
26. HUNYADI MÁTYÁS 

Mátyást tartják a leghíresebb magyar királynak. Uralkodása
alatt élte fénykorát a középkori Magyarország. 

A KIRÁLYVÁLASZTÁS

V. László halálhírére az 1458. év elején a nemeseket or-
szággyûlésre hívták össze Pestre. Meg kellett választani az
új királyt. Fenn, a budai várban a fôpapok és fôurak alku-
doztak. Eközben a túlparton a kisebb nemesek is tanácsko-
zásba kezdtek. Hamar kiderült: legtöbbjük a törökverô hôs,
Hunyadi János tizenöt éves fiát, Mátyást akarja uralkodó-
jának. A Duna jegére tódulva követelték Hunyadi Mátyást
Magyarország királyának. 

A királlyá választása után hazatérô Mátyás (1458–1490)
gyorsan bebizonyította: olyan uralkodója az országnak,
amilyen Zsigmond óta egy sem volt! Egymás után törte
meg a bárók hatalmát. Kit hízelgéssel, kit fenyegetéssel
vett rá, hogy királyi akaratával ne merészeljen szembe-
szállni. 

Honnan tért haza Mátyás 1458-ban?

MÁTYÁS KÜLPOLITIKÁJA

Miután az országon belül megerôsödött hatalma, a király a
török fenyegetést akarta megszüntetni. Mátyás okult a ma-
gyar hadsereg korábbi vereségeibôl. Nem akart a magyar-
nál sokkal erôsebb szultáni sereggel nyílt csatát kezdeni.
Inkább a határok védelmét erôsítette meg. Elfoglalta a
török legerôsebb várát, Jajcát. Ide és a többi végvárba jól
felszerelt katonákat küldött. Ezután nem támadta meg az
Oszmán Birodalmat, sôt igyekezett bé-
kében élni a törökkel. Ha azonban a
török támadott, hadserege készen állt a
védelemre. Az Erdélyre törô török rab-
lóhadat Mátyás leghíresebb hadvezére,
Kinizsi Pál Kenyérmezônél legyôzte
(1479). A súlyos vereség hosszú idôre
elvette a törökök kedvét Magyarország
megtámadásától.
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Keresd meg Jajca várát a történelmi at-
laszodban! Miért volt nagyon fontos vár az
ország védelme szempontjából?

A kegyes uralkodó. Az ország nemesei
apja emléke miatt döntöttek Mátyás
mellett. Az ifjú Mátyásról senki sem tud-
hatta, hogy rátermett király, jó hadvezér
lesz-e. Ezért kormányzót is állítottak
mellé anyai nagybátyja, Szilágyi Mihály
személyében. Mátyás hazatérve leváltot-
ta Szilágyit, mert maga akarta intézni az
ország ügyeit. 

A sértôdött öreg vitéz többször is fel-
lázadt felséges unokaöccse ellen, de Má-
tyás minden alkalommal lecsendesítette,
s nem állt bosszút rajta hûtlenségéért.

Mátyás és a török elleni háború. A pápa többször sürgette
a török elleni háborút. Azt ígérte Mátyásnak: ha belekezd, a
többi keresztény ország sok-sok katonát küld neki. Erre Má-
tyás válasza ez volt: „Ezekben az ígéretekben én méltán bíz-
va (...) összegyûjtött haderômmel a mezôn állok. De valójá-
ban eddig semmit sem látok a megígért támogatásból. (...) Az
ellenség fenyeget, megelôzi lám a habozókat, és egész táma-
dását egyedül ellenem fordítja.” 

Kinizsi Pál. Mátyás kiváló hadvezére volt Kinizsi Pál, aki a
„törökverô” nevet érdemelte ki kortársaitól. A vitéz hatalmas
testi erejérôl volt híres. A csatában gyakran mindkét kezében
kardot forgatott. Mátyás sokra becsülte a jó katonát. Egysze-
rû származása ellenére fôemberei közé emelte. Kinizsi fôleg
a török elleni háborúkban tüntette ki magát. 

A hagyomány szerint a török elleni kenyérmezei gyôzelem
örömére Kinizsi táncra perdült, de nem akárhogy! Egy-egy
halott törököt a hóna alá kapott, a harmadikat pedig a fogai
közé, s úgy ugrált, forgott a tábortûz körül. 

Mátyás király � Mondd el, mit ábrázolnak a ké-
pen látható címer részei!
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Azért, hogy országának erejét megsokszorozza, Mátyás el-
határozta, hogy megszerzi a cseh királyi címet. Cseh király-
ként beleszólhatott a Német-római Császárság ügyeibe, a
császárválasztásba. Büszkesége is erre ösztönözte. A többi
uralkodó ugyanis lenézte ôt, mert nem voltak királyi ôsei. 

Mátyás háborút indított Csehország ellen. Ehhez át-
szervezte hadseregét. Korábban háború esetén meg kellett
várni, amíg a katonáskodásra kötelezett nemesek az ország
minden vidékérôl a király zászlaja alá gyûlnek. Ez sok idô-
be telt, és nem volt biztos, hogy a jelentkezôk képzett ka-
tonák voltak. Mátyás ezért állandóan készen álló zsoldos
sereget toborzott. A fekete seregnek nevezett alakulat
eleinte 6000, késôbb már 20 000 katonából állt. 

A cseh háborúk és az új hadsereg megteremtése rengeteg
pénzbe került. Ez elégedetlenséget szült. Sokan azt is Má-
tyás szemére vetették, hogy nem a török ellen harcol. Össze-
esküvést szerveztek a király ellen, és le akarták váltani.
Mátyás azonban gyorsan leszámolt a lázadókkal.

A KIRÁLYI GAZDAGSÁG FORRÁSAI

Mátyás merész tervei sok pénzt igényeltek. A kincstár be-
vételeinek növelésére a király a kapuadót füstadóra vál-
toztatta. Már nemcsak jobbágytelkenként, hanem a telken
álló házanként (vagyis kéményenként) kellett adót fizetni.
S mivel egy telken sokszor több jobbágyház volt, ez jelen-
tôsen növelte a bevételeket. 

Melyik királyunk vezette be a kapuadót? Kik fizették ezt?
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A fekete sereg legjobb katonái csehek és
morvák voltak. Legtöbbjük huszita volt,
és évtizedeken át harcoltak a magyar ki-
rályok ellen. Mátyás ezzel nem törôdött.
Tudta, hogy a zsoldos katona azt szol-
gálja, aki megfizeti.

Mit tanultunk a huszitákról?

Lázadás Mátyás ellen. A Mátyás elleni
szervezkedés két vezetôje Vitéz János
esztergomi érsek és unokaöccse, Janus
Pannonius pécsi püspök voltak. Vitéz
János tudós ember, Mátyás nevelôje
volt. Korábban Mátyást támogatta: ki-
rállyá választása részben az ô érdeme.
Talán ezért is történt, hogy a király meg-
bocsátott neki. Késôbb sem büntette
meg szigorúan: amikor Vitéz János újra
gyanúba keveredett, egyszerûen bezárat-
ta esztergomi palotájába. 

Bonfini szerint az elôkelôk közül né-
hányan igyekeztek a többieket visszatar-
tani a lázadástól. Ezt írta errôl: „Országh
Mihály bölcs ember volt, nagy tapaszta-
latú s nem igaztalanul tartották igen
okosnak. (...) Ezt vallotta: Aki meg van
koronázva a Szent Koronával, még ha
ökör volna is, szent és sérthetetlen ki-
rály.”

Bonfini, Mátyás Itáliából jött történet-
írója így számolt be urának, a királynak
jövedelmérôl: „Mátyás évi rendes jöve-
delme 200 000 aranyra rúg és a követke-
zôkbôl áll. Legfôbb jövedelmi forrása a
só, amelyet Erdélyben ásnak, egy vagy
kétmázsás darabokokra vagdalnak és az
ország valamennyi részébe szétkülde-
nek. (...) A király minden városban levô
háztól évente egy aranyat szed, ez a ren-
des adó, ha azonban a törökök (...) ellen
harcol, még két vagy három aranyat kö-
vetel. Ezután következnek a pénzverô
házak, ahol arany-, ezüst- és rézpénzeket
veretnek. Ilyen pénzverde négy létezik.
(...) A harmincadból, vagyis a be- és ki-
vitt áruk után fizetett (...) vámból (is je-
lentôs) jövedelme van. A felsoroltakon
kívül hasznot húz a rézbôl és a zsidóktól
is, ez utóbbiak 30 000 aranyat fizetnek
évente.”

A visegrádi palota � Melyik király uralkodói székhelye volt Visegrád?

Vitéz János sírköve � Figyeld meg a fôpap öltö-
zékét és a kezében tartott pásztorbotot (ez volt a

püspökök jelvénye)!
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Bevezette a rendkívüli hadiadót is. Mindezzel a jobbá-
gyok terhei jelentôsen nôttek. A király tudta, hogy a job-
bágy csak akkor képes adót fizetni, ha hagyják gyarapod-
ni. Ezért igyekezett megakadályozni a nemesek jogtalansá-
gait. Rendelkezései nyomán minden jobbágy szabadon el-
költözhetett más földesúr földjére. A jobbágyok meg tud-
ták magukat védeni az önkényeskedésektôl. 

Mátyás uralkodása idején a jobbágyok közül sokan
meggazdagodtak. Már nem egy, hanem több jobbágytel-
ket mondhattak magukénak. Ezeket zsellérekkel mûveltet-
ték meg. A zsellérek olyan parasztok voltak, akiknek egyál-
talán nem volt szántóföldjük, hanem másnál, fizetségért
szolgáltak. (Háza és ház körüli kertje azonban a legtöbb
zsellérnek is volt.) 

A belsô nyugalom kedvezett a kereskedelem és a városok
fejlôdésének. Különösen a mezôvárosok száma nôtt. A kö-
zépkori Buda is ekkor élte fénykorát.

MÁTYÁS RENESZÁNSZ UDVARA

A cseh háborúk lezárása után Mátyás elhatározta, hogy hí-
réhez és rangjához méltó feleséget keres magának. Csak-
hamar meg is találta. A nápolyi király leánya, Beatrix a
kor egyik legszebb asszonya volt. Magyarországra költö-
zése után megváltozott az udvar élete. A király Zsigmond
budai palotájának átalakítására adott parancsot. Emellett
egy új, ragyogó palotát is építtetni kezdett Visegrádon, a
Duna partján. 

Mindkét palota az akkoriban újnak számító reneszánsz
stílusban épült. Mivel ehhez a Magyarországon élô meste-
rek nem értettek, Mátyás Itáliából hivatott tervezôket, kô-
faragókat. Az építkezéseknél márványt és más, a korban
legdrágábbnak számító anyagokat használtak föl.

Mit gondolsz: miért lett volna fontos Mátyás számára a csá-
szári trón megszerzése?

Mátyás nem csak az építészetben hódolt a reneszánsz
szokásoknak. Mint példaképei, az itáliai reneszánsz ural-
kodók, ô is könyvtárat alapított. A ragyogóan díszített
kódexeket részben messze földrôl hozatták, részben itt má-
solták. Külön nevet is adtak nekik. A Hunyadiak címeré-
ben holló volt látható, ami latinul Corvus (korvusz). Ebbôl
a szóból származik a könyvek neve: corvinák (korvinák).

Mit nevezünk kódexnek? Idézd fel, hogyan készült a kódex!
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Díszes lap az egyik corvinából � Mit nevezünk corvinának?

Havasalföld kegyetlen uralkodója.
Mátyás királlyal egy idôben élt Havasal-
föld fejedelme, Vlad Tepes. Saját népe
körében kegyetlenségérôl lett hírhedt.
Százakat húzatott karóba azért, mert elé-
gedetlenkedtek uralmával. A halálos íté-
lethez elég volt a puszta gyanú is. Vlad
Magyarország ellen is hadat viselt. Ami-
kor Brassót ostromolta, sok szász pol-
gárt húzatott karóba. Az elfogott magya-
rokat egy épületbe záratta, s ott elevenen
megégette. Késôbb kivívta a törökök
nemtetszését is: letették trónjáról és me-
nekülnie kellett.

Kegyetlenségéért Vlad a Dracul (dra-
kul), magyarul „sátán”, „ördög” nevet
kapta népétôl. A XIX. században egy an-
gol író ezt a szót elferdítve írta meg
Drakula gróf rémtörténetét, aminek
azonban semmi köze sincs a valósághoz. 

Elsô hírek a cigány (roma) néprôl. Az
elsô hírek a keletrôl Magyarországra ér-
kezô cigány néprôl (akik magukat ro-
máknak hívták) Zsigmond király idejé-
bôl származnak. Késôbb Hunyadi Má-
tyás is szívesen látta ôket országában,
mert igen tehetséges kovácsoknak, fegy-
verkészítôknek bizonyultak. Felesége,
Beatrix pedig azért jutalmazott meg kö-
zülük többeket, mert egy csepel-szigeti
ünnepség után remek muzsikával szóra-
koztatták a királyné vendégeit.

092-126 virágzó Magyaro2011  4/28/11  7:33  Page 115



Mátyás Itáliából költôket, írókat is az udvarába csábított.
Egyikük, Antonio Bonfini megírta a király uralkodásának
történetét. Krónikájában azt állította: Mátyás az ókori ró-
mai császárok leszármazottja! Ez ugyan nem volt igaz, de
a király mégis hálás volt érte. Mátyás ugyanis elhatároz-
ta: Zsigmond után ô is megszerzi a császári trónt!

Mi olvastál a reneszánsz stílusról az 54. oldalon?

A császárságért osztrák földön kezdett háborút. Sikerrel
járt, rövidesen elfoglalta Bécs városát. Célja elérésére
azonban nem maradt idô. Néhány évvel ezután hirtelen
meghalt. (Még ötvenéves sem volt.) 

„MÁTYÁS, AZ IGAZSÁGOS” 

A nép sokáig siratta „Mátyást, az igazságost”. Emléke me-
sék, mondák formájában élt tovább. A népmesék Mátyása
kitalált személy. Mátyás nem járt álruhában, nem tett sze-
mélyesen igazságot. Uralma alatt azonban békében élt a
nép, és egyetlen esetet kivéve a török sem háborgatta az or-
szágot. Ezért emlékeztek vissza szívesen uralmára sok szá-
zadon keresztül.

Korábban már olvastál, tanultál Mátyás királyról szóló nép-
meséket. Idézz fel néhányat közülük!
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1. Hogyan lett Hunyadi Mátyásból király?
2. Melyek voltak Mátyás elsô belpolitikai intézkedései?
3. Miben hasonlít Mátyás törökellenes politikája Zsigmon-

déhoz? 
4. Milyen elônyei és hátrányai vannak a nemesi és a zsoldos

haderônek?
5. Jellemezd Mátyás udvarát!
6. Mátyás idején a jobbágyoknak több adót kellett fizetniük,

mint korábban. Miért volt Mátyás mégis népszerû uralko-
dó?

Hunyadi Mátyás

Hunyadi Mátyás uralkodása: 1458–1490.
A bárók hatalmának megtörése. 
Külpolitika:
– a déli végvárvonal megerôsítése,
– Csehország elfoglalása.
A királyi bevételek növelése.
Pompás reneszánsz királyi udvar.

Beatrix királyné imakönyve. A bôrkötésû, aranyozott díszítésû könyvön
Mátyás király címere látható

Mátyás halála és temetése. Bonfini
szerint Mátyás halálát az okozta, hogy
fôétekfogója (aki az ételeket felszolgál-
ta) romlott fügét adott neki. Olyan nagy
haragra gyúlt a király a szolga ostobasá-
gán, hogy szélütés érte. Hosszan szenve-
dett; beszélni már nem tudott, csak azt
kiáltozta: haj, haj! és Jézus!

Az olasz krónikás szerint a király ha-
lálát számos csodajel elôzte meg. Példá-
ul Budán a Hunyadiak címermadarából,
a hollóból egyet sem láttak. Ám Székes-
fehérvárott, a magyar királyok temetô-
helyén több száz gyûlt össze.

Szintén Bonfini írta le a király temeté-
sét: „Az ünnepélyes temetésen nagy tö-
meg vett részt. A király holttestét bíbor
ravatalra terítették, reá helyezték a kirá-
lyi jelvényeket: a palástot, a kardot, a
kormánypálcát (jogart), a koronát és az
(ország)almát. (…) Tizenkét bíborba öl-
tözött lovas ment a menet élén. Ôk a ki-
rálynak oly sok gyôzelemben szerzett
zászlajait vitték legelöl. (…) A lovasok a
(…) a fôoltár elôtt a földre dobták az ösz-
zszes jelvényeket, mintha a király halá-
lával minden gyôzelem és minden meg-
hódított tartomány elveszett volna. Erre
a látványra mindenki sírva fakadt.”

A nádor. Mátyás törvénye így intézkedett
a nádori méltóságról: a nádor lett a király
helyettese, amikor az távol (például kül-
földön) tartózkodott. Ha a király gyermek
még, ô hívhatja össze az országgyûlést.
Az ô feladata az is, hogy ha az ország la-
kosai között háborúság támadna, azt le-
csillapítsa. Ô az ország legfôbb bírája. Ha
a király meghal, az új király megválasztá-
sánál ô adja le elsônek szavazatát.
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MÁTYÁS KIRÁLY ASZTALÁNÁL ● ÉTKEZÉSI SZOKÁSOK ● A ma-
gyar királyok udvara, szokásaik Mátyás uralkodásának
kezdetén alaposan eltértek a Nyugat-Európában megszo-
kottaktól. A király hívására Budára jött itáliai történetíró,
Bonfini csodálkozva írt errôl: „Szokásuk volt a magyar ki-
rályoknak, hogy bizalmasan érintkeztek a fôemberekkel,
nemesekkel. Ajtajaikat alig ôriztették, (...) fôembereik kö-
zött barátságosan lakmároztak, étkezésük alatt az ajtajukat
nyitva tartották, a koldusokat, kérelmezôket beengedték,
étellel-itallal, alamizsnával bocsátották el, mindenkit
könnyen meghallgattak, kenyeret osztottak, minden bajba
jutott embernek szabad bejárása volt a királyhoz. Faragat-
lan életmódot folytattak, alacsony hajlékkal (szerény la-
kással) beérték. (...) Jeles háborúkra adták ki a sok pénzt,
nem fényes épületekre.”

A történetíró feljegyezte azt is, hogy Mátyás udvara
Beatrixszal való házasságkötése után hogyan változott meg.
„Nagyszerû ebédlô-palotákat, finom étkezôszobákat, ara-
nyos hálókamrákat építtettek. (A királyné) óva intette a ki-
rályt a néppel való bizalmaskodástól. Sok ajtónállót alkal-
mazott, meggátolta a könnyû bejutást. A királyi felséget ar-
ra vezette, hogy méltóságára sokkal rátartibb legyen. Intet-
te, hogy csak meghatározott alkalmakkor tartson kihallga-
tást, igazlátást (bíráskodást). A (magyarokat) beavatta az
olasz szokásokba, olasz ételekkel élt. (...) Olaszországból
konyha- és gyümölcskertészeket, képzett gazdákat is híva-
tott, akik itáliai (...) és francia módra készítették a sajtot.
Ezekhez bohócok és színészek járultak, különösen a ki-
rályné kedvelte ôket. Meg trombitások, fuvolások, hegedû-
sök, hárfások. (...) Mindezeket Mátyás (is) szerette.” Má-
tyás udvarában jelen voltak az énekmondók is, aki a király
és elôdei jeles tetteirôl, háborúikról, gyôzelmeikrôl énekel-
tek. Az énekek nyelve magyar volt. Énekesek a fôurak la-
komáin is felléptek, sôt a szegényebbek közül sokan a köz-
nemesi házakba is eljutottak.

Honnan (melyik városból) érkezett Beatrix?
Mit tanultunk idáig az énekmondókról? (14. és 21. leckék)

Bonfini leírásából tudjuk, hogy a lakomákon a király
többé nem ült egy asztalhoz az elôkelôkkel, hanem külön-
külön asztalokhoz ültette le ôket, rangjuk szerint. 

MIT ETTEK AZ UDVARBAN? ● Az ételekrôl Bonfini viszony-
lag keveset árult el: „Szokásuk a magyaroknak (...) minden
ételt mártásban enni. A mártások váltakoznak az ételek sze-
rint. A fiatal liba, kacsa, (...) fácánok, fogolymadarak, sere-
gélyek, melyek nagy számban vannak errefelé, aztán borjú,
bárány, (...) disznó és vaddisznó, húsok meg halak, mind-
egyik a maga mártásában úszik. (...) Az is szokás, hogy –
nem úgy, mint nálunk (Itáliában), ahol mindenki külön tál-
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MINDENNAPI ÉLET, ÉLETMÓDTÖRTÉNET

Lakoma ábrázolása egy oltárképen (1470 körül)
■ Figyeld meg az asztali terítéket, a ruhákat és

az asztalnál ülôk viselkedését!

Korabeli aranyozott ezüstkanalak
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ból eszik – valamennyien egy tálból kapnak, és senki sem
használ villát, amikor a falatot fölemeli, és a húsba harap.
Mindenki elôtt van valami kenyérféle. A közös tálból, ami
tetszik, kiveszi, és falatokra vágva ujjaival emeli szájához,
(...) úgyhogy csak a legnagyobb nehézséggel védheti meg
az ember a magyarok bôséges és gazdag táplálkozása mel-
lett kezét és ruháját a beszennyezôdéstôl. (...) De Mátyás ki-
rály, noha mindenhez a kezével nyúlt, soha nem szennyez-
te be magát, bármennyire is elmerült a beszélgetésben.”

Az itáliai étkezési szokások nemcsak a királyi udvarban,
hanem a fôúri udvartartásokban is meghonosodtak. A fôúr
vendégeitôl, vagy egy-két bizalmasabb emberétôl körülvé-
ve külön asztalnál evett, családja, szolgái pedig külön asz-
taloknál ültek, rangjuk szerint. A hús és a kenyér volt itt is
a legfontosabb táplálék. A királyi udvart utánozták a drá-
ga fûszerek és a messzi földrôl hozott cukor és déligyümöl-
csök (datolya, füge) fogyasztásában is. 

Mátyás idejében válik gyakorivá az udvarban a cukor fo-
gyasztása. Ezt akkoriban nem cukorrépából, hanem cukor-
nádból készítették. A cukornád hazája India volt, ahonnan
mohamedán (arab) kereskedôk hozták Európába. Magyaror-
szágon a neve elôször nádméz volt, a cukor szó csak jóval
késôbb terjedt el (arabul eredetileg szukarnak nevezték).

HOGYAN ÉTKEZTEK A KÖZEMBEREK? � A városi polgárok és
a falusi szegényebb nemesek étkezésérôl kevesebbet tu-
dunk. Fûszerekkel ôk is éltek, de a fôurak fényûzésérôl
legfeljebb csak álmodhattak. Gyakorta készítettek levest,
amit többnyire nagy kondérokban fôztek, és a család több
napi élelméül szolgált. A jobbágyok ételei között Mátyás
idején is a kásák fordultak elô a legtöbbször, bár ettek már
dagasztott, kemencében sült kenyeret is.

A legszegényebb népesség rossz termés esetén még ká-
sához sem jutott. Ilyenkor makkot, sôt fakérget ôröltek
meg, és abból sütöttek „kenyeret”. Akik ezen a sovány táp-
lálékon voltak kénytelenek élni, azok persze legyengültek
és nagyon könnyen meg is betegedtek. Sokan közülük igen
fiatalon meg is haltak.

Gyümölcsöket és édességeket a szerényebb háztartások-
ban is fogyasztottak. A gyümölcsök közül fôleg az almát,
szôlôt, körtét és a vadon termô fajtákat (szamócát, áfonyát,
somot, kökényt) kedvelték. Cukor helyett pedig mézzel
édesítettek. 

ITALOK � A királyi udvarban éppúgy, mint a tehetôsebb
jobbágyok házaiban bort ittak, a víz ugyanis nemegyszer
fertôzött volt. A király vagy a fôurak udvarában persze
messzi vidékekrôl hozott, tüzes borokat* fogyasztottak,
míg a jobbágyoknak savanyú, gyenge italokkal kellett be-
érniük. 

Az ételek és italok fogyasztása, hasonlóan az öltözkö-
déshez, nem csak a jóllakást szolgálta. Minôségük és fôleg
az, hogy mennyi pénzt adtak ki értük, pontosan megmutat-
ta: a háztartás tulajdonosa mennyire vagyonos, elôkelô
ember.
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Mi a kása? (13. oldal)

Tudod-e, hol készítették Európa legfino-
mabb és leghíresebb borát, a „borok kirá-
lyát, királyok borát”?

Halászat a középkori Magyarorszá-
gon. Az elôkelôk asztalánál a legfonto-
sabb étel a hús volt. Azonban az egyház
törvénye az év egyes idôszakaiban (böjt
idején) tiltotta a húsevést. Ilyenkor hallal
táplálkoztak. 

Magyarország messze földön híres
volt folyóiról, amelyekrôl túlzóan még
azt is mondták, hogy „több bennük a hal,
mint a víz”. A halakat vagy hálóval,
vagy elmés szerkezetû csapdákkal ejtet-
ték el. A folyók mellett a haltenyésztés is
sok helyütt szokásban volt. A folyóme-
dertôl nem messze tavat ástak, amit a fo-
lyóval csatorna kötött össze. Tavasszal
megnyitották a csatornát, és a szaporod-
ni készülô halak beúsztak a tóba. Ké-
sôbb a csatornát elzárták, földdel bete-
mették, így a halak a tóban növekedtek
tovább, könnyû zsákmányt ígérve.

A halászat sajátos formája volt a vizák
elejtése. A hatalmas, több méter hosszúra
is megnövô halfajta a tengerben élt, de a
Dunába, Buda környékére járt szaporod-
ni. A halászok kilesték az alkalmas idôt,
hálóval kerítették körül és dorongokkal
mészárolták le az óriás, mégis tehetetlen
állatokat. A legszebb vizák mindig a ki-
rályi udvarba kerültek.

A bort gyakorta hûtötték is. Már Szent
Gellért élettörténetében szerepel, hogy
az egyházi szertartáshoz használt bor
számára gödröt, vermet ástak, azt télen
telehordták jéggel, így a bor egész nyá-
ron friss és hideg maradt. A vermeket
náddal vastagon körbevették, így a jég
csak lassan tudott elolvadni. Ez a szokás
egy mai szólásban is fennmaradt. Ha va-
laki nagyon fázik, gyakran ezt mondja:
„Olyan hideg van, mint egy jégverem-
ben!”
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