrel lett úrrá a nehézségeken. Még 1211-ben 
a Szentföldről kiszorult teuton lovagrendnek adományozta a Barcaságot, akik várakkal 
erősítették meg a vidéket és újabb telepesekkel népesítették be. Másként alakult volna 
a térség története, ha II. Endre 1225-ben fegyverrel nem űzi ki Erdélyből a teuton lova-
gokat. Hiszen ezek aztán a Baltikumban olyan rendi államot hoztak létre, amely hosszas 
és véres háborúkat viselt a lengyelekkel és az oroszokkal. A magyar királlyal való konf-
liktust az váltotta ki, hogy a teutonok a Barcaságban már valóságos államot alapítottak, 
amikor pénzt kezdtek verni, ami a király monopóliumát sértette, nem is beszélve arról, 
hogy miután kővárakat emeltek, a Kárpátokon túl is terjeszkedni kezdtek, és közvetlen 
a pápa fennhatósága alá akarták magukat helyezni. A pápa maga is erre törekedett, kor-
látozni akarta a magyar királyi hatalmat. Ezt amúgy is gyengítették a családi ellentétek 
éspedig a trónörökös fiú hatalmi törekvései. Erre már korábban is volt példa. A trónörö-
kösök, mint úgynevezett ifjabb királyok ugyanis a bihari területeket hercegségként kap-
ták meg, és aztán ennek birtokában törtek a trónra. 1226-ban II. Endre a trónörökösnek, 
Bélának nemcsak a bihari területe adta át, hanem Erdélyt is. Ezzel elejét vette a konflik-
tus elmérgesedésének, viszont immár két politikai irányzat érvényesült. Endre ugyanis, 
hogy híveket szerezzen háborúihoz, a királyi várbirtokokat sorozatosan eladományozta, 
Béla pedig ezt ellenezte. És erejét növelte az is, hogy mint ifjabb király egyben az erdé-
lyi vajda ura is lett. A vajda képviselte ugyanis a királyi hatalmat, és bár az adószedés 
nem tartozott a jogkörébe, teljhatalmú úrként léphetett fel, mondhatni, nagyobb úr volt, 
mint a király az ország többi részében, ahol a királyi hatalmat korlátozó nemesség befo-
lyása jobban érvényesülhetett. A vajda egyetlen nagy megyeként kormányozta Erdélyt.52

Közben, 1222-ben a király az Aranybullával megszilárdította hatalmát. A székesfe-
hérvári törvénykezési napra felvonultak a királyi szolgák (servientes regi). Ezek – volt 
várjobbágyokból, közszabadokból kiemelkedő – közvetlenül a király alá tartozó harcos 
kisbirtokos réteget alkottak, melyet a király már korábban kivont a megyei ispán főha-
tósága alól,53 sérelmezték is ezt a főnemesek. A gyűlés hatalmas ellenzéki tömegmoz-
galomként hatott. A királynak csak igazságot kellett tennie a különböző érdekcsoportok 
között. És kibocsátotta az aranypecséttel ellátott oklevelét, amely az ország alaptörvé-
nyévé emelkedett, szabályozta a nemesi kötelezettségeket és kiváltságokat, és kikötötte, 
hogy a király megyéket nem adományoz többé el, és azt is, hogy a szolgálatért kapott 
birtokot nem veszi vissza (ami a kisebb és középbirtokos nemesség érdekét szolgálta). 
Emellett – mint valami társadalmi szerződés – leszögezte a nemesi ellenállás jogát, azt, 
hogy a nemesek ellentmondhatnak a királynak, ha ez nem tartja tiszteletben az általa 
szentesített rendelkezéseket. Kétségtelen az Aranybulla „a köznemesi politika születési 
bizonyítványának” tekinthető,54 de ez a köznemesség a királyi politika bábáskodásával 
született. A magyarországi feudalizmus sajátos vonásaként a nemességnek fokozatosan 
kialakult a középrétege. Erre még a hazai fejlődéshez hasonló lengyel világban sincs 
példa. Ez a formálódó középnemesség a király és olykor a főpapság támogatását is él-
vezte, mert mindkettő a főúri hatalmat próbálta ellensúlyozni. Érdekképviseleti szerve 
a vármegye lett, a királyi vármegye szervezet ugyanis bomlani kezdett a földadományo-
zások miatt, és az 1270-es évek végén a király kezdeményezte a nemesi vármegyék kiala-
kítását, ezek a közösségként fellépő köznemesség önigazgatási szervezete lettek. A megye 
élén álló ispánt (comes) a király nevezte ki, az ispán pedig a maga helyettesét, ezt később 
a megyei nemesség választotta. Így alakult ki a későbbi főispán–alispán, királyi–nemesi 
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hatalommegosztás. Az ispán feladata a királyi parancsok végrehajtása, a királyi jöve-
delmek behajtásának ellenőrzése, a nemesi jogok biztosítása. A peres ügyek intézésére 
a megyei nemesek szolgabírákat választanak. (Korábban úgy vélték, hogy ez a magyar 
megnevezés őrzi még a serviens [serviens regis=király szolgája] múlt emlékét, míg mai 
álláspont szerint nevüket azért kapták, mert az alispánnak szolgáltak.55) A megyei kö-
zépnemesség társadalmi bázisát alkotta még az a paraszti életformát élő kisnemesség, 
amely a királyi népek, szabadok, feltételes szabadok tömegéből vált ki. Mindezzel pár-
huzamosan megindult az egységes, földesuraknak szolgáló paraszti világ kialakulása. 
Ez az uralkodó csoportokat munkájával eltartó földműves osztály a jobbágy nevet örö-
költe meg a várjobbágyoktól, akiknek egy része a nemességbe emelkedett, másik része 
a várnépekkel deklasszálódott, magánföldesúri függésbe került, miközben az egykori 
rabszolgák felemelkedtek, függésükön lazítva. És a század vége felé már a jobbágy sza-
badköltözését törvény is biztosította. Igaz, ennek oka nem egyszerűen a földművelő nép 
önérdek-érvényesítése, hanem az is, hogy a földesuraknak munkáskézre volt szüksége, 
és ezt a szabadköltözéssel lehetett biztosítani.

A királyi népek alkották a leghomogénebb és a paraszti világban a legszabadabb tár-
sadalmi közeget, és a királyi védelemnek köszönhetően őrizhették meg szabadságaikat, 
de ezért nekik is harcolniuk kellett. Miközben a várjobbágyok felső rétege már királyi 
szolga, nemes akart lenni a tömeg elejét akarta venni ennek a differenciálódásnak. Az 
Aranybulla ki is mondja, hogy „a várjobbágyok tartassanak a szent István király által 
adott szabadság szerint, hasonlóképpen a külföldről jöttek is, bármelyik nemzethez tar-
tozzanak, a kezdettől nekik adományozott szabadság szerint tartassanak.” De a várnépek 
mégsem kerülhették el sorsukat, éspedig az uralkodó feudalisztikus világba való beta-
golódást. És hogy ennek az integrációnak mennyire egymástól eltérő formái voltak, azt 
éppen a románok története példázza.

A 13–14. században a dél-erdélyi Fogaras vidékén, Hátszegen és a magyarországi 
Bánságban, valamint az ország keleti részén, a Tisza felső folyásánál Máramarosban, 
egyszóval az ország határain a székelyekéhez és a szászokéhoz hasonlítható román 
területi-igazgatási autonómiáról vallanak a források. Ezek a területek határőrvidéket 
alkottak, a gyepűrendszerbe illeszkedtek. A gyepű határvédő torlasz, kivágott fák 
halmaza, amelyet – jól őrizhető – kapuval láttak el. A gyepűn túli terület a gyepűel-
ve, gyéren lakott – erdős, hegyes, mocsaras – határsáv, amelynek útjait a határőrök 
vigyázták. És miután ezt is benépesítették, a gyepűt távolabbra helyeztek, és újabb 
gyepűelvét hoztak létre. A biztonságosabb határzónákat a forrásaink erdőnek is nevez-
ték.56 (A gyepű románul prisacă, ami ma méhest, irtást és kivágott fatörzset is jelent.) 
A határőrök önigazgatásának a lényege az, hogy vezetőiket és bíráikat, akik az ítélő-
széken a vitás kérdésekben döntöttek, ők maguk választották, legalábbis kezdetben. 
Havaselvén a latinból tovább élő jude, judec (<judex) megnevezés élt, a megyét is 
județ-nek nevezték, ami bíróságot jelent, mint az ítélőszék. Innen Iorga ötlete: a szé-
kelyek azért román eredetűek, mert a szék is törvényszéket jelent, tehát az intézmény 
továbbélt, hordozói pedig nyelvet cseréltek. (Hogy ezt miként tették meg a Iorga által 
hirdetett román többség teljében, azon törhetjük a fejünket.57 De minek?) A judéból 
viszont úgy lett kenéz, hogy a judék, judecek – fegyverforgató pásztorfőnökök – né-
pükkel fennhatóságuk alá vetették a kárpátalji dombvidékek szláv földművelőit és 
kisajátították a szláv kenézek tevékenységét és nevét is.58 Más elképzelés szerint bolgár-
szláv vezetőréteg telepedett rá a románokra,59 és innen a jude(c) nevét felváltó kenézé. (De 
az is egy lehetőség, hogy az avarok maguk alá rendelték a szlávokat, és ezért a kenézek 
[románul: cneaz] csak egy vagy több falu urai lehettek, míg az oroszoknál a knyáz egész 
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vidékeken uralkodott.60) A kenéz ugyanis a románoknál általában közvetítő réteg, egy vagy 
több falu élén állva ő hajtja be az adót a királyi várnagy vagy a földesúr részére, ugyanak-
kor bíró és katonai vezető.61

A határvédelem mellett a románok a juhtartás speciális tudásának is a birtokában 
voltak. Ebben rejlett erejük és eredetiségük. „Hosszú, a 12. században a Balkánon meg-
indult és a 16. században Morvaországban végződő migrációjuk során megtanították a 
dunai vidékek népeit a tömegek mindennapi táplálékává lett juhsajt tartósítására.”62

A kenézek sorsa a különböző román területeken eltérő módon alakult. A magyar ki-
rályságban a kenézség, amelyet olykor a források aztán dominiumként is jellemeznek, 
egy vagy több falut foglalt magába, ezek szolgáltatásait és adóját a kenéz gyűjtötte be, 
és adta tovább a főhatalomnak, miután a magának járó részt megtartotta. A román kö-
zösségek katonáit olyan vajdák vezették, akiket a kenézek alkalmanként választották 
maguk közül. Ezzel szemben a kenézség öröklődött, és helyi uralmat jelentett. Kérdés: 
meddig és miként?

Az oklevelekben először a Fogaras-vidéki „román föld” (terra Blaccorum) tűnik fel. 
Mozgalmas térség. Magyarok is átvonultak itt ezen a később szinte csak románok lakta 
tájon. Emléküket olyan helynév őrzi, mint Árpás. A 13–14. században az Olt mentén 18 
településről tudni, de ezek között nincs egyetlen román eredetű helynév sem. Vannak 
viszont a magyaron kívül francia-vallon, német és olasz telepesek egykori jelenlétére 
is utaló helynevek (mint Galt [fr.], Venice<Venezia, Kolun<Colina, Köln). Emellett 
kunokat és besenyőket is telepítettek, mint a fogarasi Komána, a háromszéki Besenyő, 
vagy a fogarasi Besimbák (románul is Beșimbac) neve tanúsítja. Ez utóbbi a németből 
(Beschinbach, szó szerinti fordításban: Besenyőpatak) került a magyarba, anélkül hogy 
lefordították volna. A helynevek tehát arról vallanak, hogy a románok előtt mások éltek 
ezen a tájon.63 De a lehetséges ellenvetés: a románokat az Olt völgyét elfoglaló magya-
rok és mások felnyomták a magasabb fekvésű tájakra, és amikor lejöttek a síkvidékre, 
egyszerűen átvették a faluneveket, és kialakították a maguk komplex világát, hiszen a 
falvak határai egymással párhuzamosan futottak az Olttól a Fogarasi-havasok gerincétől, 
és így egy-egy falu népe számára a földművelést a nyári és téli legeltetést egyaránt biz-
tosítani lehetett. De éppen a társadalom- és gazdaságszervezés komplex jellege miatt azt 
is lehet feltételezni, hogy valamiféle felsőbb hatalom húzta meg ezeket a falu határokat.64 
Havaselvéről való déli bevándorlást azért észszerűtlen feltételezni, mert „egyetlen déli 
pásztor sem gondolna arra, hogy Erdélybe, a legelőkben szegény vidékre hajtsa a nyája-
it.”65 Ám ez az érv ellenérv is lehet: a románok éppen ezért vonultak Erdélybe viszony-
lag későn, amikor a Kárpátoktól délre már benépesült a táj.66 Ez magyarázza azt, hogy 
az oklevelekből legkorábban ismert területeken Fogarasban és Hátszegen a helynevek 
döntő többsége nem román eredetű, a Hátszeget is magába foglaló Hunyad megyében 
például a román helynevek majdnem háromötödét a magyarból vették át, míg a magyar 
helynevek 15%-a román és szláv eredetű.67

Az oklevelek csak az 1200 utáni fejleményekről tudósítanak. 1206 körül a románok-
nak a kerci cisztercita kolostornak kellett területet átengedniük, amit aztán egy 1223-as 
oklevélben a király újra megerősített. 1210-ben Ioachimus szebeni ispán szászokból, 
románokból, székelyekből és besenyőkből álló seregével megsegítette a bolgár cárt, 
Aszent a kunok ellen, és visszafoglalta Vidin várát, amiért jutalmul az ország másik 
részében, Zala megyében kapott birtokot, amit 1250-ben erősítettek meg. Alighanem 
ilyen közös hadakozások során vehették át román vezetők a gyula katonai rang mellett 
a kendét is, amely aztán a hátszegi Kendeffy család nevében élt tovább, román változata 
pedig a Cândea, szintén ma is élő családnév.68



72 MISKOLCZY AMBRUS: ROMÁN SZABADSÁGOK AZ ÁRPÁD-HÁZI...

Valóság • 2018. május

1224-ben II. Endre a szászoknak olyan privilégiumokat adott, amelyek évszázadokra 
meghatározták közjogi helyzetük alakulását. Ez a Diploma Andreanum, és maga a tény, 
hogy az ez az első nekik szóló olyan oklevél, amelyik fennmaradt, jelzi, hogy a korai 
erdélyi múlt anyaga milyen mértékben pusztulhatott el, hiszen már 70 évvel korábbi 
betelepedésükkor is és utána is kellett kapjanak különböző okleveleket. Most viszont a 
király kimondta: Szászvárostól Barótig terjedő szászok lakta mozaikterületen „egy le-
gyen a nép és egy bíró alá tartozzék”. Tisztségviselőket maguk válasszák, és mindenki 
adóköteles. Szászok kaphattak nemességet, de csak a megyékben szerezhettek olyan 
birtokot, amelyeket parasztokkal – többek között szászokkal – műveltettek meg. A szá-
szok földjén viszont a király sem adhatott senkinek sem adományt, senki sem élhetett 
nemesi jogaival. Ez a szabad városi polgárok és szabad parasztok világa. A Diploma 
Andreanumot aztán „aranyszabadság-levélnek” is nevezték. Ráépült a térség legerősebb 
területi autonómiája, gyakorlatilag Szászföld, közjogi szempontból Királyföld, mert aki 
itt élt, közvetlenül a király alá tartozott. A feudalizmus nyelvén szólva: a király volt a 
legfőbb hűbérúr. Ez az oklevél annyiban érintette a románokat, hogy a szászoknak adta 
„a románok és besenyők erdejét vizeivel együtt” közös használatra. Ezt a területet soká-
ig a Fogarasi-havasokkal azonosították, de valójában a szebeni havasokról volt szó, ahol 
olyan hegy, mint Beșineu (Besenyő) és olyan falu, mint Talmács (besenyő törzs neve) 
őrzi az elrománosodott besenyők emlékét.69

A besenyők a 11. század vége felé még be-becsaptak Erdélybe is, de a századfor-
dulón, miután Bizánc a kunokkal fogott össze ellenük, és ezek súlyos csapást mértek 
reájuk, egyes töredékeik Magyarországra települtek be. Ezek után a kunok törtek be, 
és II. Endre még a kunok ellen is telepítette be a teutonokat a Barcaságra, csakhogy a 
kunokkal való viszály barátságba váltott. A kunok ugyanis a tatárok elől húzódtak egyre 
nyugatabbra, 1223-ban pedig orosz szövetségeseikkel együtt a Kalka folyó mentén sú-
lyos vereséget szenvedtek. Kunok immár Magyarország szövetségét akarták biztosítani, 
és így Béla 1227-ben kiterjesztette fennhatóságát Cumániára, azaz Moldvára egészen 
a Szeretig, valamint a Duna és az Olt közötti területekre. A kunok jelentős része pe-
dig felvette a keresztséget. A térítés a Domokos-rendi szerzetesek műve, ők adták az 
első püspököt is, akinek székhelye valahol a Milkó folyócska körül lehetett. A milkói 
püspökség kezdetben az esztergomi érsek fennhatósága alá tartozott, de a pápa aztán 
a maga hatáskörébe vonta, míg a püspök a magyarországi püspöki kar tagja maradt. A 
magyar király a katolikus terjeszkedés politikáját folytatta, de nem elég hatékonyan, 
és ezért 1234-ben a pápa figyelmeztette is II. Endre fiát, Bélát, az „ifjabb királyt”, aki 
mint trónörökös megkapta az ország keleti felének az igazgatását: „Miként megtudtam, 
a kunok püspökségében vannak némely népségek, kiket walatoknak [Walati=románok] 
neveznek, és akiket bár magukat keresztény névvel illetnek, mégis egy hit alatt többféle 
rítussal és szokással élnek, és olyasmiket tesznek, amik ellenkeznek a keresztény névvel. 
De mivel semmibe veszik a római egyházat, nem a mi tisztelendő testvérünktől, a kunok 
püspökétől, e hely egyházi vezetőjétől fogadják a szentségeket, hanem némely görög rí-
tusú álpüspöktől, és sokan Magyarországból, úgy magyarok, mint teutonok [szászok] és 
más igazhitűek, akik odatelepednek hozzájuk és így velük, mivel egy népet alkotnak az 
említett walatokkal, megvetvén a püspököt, veszik magukhoz az említett szentségeket 
az igazhitűek nagy megbotránkozására, és a keresztény hit nem kis megcsorbítására.”70 
Más szóval: itt a keleti kereszténység elhódította a nyugati híveit is, amikor görög rítusú 
papok kereszteltek, eskettek és temettek. Curtea de Argeși-en a nyugatias templom mel-
lett már görögkeleti templom is épült.71 Aki a 19. század végén ennek az asszimilációnak 
az okait fürkészte, ezeket a szláv egyházi nyelvben és a tizedfizetési kötelezettségben 
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találta meg. A Kárpátokon túli közegben a magyarok és németek jobban értették a szláv 
liturgiát, mint a latint, jobban vonzott a keleti szertartás pompája, a nős és családos pó-
pák „is nagyobb szellemi rokonságban” álltak a néppel, mint a nőtlen katolikus papok,72 
és a pópák jobban benne éltek a népi mágiában, hiszen szinte napjainkig a római katoli-
kusok és még inkább a protestánsok a pópát kérik meg ráolvasásra vagy ördögűzésre.73 
A katolikus térhódítás előmozdítása érdekében a pápa a kun püspök révén „e nemzetnek 
megfelelő” püspököt akart kineveztetni vikáriusnak. És ennek előmozdítását külön az 
ifjabb király lelkére kötötte, hiszen ez eskü terhe alatt fogadta meg, hogy mindazokat, 
akik nem engedelmeskednek a római egyháznak, ennek aláveti.74 Béla (1235–1270) még 
mielőtt trónra lépett felvette Kunország (Cumania) királyának a címét. Aztán 1239-ben 
immár királyként engedélyezte, hogy 40 ezer kun települjön be Magyarországra, akik 
fel is vették a kereszténységet. A „hamis keresztények” alávetését is megfogadta, de 
óvatosan, mert – mint a pápának írta – „minden egyes nemzet rítusát” tiszteletben tartja, 
ha az nem ellenkezik a katolikus hittel.75

Közben II. János Aszen bolgár uralkodó elhagyta a katolicizmust és a latin császárság 
ellen fordult, mire a pápa bolgárellenes keresztes hadjáratot hirdetett. Béla, mint „ifjú 
király” élt az alkalommal, és elfoglalta az Olt és a Duna, valamint a Kárpátok által be-
határolt területet, a mai Olténiát, és 1232-ben ezen a területen felállította a szörényi bán-
ságot.76 Ezt a régiót, vagy ennek Duna menti részeit eddig talán Bulgária ellenőrizte. A 
feltételezés alapja az, hogy Mehádiától nyugatra létezett egy Krajna (=határterület) nevű 
körzet, ami a magyar királyi fennhatóság eddig való kiterjedésére utal, Szörény neve pedig 
Severinből származna, és a szláv szó jelentése: északi terület.77 Ezzel szemben kimutat-
ható az, hogy Szeverin régi magyar személynév volt, és e tájon létezik a Severinești nevű 
falu, ami Szeverin nemzetséget jelent. Tény, hogy a szörényi bánt a király nevezte ki, és ő 
építtette Szörény várát, hogy a bolgár Vidinnel szemben ellensúlyt alkosson, és egyben a 
Dunánál a kunok gázlóját ellenőrzése alatt tarthassa. A régió mai központja, Craiova – ma 
Románia egyik nagy városa – neve a király (románul: crai) fennhatóságának emlékét őrzi, 
azt jelenti, hogy a királyé, az ő városa.78 A szörényi bánság kialakításában a hátszegi ro-
mán Litovoj is szerepet játszhatott, egyszerre lehetett hátszegi kenéz és szörénységi vajda, 
akinek a fennhatósága alá tartozó területek jövedelmeinek egy részét át kellett engednie 
urának, a királynak. Amikor 1235-ben Nikea császára és II. Aszen János összefogott a 
latin császárság ellen, a pápa IV. Bélát akarta bevetni. A magyar királyt óvatosságra intet-
te az a körülmény, hogy mindkét uralkodóhoz rokoni szálak fűzték; felesége, Laszkarisz 
Mária, a nikeai császárság megalapítójának a lánya, a bolgár cár pedig sógora volt. Ezért 
kérte a pápát, hogy bocsásson meg a vétkesnek, de egyben vállalta a keresztes hadjáratot, 
viszont azt is kérte, hogy a pápa őt nevezze ki legátusnak, mert ha külön legátust rendel 
mellé, akkor azok, akiket harc nélkül megnyerhetne, utolsó lélegzetükig küzdeni fognak 
ellene, mert „azzal vádolnak, hogy a Római Egyház szolgái lettünk”. Természetesen azt is 
hangoztatta, hogy Aszent a világi ügyekben a maga joghatóságának akarja alávetni, egy-
házi téren pedig a Szentszéknek, ugyanakkor megragadta az alkalmat, hogy Szörényben 
püspököt nevezhessen ki, mert ezen a területen, amely „régebben pusztává lett, a nép meg-
sokasodott, és nem tartozik egyetlen püspökséghez sem”.79 Vajon ez azt jelentené, hogy itt 
még fentebb említett „álpüspökök” sem működtek, annyira nem épült volna ki a görög-
keleti egyházszervezet? A püspököt ki is nevezték, de a tartományt újra kellett népesíteni 
az 1241–42-es tatárjárás miatt. A milkói püspökséget viszont a tatárjárás felszámolta, 
még nyomát sem leljük. IV. Béla pedig mérsékelte korábbi katolikus missziós politikáját. 
Magyarország betelepítését viszont folytatta. A román bevándorlás felgyorsulása logikus 
fejleménynek tűnik. A balkáni románok Bulgária és Bizánc ellenségeskedése miatt elvesz-
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tették Trákia legelőit, a lakosságában megfogyatkozott Magyarország lett „az ígéret föld-
je”.80 Betelepedésükről nem szól leíró forrás, az oklevelekben viszont annál gyakrabban 
tűnnek fel. (Az ellenérv: a királyi hatalom most érte le a románlakta területeket és most 
kezdett a románok életébe beavatkozni.) A kunok betelepítése viszont látványos politikai 
fordulatokat hozó folyamat lett.

A király – pápához írt leveléből úgy tűnik – olvashatta Szent István fiához intézett 
Intelmeit, ennek a szellemében is telepítette be a kunokat. Viszont ezek hamar konfliktu-
sokba keveredtek a földesurakkal, akiknek érdekeit sértette a lovas nomád nép magántu-
lajdont nem tisztelő életformája, a királyt azért hibáztatták, mert a kunok befogadásával 
a tatárok haragját vonta az országra, ugyanakkor a kunokat tatár szövetséggel vádolták, 
és miután megölték a kunok vezérét, ennek népe el is hagyta az országot, Bulgária észa-
ki részein húzta meg magát. Így 1241-ben a tatárok megosztott országot találtak, még a 
döntő csata előtt is egymással és urukkal civakodó királyi hadsereget. Fel is morzsolták. 
És az ország lakosságának – becslések szerint – egyötöde-fele áldozatul esett. Kérdés, 
hogy Magyarországon tartósan akartak-e berendezkedni vagy csak adófizetőjükké akar-
ták tenni? Úgy támadtak, mint a vihar, és aztán a pusztítás után váratlanul távoztak az 
országból, mert meghalt a nagykán, és kitört a hatalmi harc, aztán az elkövetkező év-
tizedekben az orosz fejedelemségekkel, Lengyelországgal és Bizánccal hadakoztak. Így 
Magyarország újjáépülhetett.

A tatárjárás során feltehetően a hazai román közösségek ellenálltak, bár erre nincs 
forrás. Arra viszont van, hogy székelyek és románok – a perzsa krónikás szerint „fe-
kete románok” (Kara-Ulagh)81 – a Kárpátok hágóinál együtt harcoltak, de ezek a ro-
mánok moldvaiak lehettek, a milkói püspök katonái,82 mert Erdélynek keleti részein 
nem alakultak ki a fogarasihoz, a hátszegihez, a máramarosihoz, a bánságiakhoz és a 
szörénységiekhez hasonló román önigazgató területek.83 Viszont Kézai Simon 1280-as 
években írt krónikája arról tudósít, hogy a székelyek, „a hunok maradványai, kik mi-
dőn megtudták, hogy a magyarok Pannoniába másodszor visszajöttek, a visszatérőknek 
Ruténia határszélein eléjök menének s Pannoniát együtt meghódítván abba részt nyer-
tek, de nem a pannóniai síkon, hanem az oláhokkal együtt a határszéli hegyek közt kap-
tak osztályrészt. Ahonnan az oláhokkal összeelegyedve, mint mondják, azok betűit hasz-
nálják.”84 Azok, akik ezt a krónikásnak mondták, a székely rovásírást összetévesztették 
a románok által használt cirill betűkkel. De ilyen írás csak a 14. századi templomokban 
maradt fenn. A román államelőtti társadalomszerveződésről a legalaposabban csak ab-
ból az 1247-es adománylevélből értesülünk, amellyel IV. Béla a Szörénységbe akarta 
megtelepíteni a Johannita Lovagrendet. Ez az oklevél már jellegzetes hűbéri szerződés, 
amelyben mindkét fél megfogadja, hogy „tanáccsal és segítséggel” tartozik egymásnak. 
A király a lovagrendnek adta egész Szörénység földjét János és Farkas kenézségeivel 
(cum kenezatibus Joannis et Farcasii), kivéve Litovoj vajda kenézségét (terra kenezatus 
Lytuoy woiavode), amelyet a románoknak (Olatis) meghagyott, „miként azt eddig is 
bírták”. (János feltehetően Craiovában élt, Farkas pedig a Duna mellékén fekvő mai 
Romanați megyében.85 A szörénységi hasznok, jövedelmek és szolgálatok felét a király 
megtartotta magának, felét pedig átengedte a lovagoknak. Ugyanakkor a Duna melléki 
halastavakat megtartotta magának, és megtartotta Kiliát (Cheley), ha igaz. Kilia bizánci 
alapítású kikötő a Duna-deltában, neve a görög „gabonatár” (τα χελλια) szóból szár-
mazik, ami arra utal, hogy a gabonakereskedelemben fontos szerepet játszott. Viszont 
a királyi fennhatóság már csak papíron létezett, és a jogfenntartás a visszafoglalás 
vágyát fejezte ki.86 (De az is lehet, hogy Cheley nem más, mint a mai olténiai Celeiu.) 
IV. Béla ugyancsak ebben az oklevelében a románoknak (Olati) kötelezővé tette, 
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hogy a lovagokkal együtt harcoljanak. Bár az Olton túli Cumania nagy részét a tatárok 
hatalmukba kerítették (és ezt a területet már nemcsak Cumaniának, hanem Tartariának 
is nevezték87). A király a johannitáknak adta „egész Cumaniát” is, nyilván azzal a cél-
lal, hogy foglalják vissza, egyben Szeneszláv vajda földjét (terra Szeneslai woiavode 
Olatorum) ugyancsak meghagyta a románoknak, „miként azt eddig is bírták”. Kikötötte, 
ha a johanniták és a helyi hatalmasságok (maiores terrae) között vérontásra kerülne sor, 
ez utóbbiak a királyi udvarhoz fellebbezhessenek. Mindkét vajda románjai jövedelme-
inek felét a király megtartotta és felét átengedte a johannitáknak.88 Ezek aztán – talán 
éppen az 1260-as bolgár támadás miatt – elhagyták az országot.89 Elképzelhető, hogy a 
tatárjárás után a szörényi bánságot vagy annak egy részét Bulgária foglalta el, de a király 
visszafoglalta, és 1263-ban már megint szörényi bán állt a tartomány élén.90

Béla király pedig közben újból betelepítette a kunokat, fiát is kun leánnyal adta ösz-
sze, és így – mint a pápának írta – „ma pogányokkal védjük a királyságunkat és pogá-
nyokkal vetjük lábaink alá azokat, akik nem tartják az egyház hitét”.91 De a kemény 
nyilatkozattal szemben óvatosan járhatott el; támogatta a görögöket a latin császárság 
elleni harcukban.92 A görögkeleti románok egyéb, „bolgár, görög, rác skizmatikusokkal” 
együtt ott harcoltak seregében, mint ezt II. Ottokár cseh király a pápának felpanaszolta. 
A katolikus egyház hegemóniája abban nyilvánult meg, hogy a király a románok, akár 
a székelyek állataik után fizetett adójának egytizedét az esztergomi érseknek ítélte. A 
székelyek ökreik után adóztak, úgynevezett ökörsütési adóval tartóztak (4–6 ökör után 
egyet adtak), ha királyt koronáztak, ha elsőszülött fia látott napvilágot, vagy királyi 
lakodalomra került sor. A románok juhötveneddel (ötven juh után egy juhval és egy 
báránnyal) adóztak, úgy, mint Szerbiában is. (A székelyek és románok – királynak járó 
– állatadójának tizede viszont az esztergomi érseknek járt.)

A tatárjárás kétéves pusztítása fordulatot hozott Béla király politikájában. Miután a 
sorsdöntő Muhi-pusztai csatában a könnyű fegyverzetű népek hamar kereket oldottak, 
ő maga is életét nehézfegyverzetű harcosai odaadásának köszönhette, rákényszerült 
arra, hogy folytassa apja birtokadományozó – privatizációs – politikáját. A vármegyei 
földvárak is csődöt mondtak, és csak a magánbirtokok urai voltak képesek kővárakat 
emelni és nehézfegyverzetű harcosokat kiállítani. A királyi hatalom a románokat vi-
szont védelmezte a feudalizációtól, így a hátszegi kenézeket. A bánsági Gyepű (Gepu, 
románul: Prisaca, 1469-ben Prezaka, ma: Constantin Daicoviciu), Tövis (Tyuis) és más 
karánsebesi helyek birtokosait pedig megerősítette örökségükben.93 Ezeknek a falvak-
nak már neve is utal határvédő szerepükre, egyébként immár a Szörénységbe vezető 
utat biztosították. A magyar királyság nem mondott lett a Kárpátokon túli területekről, 
adóztatta a helyi hatalmi közösségeket, és ezt a hatalmi konstellációt lehet magyar-ro-
mán kondominiumnak is nevezni,94 ami magyar–román–tatár (kun) törékeny hatalmi 
egyensúlyon alapult. A tatárjárás megállította a Kárpátokon túli román területeken a 
magyarok megtelepedését, de a magyar királyság fennhatóságának megszilárdulását a 
Magyarországon elszabaduló anarchia is gátolta.

(Anarchia és rend, Kun László és III. Endre) Az anarchia a rendszerből következett, 
különben is a stabilitás mindig és mindenütt kitermeli az ellentettjét. IV. Béla ellen is 
fellépett saját fia, ahogyan ő is korábban apja ellen, és megint megosztották a hatal-
mat, István Erdély hercege lett. Királykodása pedig csak két évig (1270–1272) tartott. 
Utána kiskorú fia IV. (Kun) László (1272–1290) következett a trónon, de sokáig any-
ja, Kun Erzsébet gyámsága alatt állt. Közben a főurak egymás ellen fordultak, harcba 
szálltak a vezető tisztségekért, és valamennyien arra törekedtek, hogy hatalmukat a 
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királyi hatalom rovására növeljék. Litovoj is próbálkozott. Időközben megszerezhette 
Szeneszlav vajdaságát, és megtagadta a magyar királynak járó adót. De 1279-ben a 
király egyik kedvence csatában megölte, testvérét Bărbatot elfogta, akiért a király még 
jókora váltságdíjat csikart ki, és a korábbi függőségi viszonyt visszaállították.95 A vi-
szálykodásokba a pápa is beavatkozott. 1279-ben legátusként ide küldte Fülöp fermói 
püspököt, aki Budán zsinatot tartott. A zsinat rendelkezéseivel meg akarta szilárdítani 
az egyházi anyagi helyzetét és az egyházi fegyelmet. Ennek érdekében megtiltotta a ka-
tolikusoknak a „skizmatikus” templomok látogatását, valamint azt, hogy „skizmatikus” 
papok katolikus templomban tartsanak szertartást, sőt azt is, hogy püspöki engedély 
nélkül templomot emeljenek.96 A nagy kérdés a kunok helyzetének rendezése lett, an-
nál is inkább, mert a király a főúri csoportosulások ellenében a kunokat vetette be, 
körükben érezte jól magát, feleségét is elhagyta és kun lányokkal barátkozott. A kunok 
vezetőrétege már hasonult a magyar nemesekhez, jelentős részük viszont még őrizte a 
nomád életformát, és a kereszténységet sem vette fel. Ezért az országgyűlés meghoz-
ta azokat a kun törvényeket, amelyek területi autonómiát biztosítottak a kunoknak, de 
egyben elrendelték a katolizálásukat, kimondták a kunok személyes hadkötelezettségét, 
és a kun főurak útja is megnyílt a magyar nemességbe. A polgárháborús állapotok ezzel 
még nem értek véget. A királynak a kunokat is le kellett győznie, akik egy része a tatá-
rokhoz menekült, és aztán 1285-ben bekövetkezett a „második tatárjárás”. Ez is átfogó 
– Lengyelország és Bizánc elleni – támadás részeként bontakozott ki. Most azonban a 
tatárok Magyarországra jóval kisebb erőkkel támadtak, és súlyos csapásokat szenvedtek 
el. Az esztergomi prépost is büszkén értesítette kanonokjait, hogy miután a kétszázez-
res tatár sereg Erdélyen keresztül vonult vissza, ott útjukat a székelyek, a románok és 
a szászok akadályokkal torlaszolták el.97 A tatárok viszont az elkövetkező években fel-
számolták a szörényi bánságot, és a tatár törzsszövetség állama, az Aranyhorda határa a 
Vaskapuig terjedt. Az Aranyhordán belül Nogáj kán az Aldunánál (a dobrudzsai Isaccea 
fővárossal) külön hatalmi centrumot alakított ki, az úgynevezett Kékhordát, amelynek 
vezetői aztán meghasonlottak az Aranyhorda vezetőivel. A tatárok a korábbi magyar 
balkáni bánságokat, emellett Bulgáriát és Szerbiát is maguk alá rendelték, és törzsi 
államukba betagolták a Kárpátokon-túli kunokat is. Magyarországot még közelebbről 
érintette az, hogy László király tatár segítséget is igénybe vett a belső hatalmi harcban, 
méghozzá a szepesi városok ellen, és ezzel még élesebben szembekerült a katolikus 
egyházzal, amely mindig is óvta a magyar királyokat, hogy a tatárokkal egyezkedjenek. 
Mindkét fél igyekezett a románokat is maga mellé állítani. Ladomer érsek a Szeben- és 
a Barca-megyei (barcasági) románokat is felszólította, hogy a tatárok szövetségét ke-
reső király követeit fogják el.98 László király viszont annyira pártfogolhatta a görögke-
leti ortodoxokat, hogy ennek emlékét még egy 16. századi orosz krónika is megőrizte. 
Eszerint egy bizonyos Vladiszláv, azaz László király, akit a szerb Száva érsek keresztelt 
meg, titokban szívében őrizte Krisztus hitét, királyként pedig latinságot színlelt. Mindez 
persze későbbi találmány, de valóságos mozzanatokkal. Miután Lászlót éppen a kunok 
ölték meg, a pápa az olmützi püspököt rendelte ki annak tisztázására, hogy a király 
„skizmatikusként” vagy katolikusként hunyt el.99

Az új király, III. Endre (1290–1301) immár teljességgel a katolikus egyházra támaszko-
dott, a főúri csoportokkal szemben a köznemességre, és a szabad királyi népek helyzetét 
próbálta erősíteni. Ha anarchia dúlt, mindig az Egyház próbálta biztosítani a rendet, meg-
fékezni a törvénytelenségeket, a hatalmi önkényt. A bárói uralom, az oligarchia ellenében 
a főpapok megpróbáltak rendi államot szervezni, rendként próbálták felléptetni a nemessé-
get, érvényt szerezni annak az elképzelésnek, hogy a főúr és a köznemes egyenjogú tagja 
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a nemesek közösségének. Ezt a víziót még – a paradox módon feltehetően szolgarendből 
kiemelkedett pap és királyi jegyző – Kézai Simon krónikája ágyazta be a magyar történe-
lembe. A nemesek ugyanis szerinte a hadi kötelezettségeiket teljesítő harcosok, míg azok, 
akik ezt nem tették, a köznép szolgaságába süllyedtek, mely köznépet még a hadifoglyok 
alkották, bár ezek közül „némely derekabbakat” maguk közé fogadtak, és velük együtt 
hadakoztak. A nemességet „a tiszta magyarság”-ból valók mellett „csehek, lengyelek, gö-
rögök, besenyők, örmények s majd minden külföldi nemzetből [jöttek], mely az ég alatt 
van,” alkotják.100 És ez a nemesség – a gondosan megszerkesztett hun hagyománynak meg-
felelően – önrendelkező, törvényalkotó közösség. III. Endre ennek a szemléletnek próbált 
érvényt szerezni. Törvényben írták immár elő az országgyűlések rendszeres megtartását. 
1298-ban a status szót először használták congregatio értelmében egész Európában. A rend 
biztosításának érdekében a korona fogalom is hamarább jelent meg, mint Csehországban 
vagy Lengyelországban, tehát az, hogy a korona testesíti meg az ország egységét, a király 
és a nemesség közösségét, amiből az következik, hogy a korona uralkodik, ő a lojalitás 
tárgya. Törvényt a király és a nemesség közösen hoz, ami természetesen a különböző erők 
és csoportok bonyolult összjátékához vezet.101

III. Endre Erdélyben is igyekezett rendet teremteni. Már 1291-ben „valamennyi 
nemessel, szászokkal, székelyekkel és románokkal” Gyulafehérvárt „az ő helyzetük 
megreformálását célzó gyűlést” (pro reformatio status eorundem congregationem) 
tartott. És ezen még a főnemesi befolyás érvényesülhetett, mert Ugrin mester, aki ko-
rábban szörényi bán volt,102 visszakapta – úgymond: igazságtalanul elvett – fogarasi és 
fogarasföldi szombatfalvi (Zumbothel) birtokát. És éppen a jelenlevők, többek között 
románok, bizonyították, hogy ezt a birtokot már ősei is birtokolták. Ez az eset arra utal, 
hogy a királyi adománybirtokok beékelődtek a szabad románok közösségei közé.103 Sőt, 
a következő évben a király megengedte az egyik hunyadi földbirtokosnak, hogy romá-
nokat telepítsen, és szolgálataikat igénybe vegye. A szabad románok viszont továbbra 
is a maguk szabadságaival élő közösséget alkottak. Igaz, a magyar országgyűlés ezt 
nem, hanem csak a nemeseket, székelyeket, szászokat és kunokat (universitas nobilium 
Ongarorum, Siculorum…) tudósította például arról, hogy kit emelt a nemesség sora-
iba.104 Ugyanakkor a királyi hatalom igyekezett akadályozni a románok jobbágysorba 
süllyesztését is, hiszen a földesúr ennek révén rátette kezét arra az adóra, amelyet az 
eddig szabad román a királyi kincstárnak fizetett. 1293-ban III. Endre egyik oklevelében 
emlékeztetett rá: „bárói tanácsára” elrendelte azt, hogy a nemesi fennhatóság alá vont 
románokat telepítsék a székesi királyi uradalomba. Innen a még ma is fel-felbukkanó 
hamis vélekedés, mely szerint Erdélynek ekkor csak annyi román lakója lett volna, hogy 
azokat össze lehetett volna gyűjteni egyetlen uradalom területén.105 (Ezzel szemben van, 
aki úgy véli, csupán a székesi királyi birtokról elszökött elemek visszarendeléséről volt 
szó.106) Valójában a király a román szabad elemeket védte, és gátat akart vetni a román 
szabadok tömeges lesüllyesztésével kezdődő feudalizációnak. És egyelőre olyan cse-
kély lehetett még a feudális függőségbe kerülő románok száma, hogy viszonylag kis 
területre lehetett őket csoportosítani – mint ezt komolytalan magyar munkákkal szem-
ben komoly magyar munkák is hangsúlyozzák.107 Az 1293-as rendelkezés említett már 
korábbi félreértelmezése kapcsán is írhatott Ferdinand Lot – aki egyébként nem fogadta 
el a dák–román kontinuitás tanát – a magyar történészek álnokságáról.108 Az álnokság-
nak sok arca van. De a történész nem feltétlenül hamiskártyás, bár akad ilyen is, de 
gyakran előfordul, hogy a koncepció elfedi a valóságot, ilyenkor szelektíven olvassuk 
a forrásokat, és elmondhatjuk: annál rosszabb a tényeknek. Példa erre az a vélemény 
is, mely szerint Ugrin mester birtokba helyezésével megszüntették volna a fogarasi 
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román autonómiát, csakhogy ebből a felfogásból kimaradt az 1293-as királyi parancs,109 
holott ez továbbra is a váruradalmaknak alárendelt szabad románok és szabadságaik 
királyi védelmét jelentette. Ilyen szabad román közösségek élhettek még az Erdélyt és 
Magyarországot elválasztó bihari hegyekben.110 (Sőt, Nagyvárad környékén még kunok 
is.111) Ugyanakkor a király még egyes esetekben engedélyezte, hogy a gyulafehérvári 
káptalan román családokat telepítsen a maga birtokaira, és a brassói comesnek is adomá-
nyozott román falvakat. III. Endre elhunyta után Magyarországon újabb anarchia, majd 
újabb konszolidáció időszaka következett. A Kárpátokon túl pedig megalakulhattak a 
független román vajdaságok.
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