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Második András magyar 
királynak halála után 
utolsó feleségétől, Estei 

Beatrixtől született egy fia, akit 
Istvánnak kereszteltek és később 
Utószülött Istvánnak is nevez-
tek. II. András  harmadik felesé-
ge, a személyét körülvevő ellen-
séges légkör miatt Itáliába me-
nekült, és gyermekét menekü-
lés közben, német földön szülte 
meg. A magyar udvari szóbeszéd 
szerint a gyermek nem az idős 
II. Endrétől származott, hanem 
az egyik főúrtól, Apodfia Dénes-
től, aki a királynéval folytatott til-
tott viszonyt. IV. Béla nem ismer-
te el testvérének Istvánt, és Ma-
gyarországon a hiedelem szerint 
Istvánt nem tekintették igazi Ár-
pád-házi hercegnek.

Beatrix  halála után árván fel-
nőtt fia kalandos életút során vé-
gül az előkelő velencei Morosini 
családba nősült, és 1265-ben 
született fiát Endrének keresz-
telték. A választott név is mu-
tatja, hogy bár Magyarorszá-
gon kétségbe vonták Istvánnak 
a szent királyok nemzetségéből 
való származását, Utószülött 
István azonban számon tartot-
ta azt. 1271-ben végrendeletében 
fiára hagyta a Szlavónia herce-
ge címet, melyet ő is viselt, és 
amely jogcímül szolgálhatott egy 
magyarországi országrész bir-
toklására, illetve adott esetben a 
magyar trón öröklésére. A gaz-
dag Morosini családban úgy ne-
velték Endrét, mint királyi her-
ceget, aki egyszer majd elnyeri 
a magyar koronát.

Sokféle elvárás Endrével szemben

Az, hogy Endre neve a magyar 
trón betöltésében reálisan szó-
ba kerülhetett, nem hercegi ne-
veltetésének, hanem a Magyar-
országon történt időközi esemé-
nyeknek tulajdonítható. Az or-
szágban kialakult anarchia mi-
att a hatalomból kiszorult tarto-
mányurak többször kísérletez-
tek – IV. László ellenében – ellen-
király állításával, és amikor IV. 
László András nevű öccse 1278-
ban meghalt, a figyelem a Velen-
cében élő Endre felé fordult. E 
fordulat is mutatja, hogy bár Ma-
gyarországon az Árpádok hatal-
ma megrendült, mégsem kérdő-
jelezte meg senki, hogy a király-
nak ebből a családból kell szár-
maznia. IV. László uralkodása 
alatt Endre kétszer is járt az or-
szágban, de mindkétszer távozni 
kényszerült. Második ittlétekor, 
1290 nyarán, Hahót Arnold biha-
ri várúr kiszolgáltatta az ifjú her-
ceget Habsburg Albert osztrák 
hercegnek, így Kun László halá-
lakor Bécsben volt házi őrizet-
ben. A magyar politikai élet szin-
te összes szereplője meglepően 
gyorsan elnyomta származásá-
val kapcsolatos kételyeit, és egy-
ségesen kiállt Endre herceg ki-
rálysága mellett. Az egység azon-
ban eltérő indítékokat takart: a 

főurak az általuk folytatni kívánt 
politikai játszmáik eszközét lát-
ták a jövendő királyban, míg az 
egyház és a nemesség a feudá-
lis állam regenerálását és valós 
vagy vélt jogai érvényesítését vár-
ta az új uralkodótól.

Lodomér érsek két szerzetes 
megbízottja álruhában szöktette 
Endrét Bécsből Magyarország-
ra, és 1290. július 23-án Székes-
fehérváron megkoronázták. A 
magyar szokásjognak megfele-
lő szertartás új mozzanattal bő-
vült: az uralkodónak esküt kel-
lett tennie egy felolvasott koro-
názási hitlevélre, amelynek főbb 
pontjai szerint az egyház hű fia 
lesz, üldözi az ország rablóit és 
gyújtogatóit, gyarapítja Magyar-
országot és visszafoglalja elfog-
lalt részeit.

A magyar királyi hatalom
1290 körül

III. Endre trónra lépésekor már 
előrehaladott állapotban volt a 
feudális anarchia. Az ország je-
lentős részei valójában nem a 
király, hanem az adott területen 
birtokokkal rendelkező főurak 
hatalma alatt állottak. Ezek a 
későbbi tartományurak, kiski-
rályok vagy oligarchák király-
ként viselkedtek saját területü-
kön: háborúkat viseltek egymás 
– és sokszor a király – ellen, sa-
ját katonai erővel rendelkeztek, 
és többen önálló külpolitikát is 
folytattak. Jellemző a korabe-
li viszonyokra, hogy míg IV. Bé-
la halálakor a várak több mint 
harmada volt királyi kézen, ad-
dig 1290 körül alig egyötöde, és 
a négy legerősebb tartomány-
úri család együttesen több vá-
rat birtokolt, mint a király. End-

re külföldről sem remélhetett 
segítséget, bár a koronázása 
körüli időszakban házasság-
ra lépett Fenenna lengyel her-
cegnővel. Apósa is száműzetés-
ben élt, így számottevő fegyve-
res erővel nem rendelkezett. 
Ilyen körülmények között kü-
lönösen szüksége volt III. And-
rásnak a papság és a nemes-
ség támogatására. Endre ma-
gyar királlyá koronázását még 
az egyházi vezetés és néhány 
tartományúr összefogásának 
köszönhette, a koronázás után 
azonban másfajta szövetség 
alakult ki az egyház, a nemes-
ség és a király között. A politi-
kai jelentőségét növelni kívá-
nó nemesség számára különö-
sen kedvező volt az itáliai ko-
rai rendi állammodellt ismerő 
király mentalitása.

Az óbudai program

A törekvések megfogalmazása 
az 1290. szeptember elején Óbu-
dán tartott országgyűlésen tör-
tént, amelyet egy harmincnégy 
cikkelyből álló, királyi kettős-
pecséttel ellátott dekrétum ki-
adása követett. Ezt a dekrétu-
mot szokás III. András első tör-
vénykönyveként említeni. A cik-
kelyek tartalma egyértelmű-
en mutatja: a gyűlés hangadói a 
klérus és a nemesség voltak. A 
harmincnégy cikkelyből tizen-
kilenc közvetve vagy közvetle-
nül a magánhatalmat kiépítő fő-
urak ellen szólt, és számos cik-
kely az egyház és a nemesség 

jogait erősítette meg. A dekré-
tum eltiltotta a királyt örökös is-
pánságok és teljes megyék ado-
mányozásától, intézkedett a IV. 
László uralkodása alatt jogta-
lanul szedett vámok eltörlésé-
ről és elrendelte a IV. László ide-
jén tett birtokadományok felül-
vizsgálatát. Ez utóbbit a két ér-
sekből, a püspökökből és az or-
szággyűlés által delegált neme-
si tanácsosokból álló testület vé-
gezte volna el. A nemességben 
mindemellett már ekkor felme-
rült az országtanács ellenőrzé-
sének gondolata, mert megígér-
tette a királlyal, hogy országos 
hatáskörű vezetőt – nádort, tár-
nokmestert, alkancellárt és or-
szágbírót – csak a nemesség ta-
nácsa alapján nevez ki.

Az országgyűlésen tehát egy 
európai mércével mérve is korai-

nak tekinthető rendi állam körvo-
nalazódott, a program és a reali-
tások között azonban – mint rö-
viddel a gyűlés után nyilvánvaló-
vá vált – nagy volt a feszültség. Az 
országtanácsot ugyanaz a főúri 
csoport tartotta a kezében, amely 
IV. László utolsó éveiben alakult 
ki, és András királyságát is le-
hetővé tette. Így röviddel a gyű-
lés után a király már kénytelen 
volt a határozatokkal ellentétben 
cselekedni, örökös ispánságot és 
országos méltóságot adományo-
zott azoknak, akik tevékenysé-
ge ellen az óbudai programpont-
ok irányultak.

A király felismerte helyzeté-
nek ellentmondásos voltát, és 
megpróbálta politikai bázisát ki-
szélesíteni: 1291. február 22-én a 
gyulafehérvári gyűlésen újra ki-
adta az óbudai végzéseket az-
zal a kiegészítéssel, hogy a birto-
kos és „nemesi módra viselkedő” 
erdélyi szász vezetőréteget a ne-
mességgel azonos szintre emel-
te. A fennmaradt oklevelek alap-
ján ismert, hogy András felismer-
te a városok és a kereskedelem 
jelentőségét is.

Kedvező előjelekkel indult 
tehát III. András uralkodása, 
azonban kellő erő hiányában 
nem tudott új irányt szabni az 
eseményeknek. A koronázást 
követő konszolidáció 1292 tá-
ján megtört. Mint az azt megelő-
ző néhány évtizedben már több-
ször előfordult, a bizonytalan 
külpolitikai helyzet hatott visz-
sza a belviszonyokra és okozott 
változást.

Külső fenyegetések

A III. Endre uralkodásához fű-
zött reményeket kezdettől be-
árnyékolta az uralkodó ingatag 
külpolitikai helyzete. Míg az or-
szágon belül elismerték ural-
mát, addig külföldön IV. Lász-
ló halála után szinte egyszerre 
mozdult meg minden olyan ha-

talom, amelynek az Árpád-ház 
kihaltnak nyilvánítása állt ér-
dekében. IV. Miklós pápa a ma-
gyar trón betöltésének jogát a 
Szentszéknek igényelte, azzal 
az indoklással, hogy Szent Ist-
ván a korona elfogadásával el-
ismerte a pápai hűbért. A ná-
polyi Anjouk sem ismerték el 
András királyságát és leányági 
örökösödés címén maguknak 
követelték a magyar koronát. 
Kun László halála után Habs-
burg Rudolf német király Ma-
gyarországot megürült hűbér-
nek nyilvánította, és 1290. au-
gusztus 30-án kelt oklevelében 
fiának, Albertnek adományoz-
ta. Rudolf arra alapozta igényét, 
hogy a tatárjárás idején IV. Béla 
katonai segítség fejében hűbé-
rül ajánlotta fel Magyarorszá-
got. Rudolf nem vette figyelem-
be, hogy a tatárjárás idején II. 
Frigyes nem küldött segítséget 
IV. Bélának, így a felajánlás is 
semmissé vált.

A külső fenyegetések közül a 
Habsburgoké volt a legközvet-
lenebb. A Lodomér érsek vezet-
te magyar klérus óvatosan, de 
visszautasította a pápa elmé-
letét, az Anjouknak – elsősor-
ban a távolság miatt – idő kel-
lett, hogy igényük gyakorlati ér-
vényesítését megszervezzék, 
András azonban egyébként is 
kötelezettséget vállalt a nyuga-
ti országrészek visszaszerzé-
sére, így a magyar–osztrák el-
lentét 1291 közepén fegyveres 
konfliktusba csapott.

A magyar–osztrák háború és a 
hainburgi béke

A túlzó krónikák szerint a mint-
egy nyolcvanezer fős magyar 
sereg július 18-án lépte át az 
osztrák határt, és – a nyugat fe-
lé indított hadjáratok hagyomá-
nyait követve – különféle irá-
nyokba előretörve pusztítot-
ta az osztrák területeket. Na-
gyobb csatára nem került sor, 
két kisebb erőkkel vívott üt-
közet – Nagyszombat és Bécs 
mellett – magyar győzelemmel 
végződött. Eközben Albert ap-
ja, Habsburg Rudolf 1291. júli-
us 15-én meghalt, és a választó-
fejedelmek – tartva a Habsbur-
gok megnövekedett hatalmától 
– nem Albertet szándékozták 
német királlyá választani. Így 
egyik félnek sem állt érdeké-
ben a háború folytatása, és 1291. 
augusztus 26-án Hainburgban 
megegyezés jött létre a béke 
feltételeiről, amelyre augusz-
tus 28-án a két uralkodó letette 
az esküt. A béke értelmében Al-
bert kötelezte magát az elfoglalt 
magyar várak és területek visz-
szaadására, III. Endre viszont 
beleegyezett, hogy a vissza-
adott várak többségét Ausztria 
biztonsága érdekében lerom-
boltatja. A hainburgi béke vol-
taképpen külpolitikai siker volt, 
ez azonban a belpolitikában a 
visszájára fordult. A Kőszegiek 
visszakapták elvesztett várai-
kat, azonban tartományúri ha-
talmuk megtartása érdekében 
nem szándékoztak lerombol-
ni azokat.
 
(folytatjuk)

GARDA DEZSŐ

III. Endre Velencében született 1265-ben. Apja Ist-

ván herceg, II. Endre utószülött fia, anyja Morosini 

Tomasina, egy velencei előkelő család leánya. 

Származása után Velencei Endrének is hívták. 

A király felismerte helyzetének ellentmondásos 
voltát, és megpróbálta bázisát kiszélesíteni: 1291. 
február 22-én a gyulafehérvári gyűlésen újra kiadta 
az óbudai végzéseket azzal a kiegészítéssel, hogy az 
erdélyi szász vezetőrétegnek nemességet adott. 

Egy Árpád-házi magyar király velencei földről külső fenyegetések és belső viszályok között

III. Endre 13. századvégi trónra lépése

 III. Endre a trónon, a magyar királyi jelképekkel 
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