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A keresztesháborúk indító oka.

Eljutottunk most azon bonyodalmakhoz, amelyek a világtörté
nelem nagy és különös hadivállalatait, a keresztesháborúkat okozták.

Keresztesháborúk alatt értjük a népeknek azt a megmozdulását 
leginkább Európa nyugati és középső részeiben, de délen és északon is, 
amely különféle okoknál fogva arra kényszerítette őket, hogy nagy, 
nemzetközi népseregekké, rendszertelen hadakká álljanak össze és végig
vonulva a mi világrészünkön, felkeressék Ázsiának azt a részét, amely
nek Szentföld a neve, amely hajdan a bibliai események színhelye volt 
s amely Jézus Krisztus sírjával együtt akkor pogány — mohamedán — 
hatalom alatt állt. Az volt a célja ezeknek a néphadaknak, amelyekhez 
azonban csatlakozott a lovagok virága is, nemkülönben számtalan úgy
nevezett kóborlovag és kalandor is, hogy visszavívják ezt a földet a 
nemkeresztény birtokostól és keresztény országot alakítsanak ott. Ez 
a cél csak ideig-óráig sikerült, a végeredményében kudarcot vallott.
De születtek más olyan eredményei, amelyek döntő fontosságúak let
tek a jövő alakulására.

A keresztesháborúknak nem pusztán egyetlen oka volt,. amint
hogy egyetlenegy ok, legyen bár az annak a kornak a mélységes vallá
sossága is, nem is szülhet ilyen óriási tömegmegmozdulásokat. Kétség-
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leien, hogy a vallási buzgalom játszotta az indító okok közt a legfőbb 
szerepet. De az első ok nem ez volt, hanem a római pápáknak az a törek
vése, hogy kiterjesszék hatalmukat az óhitűnek maradt bizánci biro
dalomra és a különféle mohamedán népektől ellepett Keletre is.

Másik és talán legfontosabb magyarázója ezeknek a nagy nép- 
megmozdulásoknak a gazdasági ok. A keresztesháborúk megindulásá
nak az idejében a paraszt Európaszerte rettenetesen el volt nyomva, 
nem is jobbágya, hanem rabszolgája volt a földesurának. .Állati módon 
élt és az a reménység, hogy új földön új viszonyokat talál, új, jobb 
életet szerezhet magának, tízezrével csábította rá, hogy elhagyja a 
mostoha anyaföldet és menjen olyan vidékek felé, amelyek ismeretlenek, 
de amelyeken, úgy gondolta, csak jobbat találhat, mint amit otthon 
elhagy. Viszont a gazdag főurak, a ragyogó lovagok, akiknek itthon 
megvolt a birtoka és a jóléte, a vallásos cél mellett titokban azt 
remélték, hogy új hatalmat, talán egy-egy fejedelemséget szerezhetnek 
majd maguknak. A kóbor kolduslovagoknak a nagy serege pedig 
kalandvágytól csatlakozott e hadjáratokhoz. Ük mentek legkifejezet- 
tebben a szerencse után, amely azonban titkos célja volt a parasztnak 
is, főúrnak is egyaránt a vallásos buzgalom mellett.

Ezek az okok szülték a keresztesháborúkat, amelyek, mint látni 
fogjuk, teljesen eredménytelenül végződtek, illetőleg egészen más ered
ményeket szültek, mint amelyekre törekedtek.

Ugyanaz a nagy római pápa, VII.  Gergely, akinek sikerült a német 
császárt lealázni annyira, hogy végre vezekelni ment eléje, ragadta meg 
azt a hatalmas gondolatot is, hogy ne csupán Nyugat-Európát, hanem 
Bizáncot és Ázsia egy részét is római katolikussá tegye. Akkor érett 
meg benne ez a gondolat, amikor a görög császár hozzá fordult és tőle 
kért segítséget a vad szeldsukok ellen, akik a birodalmát veszélyeztették. 
Gergely második utóda, II. Orbán pápa már egy lépéssel tovább is ment 
és határozottabban megjelölte a cé lt: felhívta Európa népeit, hogy 
ragadják ki a mohamedán uralom alól Palesztinát, a Szentföldet.

Ázsiának csaknem az egész, akkor ismert része mohamedán ura
lom alatt állott ebben az időben. Ők voltak az urak nemcsak Ázsiában, 
hanem Afrikában is. Szíria és Palesztina már a kilencedik században 
elvesztek Bizánc számára és a kairói kalifák hatalma alá jutottak. A kairói 
kalifák azonban békében éltek a keresztény világgal, sőt Bizáncnak 
egyenesen a kedvét is keresték, mert benne vélték megtalálni a támaszt 
a másik nagy és mindinkább terjeszkedő mohamedán hatalmasság, a 
bagdadi kalifaság ellen. így tehát Kis-Ázsiában és a Szentföldön
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ekkor még egészen jó volt a viszony a keresztények és a moha
medánok között.

De csakhamar megváltozott 
minden, amikor egy szilaj, harcias 
faj, a szeletelik törökök előbbi po
gányságukból áttértek a mohame
dán vallásra (mert nem szabad el
felejteni, bőgj' a mohamedánizmus, 
vagyis az izlám vallása nem po
gányság, mert egy Istent hisz és 
hogy a keresztény világ mégis po- 
gánynak szokta mondani a moha
medánt, ez csak évezredes ellen
ségeskedésnek a jele) és tűzzel-vas- 
sal, harccal-háborúval terjesztőivé 
lettek a próféta igéinek.

A szeldsuk törökök azzal, 
hogy segítségére voltak a gyenge 
bagdadi kalifának a síita bujidák 
(mohamedán eretnek) ellen, csak
hamar megvetették lábukat Arábia 
egy részében, Szíriában és a Szent- 
löldön. Uralkodóik közül Alp Arsz 
Ián különös bátorságával tűnt ki 
és olyan sikeresen viselt hadakat, 
hogy fia, Melik sah már egész Kis- 
Ázsiáhan és Szíriában uralkodott, 
így tehát ott voltak már a szeldsuk 
törökök Bizánc közvetlen szom
szédságában és kétségtelen volt a 
szándékuk, hogy megtámadják ezt 
is. Mihály, a bizánci császár tehát 
nem ok nélkül félt tőlük s ez a 
félelme csakhamar ijedelemmé vált, 
amelyben osztozkodott az egész 
keresztény világ, amikor híre ment, 
hogy Őrlők, az a török vezér, akié 
Jeruzsálem volt, elfogatta és rab
ságra vettette az ősz Simeont, a

Komnen Elek bizánci császár.
A törökök terjeszkedésétől féltette birodalmát 
s e/érí 11. Orbán pápához fordult segítségért. 
Ennek a segélykérésnek következtében indul
tak meg a kereszteshadjáratok, amelyek meg
szakításokkal majdnem 200 évig tartottak.



s Tolnai Világtörténelme

jeruzsálemi pátriárkát. Ez hallatlan eset volt, mert addig a mohamedá
nok mindig tisztelték a Jeruzsálemben lévő keresztény papságot és nem 
bántották a zarándokokat sem.

A zarándokok rémülten hozták meg az esemény hírét Bizáncba 
és Mihály császár ekkor fordult segítségért a török ellen a pápához. 
Amíg azonban a levélváltások, készülődések tartottak, a szeldsukok 
még tovább terjeszkedtek és Szulejmán nevű vezérük elfoglalta már az 
egészen keresztény Nicea városát is, amely azután a birtokában maradt 
fiának, Kilids Arszlánnak is. Közben meghalt Mihály császár és utóda 
Komncn Elek lett a trónon. Ez alkalmas ember volt arra, hogy a kelet
ről fenyegető veszedelemnek útját állja. Erőslelkű és hősies, de egyben 
ravasz is volt, egyaránt kitűnő hadvezér és diplomata. Harminchat 
éves uralkodása alatt mindig ilyennek bizonyult.

Elek, amint a trónra jutott, először is szövetségre lépett a német, 
császárral, a velenceiekkel, sőt magával a török Szulejmánnal is, hogy 
előbb egyéb ellenségeitől szabadulhasson meg. Csakhamar sikerült is 
végleg megvernie a vad bessenyőket, akik szintén fenyegették országát 
és elkergette a rabló kán hordákat is. De ha ezek fölött diadalmaskodott 
is, Ázsiában nem tudta megakadályozni a törökök nagyarányú terjesz
kedését. Nemcsak Antiókhia, hanem Nicea és Ikonium is a török kezében 
voltak már s Bizáncnak mindig attól kellett félnie, hogy egyszer csak 
az ő falai alatt is megjelenik az ellenség.

II. Orbán pápa megindítja a keresztcsháborút.

Ilyen körülmények között Elek császárnak nem maradt más hátra, 
minthogy ő is a pápához forduljon segítségért. A pápa pedig ekkor II. 
Orbán volt, egy francia eredetű ember. Miután Orbán biztosra vette, 
hogy segítség esetén a bizánci császár is el fogja ismerni az ő fennható
ságát és ezzel az ortodox egyháznak vége lesz, meg is ígérte a segítsé
get, sőt csakhamar cselekedni is kezdett. Első-tette az volt, hogy Piacen- 
zában, ahova Henrik német császárral való civakodása miatt egyházi 
gyűlést hívott össze, ennek befejeztével megesküd Letett több lovagot 
arra, hogy elmennek Konstaninápolyba a császár segítségére. De igen 
kevés lovagnak akadt kedve arra, hogy Bizánc megmentéséért (mert 
ekkor még a Szentsír visszavételéről nem volt szó) harcoljon a török 
ellen görög vezérek parancsnoksága alatt.

Ez a kudarc azonban nem bátortalanította el Orbán pápát, hanem
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ellenkezően, ez adta neki a gondola
tot arra, hogy a jövőben ne Bizánc
ról, hanem Jeruzsálemről beszéljen 
és a Szentsír megmentését tűzze 
ki a jámbor keresztények fel
adatává.

Ez a gondolat volt megindítója 
a keresztesháborúknak. És ami tu
lajdonképpen mint a bizánci biro
dalom megmentése kezdődött meg 
— és titokban természetesen most 
is a7 volt a célja — az most átala
kul I az egész kereszténység ügyévé, 
meil „a tejjel és mézzel folyó Ká
naánt' és Krisztus szent sírját kellett 
most már visszavenni a pogánvtól. 
És Orbán pápa teljes lelkesedéssel 
látott hozzá munkájához.

Mivel Franciaországban sok
kal jobban előkészíLettnek látta a 
talajt tervei számára, mint Olasz
országban, tehát legjelesebb főpapjai 
társaságában fölkerekedett és útra
kelt Franciaországba Mint mondot
tuk, francia ember volt, amellett pe
dig rendkívüli szónok, aki elragadó 
hévvel tudott beszélni. Már útjában 
mindenfelé lelkesítette az embere
ket a Szentsír visszavívására és 
így érkezett meg a nevezetes 
Clermont városába, amely kiinduló 
pontjául tekinthető a keresztes
háborúknak.

Orbán azzal a bevallott céllal 
ment Clermontba, hogy ott törvényt 
fog ülni Fülöp francia király fölött, 
aki botrányos családi életet élt. De 
a fontosabb célja az volt, hogy össze
gyűjtse ide egész Franciaország pap- Ördög Róbert norm andi herceg. Bűneiért 

vezekelve a S zen tlö ldre zarándokolt. .
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ságát zsinatra s teljes erővel kezdje meg az agitációt a Szentsír 
visszavételéért.

Nemcsak Franciaország vallásos hangulata, hanem az a körül
mény is jó sikerrel biztatták Orbánt, hogy a Jeruzsálembe való el- 
zarándoklás jámbor szokása újból kezdett lábra kapni az előkelő ren
dek, sőt a fejedelmek közt is. Szent Heléna császárné ideje óta, aki tudva
lévőén maga is járt a Szentföldön és ott fellelte Krisztus keresztjét, kez
dett megszűnni a zarándoklás szokása. De ebben az időben már újból 
lábra kapott és a zarándokok nagy seregekben vándoroltak a Szent
földre. Sok fejedelmi zarándokról is történik ezekben az időkben már 
említés. így Ördög Róbert, Normandia hercege, aki méreggel megölte 
bátyját, Jeruzsálembe zarándokolt levezekelni a bűnét. Hidda őrgrófné, 
Keresztéig őrgrófnak az özvegye szintén a Szentföldre zarándokolt, de 
ez egészen különös okból. A gyönyörű szép és gazdag nőt ugyanis férje 
halála után úgy kezdték zaklatni a kérők, hogy a szerencsétlen, aki hű 
akart maradni férje emlékéhez, először levágta saját maga az orrát, 
hogy rútságával riassza vissza a kérőket. Azonban ez sem használt s 
így az agyonzaklatott özvegy elzarándokolt Palesztinába, ahova azután 
a kérők már nem mentek utána. Siegjrid, a mainzi érsek pedig három 
püspök segítségével óriási, hétezer főből álló zarándoksereget vezetett 
a Szentföldre. Ez a zarándoksereg mondhatatlan nélkülözések és a szeldsu- 
kokkal való folytonos harcok közben jutott el a szent helyre. De vissza 
nem egészen egy harmadrészük, csak kétezer ember érkezett, olyan 
pusztítást vitt végbe közöttük a nyomorúság, a nyavalyák és a török. 
Ezek a hazatértek azután eltöltötték panaszaikkal egész Európát, 
hogy Palesztina a pogányok kezén van s ezzel is szították a törekvést 
arra, hogy a Szentföldet fegyverrel vegye vissza a kereszténység.

De gondoskodott Orbán pápa másképpen is a talaj előkészítéséről. 
Segítőtársai mindenfelé terjesztették a Clermontba utazásával kapcso
latos, csak félig-meddig titkolt szándékát. így azután, amikor megérke
zett Clermontba, már mindenki tudta, hogy ott a zsinaton Fülöp király 
házi botrányainál sokkal fontosabb dolgok is fognak sorra kerülni. A neve
zetes zsinaton nem kevesebb, mint tizennégy érsek, kétszázhuszonöt 
püspök, négyszáz apát, sokezer alsóbbrangú pap jelent meg. A világiak
nak pedig olyan óriási száma sereglett össze, aminő soha előbb zsinato
kon jelen nem volt.

Az ódon Clermont városa mellett egy nagy síkságon deszkákból 
hatalmas emelvényt állítottak s ezen foglalt helyet Orbán pápa ragyogó 
kíséretével. Megadták a jelt, hogy a pápa szólani akar és erre a sokezer
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főből álló néptömeg elhallgatott, még a lélekzetét is visszafojtotta, úgy 
hallgatta a szenlatyát. Vázolta először a zarándokok szenvedéseit, 
azután megragadó színekkel ecsetelte Simeon pátriárka sorsát, aki a 
pogány rabságában sínylődik, majd rámutatott arra, hogy a török előre
nyomulása nemcsak Konstanti- 
nápolynak, hanem az egész 
keresztény világnak a vesze
delme. Palesztinát úgy írta le, 
mint a tejjel és mézzel folyó 
Kánaánt, amelynek a földje 
sokkal dúsabb termést ád, mint 
akár a legbővebben termő hazai 
föld. Azzal végezte beszédét, 
hogy mindenkit felszólított, hogy 
siessen a legfőbb hadvezér,
„Krisztus” zászlaja alá és se
gítsen fegyverrel vívni vissza 
„Hágár fiaitól” a megszentelt 
földet.

Elragadó ékesszólása, a 
folyton fokozódó temperamen
tum, amelylyel beszélt és a 
meggyőződés, amely sugározni 
látszott minden szavából, cso
dával határos nagy hatást tet
tek a néptömegre. Mindenki 
megértette, hogy ez az addig 
hallatlan, nagyszerű vállalkozás 
az Isten akarata s azért ki kell 
vinni és ki is vihető.

„Ez Isten akarata, ez Is
ten akarata !” — hangzott fel 
a zúgó kiáltás a tömegből.

És általánossá lett a meg
győződés és gyorsan futott or
szágokon keresztül, hogy a pápa 
szavaival maga Isten beszélt.
A lovagi rend előtt pedig, amely
úgyis telve volt részben aszké- Sodrony páncélos kercszteslovag
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tikus buzgóságú, részben kalandot szomjazó hajlandósággal, ettől 
fogva Palesztina vált azzá az álomországgá, ahová mindenáron el kel
lett jutniok.

Orbán ezután bejárta a Clermonttal szomszédos városokat is, 
hogy ott is buzdítsa a népet a keresztesháborúra. Puy városában az 
odavaló püspök, a karcsú, fiatal, lovagias és mindig derült lelkű Adhemar 
térdenállva fogadta a pápát, úgy kérte, hogy mentse fel püspöki köteles
ségeitől és engedje, hogy elmenjen harcolni a pogány ellen. Esdeklő 
szavai hallatára számosán léptek melléje s fogadták, hogy szintén el
mennek a Szentföldre harcolni és kérték a pápa áldását. Orbán meg
áldotta őket, Adhemar püspököt pedig kegyesen felemelte a földről és 
ott nyomban azt a felhatalmazást adta neki, hogy Palesztinában ő legyen 
a képviselője és helyettese.

Ugyanily hatásos módon volt a pápa segítségére René, a gazdag 
toulousei gróf is. Ez követséget küldött a pápához és a zsinathoz s tudatta 
velük, hogy ő már fel is tűzte a keblére a keresztet, a Szentsírért majdan 
liarcbaindulók jelvényét. Tudatta azt is, hogy lovagokból és zsoldo
sokból álló nagy kísérettel már készülődik a nagy útra és hogy azoknak 
a számára, akik szegénységük miatt nem kelhetnének útra, ha csatla
koznak hozzá, nyitva áll a kincstára. Erre a két csattanós példára azután 
csakugyan általánossá vált a mozgalom és úgy látszott, hogy a vállal
kozás sikere biztosítva van.

A keresztesvitézek gyülekező helyéül Orbán pápa ezek után Kon
stantinápolyi (Bizáncot) jelölte meg, az útrakelés napjául pedig 1096 
augusztus 15-ikét tűzte ki. A harcbainduló zarándokoknak teljes bűn
bocsánatot biztosított és biztosította őket arról is, hogy birtokaikról 
gondoskodni fog, nehogy távollétükben mások elfoglalhassák. Azután 
újból beutazta a pápa Közéj) és Dél-Franciaországot, felkereste a 
nagyobb városokat s mindenfelé lelkesítette a népet a harcra. És így 
történt, hogy amikor a pápa nagyszámú zarándokseregtől követve 
útrakelt haza, Róma felé, akkor már sokezer keresztesvitéz is útban 
volt a távoli Kelet felé.

Amint a nemesség és papság Orbánban találták meg a lelkes apos
tolát a kereszteshadjáratnak, azonképpen támadt másik apostol is, 
aki viszont a köznépnek, a parasztságnak az ezreit tudta rávenni arra, 
hogy csatlakozzanak a kereszteshadakhoz. Ez a csodálatos ember egy 
remete v o lt: Amiensi Péter.

Egy sokkal később forgalomba került legenda szerint tulajdon
képpen ez a Remete Péter volt az egész kereszteshadjárat megindítója.



A keresztes háború le Ii’,

Azt mondja róla ez a monda, amelynek a hitelessége azonban ma már 
meg van döntve, hogy Péter elzarándokolt Jeruzsálembe és odaérve, 
egyenesen a Szentsírhoz sietett, de amikor odaért, teljesen elfogta már 
a kimerültség és a sírra borulva elaludt. És ekkor álmában megjelent 
neki maga Jézus Krisztus, megáldotta és azt a megbízást adta neki, 
hogyha hazatér, otthon mondja el, micsoda irtózatos nyomorúságban, 
micsoda pogány zsarnokság alatt vannak a szent helyek. Beszélték azt 
is, hogy maga a pátriárka adott Péternek levelet a pápához és ez az 
üzenet bírta rá Orbánt arra, hogy keresztesháborúra hívja fel a vilá
got. Ez azonban mind csak későbbi rege, a tény csak annyi, hogy 
Arniensi Péter járt ugyan előzetesen is már a Szentföldön, de Jeruzsá
lembe el sem jutott.

Ez a Péter egyike volt a legérdekesebb embereknek ebben a kor
ban. Az amiensi egyházmegye egyik városkájában született és az erdős 
Berri grófság egyik erdejébe húzódott el, hogy remeteéletet éljen. Azután, 
mint már mondottuk, zarándokúira kelt, de. főcélját, Jeruzsálemet nem 
tudta elérni. Amikor Orbán pápa szózata eljutott hozzá is — mert való
színű, hogy Clermontban nem volt jelen,— tüstént felkerekedett és kez
dett faluról falura járni, városról városra vándorolni s mindenfelé hir
dette a keresztesháborút és lelkesítette a föld népét, hogy csatlakozzék 
a harcosokhoz. Már külső megjelenése is csodálatot keltő volt. Alacsony, 
rendkívül sovány ember volt, barna arcbőrrel és villogó szemmel, arcát 
óriási nagy remeteszakáll körítetté, amely leért közönséges madzagból 
kötött övéig. Viseleté szőrből készült ing volt, efelett pedig a remeték 
szokásos kámzsája, amely fedetlenül hagyta két aszott karját és sovány 
alsó lábaszárait. így járt faluról falura egy öreg, sovány öszvéren ülve 
és hirdette mindenfelé a pápa szavát az eléje siető parasztoknak s lelke
sítette őket a keresztesháborúra. Nem evett egyebet, csak halat és nem 
ivott egyebet, csak valami nagyon csekély bort. Hús vagy kenyér soha 
meg nem fordult a szájában. Ez az egyszerű életmód, sajátságos meg
jelenése és .lángoló ékesszólása csakhamar megszerezték neki a szent 
nevet a buzgó parasztság között. Kezdték annyira tisztelni, hogy sokan 
akadtak, akik még az öszvére szőreszálait is mint ereklyét őrizgették. 
Kétségtelenül rendkívül éles esze volt és megvolt benne az a tehetség, 
hogy igazságszeretet, erély, önzetlenség és jóakarat által uralkodni tud
jon nagy néptömegeken. Csakhogy viszont makacsul ragaszkodott 
előítéleteihez, a szerencsétlenségben pedig teljesen elvesztette lélek
jelenlétét.
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A parasztliaúak elindulása.

Amiensi Péter prédikációinak a hatását nagy mértékben növelte 
az, hogy a parasztok helyzete ebben az időben úgy Franciaországban, 
mint Lotharingiában egészen vigasztalan volt. A földesurak elviselhetet
len robotmunkával gyötörték a parasztokat és mindenféle cimen ki
fosztogatták őket minden keresményükből. Azonkívül ebben az időben 
bét esztendőn keresztül nem volt majdnem semmi termés sem Francia- 
országban, sem Lotharingiában, sem pedig Észak-Németországban. 
Ennek éhínség és a ragályos betegségeknek mindenféle faja lett a követ
kezése. Nem csoda tehát, hogy a francia paraszt előtt az az ember, aki 
Palesztinába hívta és ott szabadságot, tejjel és mézzel folyó földet ígért 
neki, valósággal angyal gyanánt tűnt fel.

Ahová tehát eljutott Péter, pedig nagy földeket járt be, minden
hol ezrével sereglettek melléje a parasztok. Flogy megszerezhessék a 
nagy útra szükséges élelmet, fegyvert és pénzt, eladták mindenüket, 
sokszor a nevetségesnél is csekélyebb áron. Feljegyeztek egy esetet, 
amikor egy paraszt hét birkát százharmincnyolc fillérért adott el. Fele
ségüket, gyermekeiket kétkerekű taligákra ültették a parasztok és úgy 
vándoroltak el Péterhez minden pereputtyostól, hogy csatlakozzanak 
hozzá.

Az éhség, a jó reménység és az áhitatos sóvárgás azután arra kész
tették ezeket a legelsőnek összeverődött seregeket, hogy előbb keljenek 
útra, még mielőtt a fejedelmek és a nemes urak felkészülődtek volna a 
szent háborúra. Mintegy huszonnégyezer ember gyülekezhetett így össze 
Amiensi Péter hadában, de ennek bizony körülbelül csak a fele volt 
fegyverfogható. Péter vezetésével keltek útra a gyülekezőhelyről, Berry- 
ből. Útközben azután még számosán csatlakoztak hozzájuk. így külö
nösen kóborló, koldus lovagok, akik rendesen olyan szegények voltak, 
hogy a nép még csúful is odaakasztotta a nevük mellé koldus voltuk 
jelzőjét, mint melléknevet. így csatlakozott például Amiensi Péter 
hadához az öreg és nemes Valter lovag, akinek franciául Sansavoir, 
németül pedig Habenichts (Semmimsincs) volt a mellékneve. Csatlako
zott hozzá azután a clermonti gróf, Lambert is, aki szintén olyan földhöz
ragadt volt, hogy elnevezték Lambert le Pauvre-nak (a Szegény Lambert).

így érkezett meg ez a szedett-vetett, züllött és minden pillanatban 
veszedelmessé válható had Németország határára, azután pedig Köln 
városába, ahol Péter remete újból prédikálni kezdett, de a józanabb és
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jobbmódú német parasztság között nem igen talált követőkre. Ellenkezően, 
amikor látták a rongyos és tarkabarka menetet, még nevettek rajtuk és 
bolondnak csúfolták őket, hogy odahagyják az otthonukat és neki
indulnak az ismeretlen nagyvilágnak. Mindamellett kétségtelen, hogy 
Péter hadához sok német is csatlakozott, de leginkább csak az elzüllött, 
haszontalan emberekből.

A lassanként ijesztővé dagadó tömeg így húzódott tovább Európán 
keresztül. Nemcsak az örök üdvösség vágya vitte őket, hanem a vagyon
szerzés reménysége is, sokakat pedig az a titkos reménység, hogy nagy 
zsákmányban lesz részük és Keletnek ama buja gyönyörűségeiben, 
amelyeket a Palesztinából visszatért zarándokok a messzi földet bejárt 
utas túlzásaival szoktak ecsetelni. Egyébként pedig bűnbocsánat is 
volt ígérve a kereszteshadban részvevőknek, nemcsak az égen, hanem 
a földön is, nem csoda tehát, hogy a remete Péter mellé csakhamar sere
gestül csatlakoztak zsiványok, tolvajok és egyéb latrok is s még vesze
delmesebbé tették ezt a züllött sereget.

Amicnsi Péter megérkezése Konstantinápolyim.

Remete Péter makacsul b.'zott abban, hogy Kölnben, ha még 
tovább fog prédikálni, többen is csatlakoznak a seregéhez. Viszont a 
francia parasztok egy részét semmi módon nem lehete t  már vissza
tartani, tehát úgy intézkedet Péter, hogy seregének egy részét, mint
egy tízezer embert átadta Sansaooir, vagyis Habenichts lovagnak, hogy 
az vezesse őket tovább s megbeszélte vele, hogy Konstantinápolyban 
fognak találkozni.

A kereszteshadaknak ez a legelső csapata háromhónapi vándorlás 
után csaknem minden baj nélkül megérkezett Konstantinápolyba. Azon
ban azokat az országokat, amelyeken ez a rongyos, züllött és veszedel
mes had elvonult, mindenfelé nagy rémület fogta el é; Németországban 
is, Magyarországon is megtettek minden intézkedést, hogy barátságosan 
fogadják ugyan őket, de szemüggyel is tartsák. így azután csakugyan 
nem is lett semmi baj egészen Zimomjig. De itt egy kicsiny csapat hátra 
maradt, hogy fegyvereket vásároljon be s eközben olyan rakoncátlanul 
visel ék magukat, rabolni próbáltak és annyi egyéb gazságot követtek 
el, hogy a magyarok kénytelenek voltak fegyverrel kergetni ki őket az 
országból, miközben tizenhatot meg is öltek közülük. Belgrádban azután 
már nagyobb baj történt velük. Itt a nép nem akart nekik ennivalót
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adni, mire a keresztesek egyszerűen nekiestek a tehéncsordáknak és 
a birkanyájaknak és megint csak rabolni akartak. Véres harcra került 
a sor, amelynek a vége az lett, hogy a föld népe száznegyven keresztest 
agyonvert. A többi azonban minden további baj nélkül megérkezett 
Konstantinápolyhoz, ahol Sansavoir kihallgatáson jelentkezett a csá
szárnál és megkapta tőle az engedőimet arra, hogy tábort üthessenek 
a város alatt és ott várják be Péter seregeit.

Péter a husvéli ünnepek alatt csakugyan magához tudott még 
hódílani prédikációival néhány német grófot és papot és öt nappal az 
első sereg után ő is elindult csapataival. Különösen Svábföldön csatla
kozott hozzájuk sok derék lovag nagy kísérettel, úgyhogy most már 
ezek kezdtek többségben lenni. Ezeket a csapatokat is mindenfelé barát
ságosan fogadták, Németországban is, Magyarországon is. Amikor azon
ban a zimonyiak hírét vették, hogy újabb kereszteshadak közelednek, 
hogy mindenféle rendetlenségtől és garázdaságtól visszarettentsék őket, 
városuk falára kiakasztották intőjelül az előbb megölt tizenhat keresz
tesnek a fegyverzetét és ruháit. Azonban ezzel éppen az ellenkezőjét 
érték el annak, amit akartak, mert a keresztesek nagy haragra gyullad
lak megölt társaik miatt és bosszút követeltek Arniensi Pétertől, aki 
erre kiadta a rendeletet, hogy Zimonyt ostromolják meg. A zimonyiak 
nem tudlak ellenállni, a keresztesek bevették a szerencsétlen várost és 
csúnya dúlást végezve benne nagy zsákmányt ejtettek.

Ennek a dolognak a híre azután ijedelmet okozott Belgrádban, 
úgyhogy ellenállás nélkül megengedték a kereszteseknek, hogy átkelje
nek a Száván. Csak néhány bessenyő akarta megakadályozni az átkelé
süket, de ezeket hamarosan agyonverték. A belgrádiak megengedték 
nekik az élelmiszerek bevásárlását, sőt még valamelyes pénzt is gyűj
töttek a szegényebb keresztesek számára. Hanem a bolgárokkal össze
ütközésre került a dolog. Ez úgy történt, hogy néhány keresztes azt 
hitte, hogy vásárlás közben a bolgár kereskedők megcsalták őket s ezért 
bosszúból Nis városa közelében több malmot és nyaralót felgyújtottak. 
Erre azután Nis parancsnoka, Nikila lóra ültette seregét és utána vág
tatott a kereszteseknek, hogy megtorolja a gyújtogatást. Utói is érte 
őket és megtámadta szekereiket, amelyeken nemcsak az élelmiszert és 
egyéb málhákat szállították, hanem a haddal vonuló nők és gyermekek 
százait is. Kétezernél több szekérnek az útját vágta el a keresztesek
től De erre Péter visszafordult és sikerült is neki kiszabadítani a kocsi
kat. Hanem ez már nem használt. A keresztesek éktelen haragra gyullad
lak s francia lovagok nem hallgattak sem Péternek, sem tisztjeiknek
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a parancsára, megrohanták a várost. De megjárták. A bolgárok nagy 
mészárlást vittek végbe köztük. Még akkor is folyt a harc és a véreng
zés a vad keresztesek és a szintén nekivadult bolgárok között, amikor 
Péter Nikitával fegyverszünetről és elégtételadásról tárgyalt. A bolgá
rok maradtak a győztesek : ezrével gyilkolták le a kereszteseket vagy 
pedig rabszolgának hurcolták el őket. Péter jól megtömött hadipénz
tárát szintén zsákmányul ejtették.

Csak nagynehezen tudta Péter újból összegyűjteni a még meg- 
maradottakat, különösen azokat, akik az ismeretlen vidéken messzire 
elmenekültek. De végül mégis megérkezett eredetileg 14.000 főnyi sere
gének a megmaradt kétharmad része Szófia elé. Itt találkoztak össze a 
császár első követeivel. Ezek azt az üzenetet hozták nekik, hogy a csá
szár megengedi az országán való keresztülvonulást is, meg azt is, hogy 
élelmiszereket vásároljanak be, de nem szabad nekik egy városban sem 
tovább tartózkodni három napnál. Amikor Péter meghallotta a csá
szárnak ezt a kegyességét, örömében hangos zokogásra fakadt.

Több mint két héttel Sansavoir megérkezése után ütötte fel sát
rait ez az újabb sereg is a másik mellett, Konstantinápoly falai alatt. 
És ott volt már a harmadik, kicsiny csapat is, az, amelynek Orléansi 
Fölkér volt a vezetője.

Zsidóiildözésck.

Ez a harmadik csapat volt a legveszedelmesebb. Fölkér az egész 
seregét tönkrement parasztokból toborozta össze és a szükséges pénzt 
pedig azoktól a zsidóktól zsarolta ki, akik vonakodtak kereszténnyé 
lenni. Kölnből ez a csapat Prágába ment és itt azután rettenetes zsidó
mészárlást vitt végbe. Prágában nagyon sok zsidó lakott, leginkább 
szláv rabszolgákkal kereskedtek és igen gazdagok voltak.

A prágai herceg, Brctiszláv seregével a lengyelek ellen volt oda 
s azért a szerencsétlen zsidók teljesep védtelenül maradtak. Csak 
Kozmász érsek iparkodott védelmezni őket, aki sokat közülük el is 
rejtett palotájában.De ez nem használt semmit. A szerencsétlen zsidó
kat ezrével kaszabolták le vagy pedig erőszakosan keresztelték meg 
őket. Amikor a keresztesek elvonultak, Henrik német császár meg
engedte ugyan a zsidóknak, hogy újra visszatérjenek őseik vallására, 
de ezek nem érezték magukat többé biztonságban Csehországban és 
átvándoroltak részint Magyarországba, részint Lengyelországba. Jel
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lemző arra a korra, hogy mielőtt elmehettek volna, akkor meg a had
ból már visszatért Bretiszláv herceg foszttatta ki őket alaposan.

Fölkér csapataiban a könnyű és bőséges zsákmányolás után fel
bomlott minden rend és fegyelem. Dúlva közeledtek Magyarország felé. 
Átlépték a határt s csakhamar megtámadták Nyitra városát, amely a 
hatezer főnyi sereg ellen nem bírt védekezni. De erre a király hatalmas 
magyar haderőt küldött ellenük, amely körülfogta őket és olyan rette
netes diadalt aratott rajtuk, hogy még hírmondó is alig maradt belőlük. 
Maga Fölkér is alig tudott elmenekülni s megmaradt néhány emberével 
Péterhez csatlakozott.

A legvadabb, legvisszataszítóbb viselkedésű kereszteshadak azon
ban azok a csapatok voltak, amelyeket Meluni Vilmos gróf és 
Leiningerti Emiko vezettek.

Vilmos külsejére nézve valóságos óriás volt és a hívei úgy hívták, 
hogy Guillaume le Charpentier (Ács Vilmos), mert a kardjával úgy össze
vissza szokta kaszabolni, faragni ellenfelét, mint ahogy az ács tesz a 
gerendával. Durva volt szavaiban s durva volt cselekedeteiben is. Már 
nyolc évvel előbb résztvett Spanyolországban a mórok ellen való harc
ban, de társaival együtt még idejében odább állt. Most nngy sereg francia 
parasztot toborzott és ezek először is a németországi Speier városában 
mutatták ki a foguk fehérét. Ebben a városban rendkívül sok Francia- 
országból és Olaszországból bevándorolt zsidó család lakott, akik iránt 
Henrik német császár a legnagyobb jóakaratot tanúsította s többféle 
szabadságokat adott nekik. A zsidók itt teljesen külön és fallal körül
vett városrészben laktak, a kereskedelem egészen az ő kezükben volt, 
voltak gyönyörű földbirtokaik és szőlőhegyeik is.

Képzelhető, hogy ez a jólét, gazdagság és megelégedettség micsoda 
ádáz haragra ingerelte a vad jövevényeket a speieri zsidók ellen. Amint 
beértek a városba, tüstént üsszefogdosták az első tíz zsidót, aki a kezükbe 
jutott és elhurcolták magukkal a gyönyörű dómba, hogy ott felvegyék 
a keresztséget. De közülük egyik, egy nő a saját kezével vetett véget 
életének, a többi kilenc pedig mind egy szálig megölette magát, de a 
keresztséget nem vette fel. Erre a borzalmas hírre a zsidók nagy 
része a császári palotába menekült, nagy részük pedig János püspök 
palotájában talált menedéket, akire azután a keresztesek természete
sen ráfogták, hogy a zsidók megvesztegették, azért fogta pártju
kat. Amelyik zsidó azonban idejében be nem menekülhetett vala
melyik palotába, annak az élete is, a vagyona is áldozatává lett a 
vad kereszteseknek.
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Majdnem kétheti kegyetlenkedés után végre felkerekedtek Vilmos 
hadai, amikor már nem találtak semmi rabolni valót és tovább 
vonultak Wormsba. Itt Albrand wormsi püspök szintén megnyitotta 
a palotáját a zsidó menekülők előtt, de a fanatikus gyilkosok

nagyon sok menekülőnek az útját állták 
és a legvadabb kegyetlenséggel bántak 
el velük.

Mainzban egyesültek Vilmos hadai 
Leiningen Emiko grófnak tisztán néme
tekből álló hadaival. Emiko rendkívül 
gazdag főúr volt Pfalzban, de most 
elhagyta birtokait, mert azt állította, 
hogy neki maga Isten jelent meg álmában 
és ő parancsolta, hogy siessen a zsidók 
üldözésére. Mainzban is megkezdődött 
tehát a kegyetlenkedés. A zsidók itt is 
az érseknek, Ruthardnak a palotájába 
menekültek. Ámbár Ruthard közeli 
rokona volt Emikónak, a keresztesek 
nem törődtek a főpap tekintélyével sem, 
hanem megostromolták palotáját és 
bedöntötték a kapuit. Rövid, ádáz 
vérengzés fejlődött ki, a zsidók alig 
védekeztek és halomszámra hullottak el 
a vad üldözők csapásai alatt vagy 
pedig a saját kezüktől.

Csak kevesen engedték magukat 
megkeresztelni. Ezek közt volt egy öreg 
zsidó is, akinek két gyönyörű szép 
leánya volt. Két nap múlva az öreg 
megbánta tettét s saját kezével ölte 
meg először mind a két leányát, azután 
pedig felgyújtotta a házát. Amikor ez 

megtörtént, egy társával együtt elment a zsinagógába, azt is fel 
gyújtotta s maga is ottveszett a lángtengerben. De elpusztult az így 
támadt tűzvészben Mainz városának jó nagy része is. Mainzban, egy 
akkori, hitelt érdemlő feljegyzés szerint 951 zsidó esett áldozatául 
a kereszteseknek. Hasonló jelenetek játszódtak le ugyanekkor még 
számos más helyen is.

Németországi zsidók viseleté a 
tizenegyedik században.
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A keresztesek Magyarországon.

Emiko a rajnavidéki zsidóktól rabolt arannyal hajókat bérelt, 
hogy seregét a Dunán vigye tovább. Amikor Magyarország határához 
érkezett ez a szedett-vetett had, mintegy 12.000 főnyi parasztból és 
300 lovagból állhatott. Amint megérkeztek a Lajta-folyóhoz, ezen hidat 
kezdtek verni, de a Kálmán király által ellenük küldött magyar csapat 
útjukat állta az átkelésben. Azonban a magyarok száma aránytalanul 
kicsiny volt a keresztesekéhez képest s így a keresztesek tökéletes diadalt 
arattak fölöttük, a magyar sereg csaknem teljesen megsemmisült.

Ezt a diadalukat a keresztesek vad tivornyával ünnepelték meg. 
Emiko és Meluni Vilmos már-már egymás között kaptak hajba azon, 
hogy melyik legyen kettőjük közül — magyar király.

Mikor továbbvonultak, a magyarok Mosony városánál próbáltak 
nekik ellenállni. De a szerencse itt is a kereszteseknek kedvezett. Meg
ostromolták a várost, kiverték belőle a magyarokat és maguk teleped
tek le benne éjszakára. Hanem ekkor azután fordult a kocka. Kideríthe
tetlen okból éjszaka a parasztokon valami babonás félelem, valami 
megmagyarázhatatlan rettenet vett erőt. Egyszerre felriadtak mind, 
kiszaladtak Mosonyból és elkezdtek menekülni. Ekkor azután rajtuk 
ütött a magyar sereg, amelyet maga Kálmán király vezetett s irtózatos 
pusztítást vitt véghez soraikban. Ezerszám hullott a keresztes, akit 
pedig meg nem öltek, azt foglyul ejtették a magyarok. Csak nagyon 
kevesen tudtak kerülő utakon elmenekülni és visszajutni hazájukba. 
Ezek közt volt Emiko gróf is. Otthon gúnnyal és hahotával fogadták 
őket és világ csúfjai maradtak halálukig. Meluni Vilmosnak is mene
külni kellett. Ez és még néhány más lovag csatlakozott Bouillon Gott- 
friednek már közelgő hadához, amelyről később lesz szó. Vilmos azután 
később Antiókhiánál gyáván elszaladt az ellenség elől s otthagyta a 
Szentföldet.

Ha ugyan képzelhető, még ezeknél a vad hordáknál is vadabb 
és ziillöttebb volt az a had, amelyet egy Gottschalk nevű barát gyűjtött 
össze német parasztokból. Ez a barbár csorda, amíg az innen is, onnan 
is összeharácsolt pénzük tartott, csak lassan húzódott előre folytonos 
tivornyázás és részegeskedés között, amelyben résztvettek a zarándoknő 
címen hozzájuk csatlakozott züllött női személyek is. Amikor pedig 
elfogyott a pénzük, akkor nekiestek a közeli városoknak és falvaknak 
és rablással, lopással szereztek maguknak megint mindent, amire szük_
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a várat, amelyet vízzel telt széies árok is védett-
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ségük volt. Nem csoda tehát, hogy Kálmán király ezeknek is sereggel 
állotta az útját. A magyar sereg körül is vette őket, de Kálmán annyira 
mérsékelt volt, hogy szabad továbbvonulást Ígért nekik, ha lerakják 
a fegyvereiket és kiadják a rablótt holmit.

A keresztesek kénytelen-kelletlen beleegyeztek ebbe és elkezdték 
lerakni fegyvereiket. Ekkor azonban egy különösen vad csapatuk egy
szerre csak megtagadta a fegyverlerakást és amikor a magyarok kény
szerítették őket erre, vad harc, irtózatos vagdalkozás támadt. A magya
rok olyan pusztítást vittek véghez Gottschalknak mintegy 5500 főnyi 
hordájában, hogy alig maradt meg egyharmadrésze. Akik haza tudtak 
menekülni Németországba, azok azután iparkodtak az országot minél 
jobban telekürtölni a magyarok kegyetlenkedéseivel. De még egykorú 
német krónikások is a magyaroknak adnak igazat.

A keresztesek Nicea előtt.

így tehát az a vállalkozás, amelyet Orbán pápa Clermontban 
mint a kereszténység legnemesebb és legdicsőbb feladatát jelölt meg, 
elveszítette már minden tekintélyét, sőt gyűlöltté vált Európa keletibb 
népei előtt, még mielőtt csak egy keresztesnek a lába is érintette volna 
Palesztina földjét. Bizonyára ez az oka annak, hogy több forrás Amiensi 
Péter seregét is hasonló garázdálkodással vádolta meg. Pedig ez nem volt 
igaz. Péter, úgyahogy, fenn tudta tartani a fegyelmet a seregében és nem 
is szorult népe rablásra, mert a görög császár ellátta őket pénzzel is, 
élelemmel is és végre a saját hajóin át is szállíttatta őket Ázsiába.

Megérkeztek tehát vágyaik országába az első keresztesek — mint
egy húszezer főnyi sereg. Nicea környékén vertek megerősített tábort, 
hogy olt várják be az utánuk érkező fejedelmi hadakat és a lovagokat. 
Mivel a rumi szultán, Kilids Arszlán ebben az időben tűrhető békes
ségben élt Elek császárral, nem kellett támadástól félniök és hosszú 
ideig az ellátásukról is gondoskodott a császár. De úgy egy hónap múlva 
mégis csak meglazultak a fegyelem bilincsei és a rendbontást itt a 
franciák kezdték meg. Egy kisebb csapatuk portyázás közben eljutott 
egészen az ellenséges Nicea falai alá és sikerült onnan mindenféle barmot 
zsákmányul elhajtani anélkül, hogy a törökök rájuk támadtak volna. 
Ezen vérszemet kaptak a nagyobb francia csapatok is, majd pedig a 
mintegy ezerfőnyi német had s ezek bőséges zsákmányt ejtve, vissza 
sem tértek többé a táborba, hanem a kis Xerigordusz várába fészkelték 
be magukat, hogy ott várják be a fejedelmi seregeket.
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Csakhogy Kilids Arszlán ekkor megsokalta már a garázdálkodást, 
erős seregével ott termett a várnál és ostrom alá fogva a vakmerőket, 
akiknek most már senki sem ment a segítségére s mindnyájukat vagy 
leölette vagy rabszíjra fűzette. Hajdan hatalmas és gazdag német grófok 
jutottak így rabságba és kénytelenek voltak életüket örökös rabszolga
ságban tölteni.

Pár nappal később az élelmiszert szállító keresztesek közül is 
sokan a szeldsukok kezébe estek. Szerencsétlenségre ekkor Péter éppen 
Konstantinápolyban volt a császárnál és így az intelmei és bölcs mér
séklete nélkül maradt fősereg, amely 7500 gyalogosra és 500 lovasra 
olvadt le, meggondolatlan elhatározásra ragadtatta megát. Nicea felé 
indultak, hogy megostromolják. De a törökök már útközben csatát 
álltak velük és tökéletesen tönkreverték őket. A lovasok kétharmad
része esett el a csatatéren s a halottak között volt Sansavoir lovag is 
két testvérével együtt és Orleánsi Fölkér. Amikor a többi keresztes ezt 
a pusztulást látta, megszaladt és menekülve futott vissza a táborba. 
Csakhogy a felbőszült szeldsukok most már az üldözésükre siettek 
Majd pedig betörtek a táborba is és itt nem kímélték többé sem az alvó
kat, sem a betegeket, sem az aggastyánokat, sem a gyermekeket, sem 
a papokat, hanem mindannyit lemészárolták, az ifjakat, a leányokat és a 
fiatal asszonyokat pedig elhurcolták rabszolgáknak. Azonkívül magukkal 
vitték a keresztesek minden jószágát, összes lovait és öszvéreit. Csak 
kevés keresztesnek sikerült bemenekülni egy, a tengerparthoz közei lévő, 
rommá dőlt kis erődbe s itt ügyesen tudtak védekezni a törököknek 
azon szándéka ellen, hogy meggyujtott rőzsekötcgekkel pörköljék 
ki őket menedékhelyükről. Közöttük azután akadt egy vakmerő 
ember, aki éjjel keresztül szökött a törökök táborán és úgy jutott el 
Konstantinápolyija hírt vinni a veszedelemről, hogy atuszta a tenger- 
szorost. ■

A vészhír hallatára a császár azután jól felfegyverzett hajóhadat 
küldött a szorongatoltakért, akik azonban mindössze vagy kilencszázan 
voltak már csak és szerencsésen visszaszállíttatta őket Európába A leg
többen csalódottan és teljesen elcsüggedve nem is Léi tek többé vissza 
Ázsiába, hanem elindultak vissza, hazájukba. Csak keveseknek volt 
bátorsága, hogy átkeljenek újra a Szentföldre és ott várják meg a feje
delmek és lovagok megérkezését. E kevesek között volt maga Amiensi 
Péter, azután Ottó, a strassburgi püspök és Lambert te Pauvre, továbbá 
még öt német lovag is. De az emberek bizalma a nagy katasztrófa után 
teljesen elfordult az előbb csodatevőnek vélt Remete Pétertől és senki
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többé a vezetésére nem bízta magát, úgyhogy az ő vezéri szerepe csú
fosan véget ért.

A közelgő fejedelmi hadak számára bizony rossz előjel lehetett, 
hogy még meg sem kezdődött az igazi harc és máris 22.000 keresztes
nek a holtteste borította Szíria napégette, kopár, borzalmas földjét. 
Komnen Anna, a császár leánya leírja emlékirataiban, amely a 
világ legelső emlékirata, hogy a fehérlő csontok, amelyekről az éjjeli 
vadak és a ragadozó madarak letakarították a húst, dombnyi magas 
rakásokban voltak láthatók szanaszét.

A legrosszabb eredménye azonban e harcoknak az volt, hogy a 
császár megtanulta belőlük, hogy a nyugatról jövő segítség semmit sem 
ér, a szeldsuk szultán pedig megtanulta a keresztény seregek erejének 
a büszke megvetését.

A fejedelmi keresztesek.

Ekkor már közelegtek a fejedelmi vezetés alatt lévő keresztes- 
hadak és a fényes lovagok is Konstantinápoly felé. De ebben a seregben 
is nagy baj volt az egységes vezetés hiánya, mert igazi uralkodót a pápa 
nem állíthatott az élükre, hogy annak a tekintélye tartsa rendbe őket.

Hiszen Henrik német császár is, Fülöp francia király is ki voltak 
közösítve az egyházból, Szent László magyar király pedig, akire a pópa 
még Clermontban gondolt mint fővezérre, előbb meghalt, mielőtt 
a kereszteshadak elindultak volna.

így azután meglehetősen fejetlen volt ez a sereg is, amelyben 
azonban hatalmas nagy urak és vitéz lovagok s derék várnépség vonul
tak Palesztina felé. A legjámborabb, legderekasabb és a nagy célhoz 
legméltóbb ebben a seregben a ioulousei gró/nak a csapata volt- Saint- 
Gilles René, toulouse-i gróf mesésen gazdag ember volt és hűséges híve 
az egyháznak. Éppen ezért az ő csapatához csatlakozott a pápa helyet
tese, Adhcmar, a puyi püspök is. Mivel pedig a hozzája csatlakozók- 
.nak pompás paripákat és remek fegyverzetet adott, sok gróf is csatla
kozott hozzá Dél-Franciaországból, továbbá több püspök is. René szilaj ul 
tettrevágyó, gőgös és hatalomra meg kincsekre éhes ember volt. Már 
útközben azt a fogadalmat tette, hogy soha többé hazatérni nem fog, 
hanem királyságot szerez magának a Szentföldön. Rossz tulajdonságai 
azután sok huzavonának és veszedelmes súrlódásnak lettek az okozóivá 
később, amikor a kereszteshadnak a legnagyobb egyetértésre lett volna 
szüksége.
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Másik kiváló vezére volt a kereszteseknek az egyházi átokkal 
sújtott Fiilöp francia király testvére : Vermandois Hugo vagy amint 
másképpen nevezni szokták, a „nagy gróf.” Ehhez leginkább az északi 
francia nemesség csatlakozott, míg a harmadik vezérhez, a gazdag 
Bloisi István grófhoz Közép-Franciaország nemessége.

Útnak indult Normandia szilajlelkű, kalandra és élvezetre egyaránt 
vágyó hercege, Róbert is, akit apja, Hódító Vilmos angol király kizárt 
a trónöröklésből. Ez most elzálogosí
totta a hercegségét testvérének,//. Vil
mos királynak 10.000 márka ezüstért, 
persze szintén abban a reménységben, 
hogy a távoli világban új trónt szerez 
magának az elveszített helyett.

Róbert jlandriai grój, akinek az 
apja mint zarándok járt a Szentföldön, 
kitünően felfegyverzett csapattal csatla
kozott a keresztesekhez. A legelőkelőbb 
azonban az egész keresztesseregben 
Bouillon Gottjried volt, Lotharingia 
hercege. Nemcsak gazdagságánál és 
rangjánál fogva volt a legelőkelőbb, 
hanem származásánál fogva is, mert 
úgy apai, mint anyai ágon Nagy Károly 
császártól származott. Kortársai ezt a 
herceget jámbor, vitéz és szavatartó 
lovagnak ismerték. Amikor a keresztes
hadak mozgalma megindult, Gottfried is 
rögtön elhatározta, hogy elmegy a Szent
földre. Engedelrnet kért erre a császártól s amikor azt megkapta, elzá
logosította birtokainak egy részét s az így kapott pénzből több ezer főre 
rúgó, kitünően felfegyverzett csapatot szervezett, amelynek ő maga 
volt a fővezére, a testvérei pedig, Euszták ésBalduin az alvezérei.

Bouillon Gottfried azonban felsorolt hármas erényén kívül nem 
volt valami különösen kiváló férfiú. Jámbor is volt, vitéz is volt, szavát 
álló is volt, de a vezérséghez szükséges nagy áttekintés, gyors észjárás, 
önállóság és határozottság teljességgel hiányzott belőle. Később azon
ban, amikor a véletlen és a körülmények összetalálkozása folytán ő lett 
az első keresztesháború vezére, a nevét a rege körülfon La dicsfénnyel, 
az utókor felruházta olyan tulajdonságokkal, aminőkkel sohasem bírt

Bouillon Gottfried címere.
Az első keresztesh'adjárat fővezérének 
címerében nyílvesszővel átlőtt három 
alarion-madár (mesebeli madarak) 
volt. A címer .jelmondata Vergiliusz 
római költőből v itt  idézet s magya
rul így hangzik: „Az isten vagy a 
véletlen fogja-e az utat megmutatni.”
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A kercsztesliadak egyik legjelentősebb részét a délolaszországi 
normann vitézek alkották, akiié hősiességükkel és harci kedvükkel régi 
idők óta nevezetesek voltak. A pápa nevezetes és ravasz hívének, Guiscard 
Róbertnek a fia, Boemund különösen nagy örömmel ragadta meg a 
keresztesháborúk alkalmát arra, hogy Ázsiában királyságot szerezhessen 
magának, mert apja csak a kicsiny tarentói grófságot hagyta rá. Ő volt 
ugyan a legidősebb fiai között, de nem hercegnőtől, hanem egy fele
ségül vett rokon leánytól származott. Kétségtelen, hogy Boemund 
volt a legokosabb és legmegfontoltabb az összes keresztesvitézek között. 
Öt nem vezette semmiféle rajongás, egyszerűen birtokot és hatalmat 
akart szerezni magának. Csak kevés harcost tudott a maga pénzén 
felszerelni, azért parasztokat gyűjtött maga mellé keresztesekül. De 
seregét legjobban azzal gyarapította meg, hogy mostohatestvérének, 
Rogernek egész hadát magához hódította, ravasz beszéddel bírta rá 
őket, hogy ne öccsét, hanem őt kövessék a Szentföldre. így azután 
vagy 5000 harcossal indult el, ami persze csak a fele René vagy Golljried 
hadainak, akik külön-külön 9—10.000 embert vezettek a Szentföldre.

Boemundnak az unokaöccse volt a híres Tankréd lovag, aki körül 
a monda számos hősi, csodás tett emlékét szőtte, aki azonban a valóság
ban meglehetősen ravasz és nagyon becsvágyó ember v o lt: igazi nor
mann. De őt mégsem a birtokra való vágyakozás késztette, hogy elindul
jon a Szentföldre, hanem az a büszke kívánság, hogy azzai vezekelje 
le bűneit, hogy Isten legelső harcosává lesz a pogány ellen. Neki nem 
volt semmi vállalkozás elég vakmerő, sohasem volt neki elég a vér, 
amely az ütközetekben folyt.

Ezek voltak az első kereszteshadjárat legnevezetesebb lovagjai 
és könnyű belátni, hogy közülük egy sem volt alkalmas a fővezérletre, 
az összes keresztesek vezetésére. Amikor különböző utakon megérkez
tek Konstantinápoly alá, felmerült ugyan közöttük a fővezérlet kér
dése. Néhányan Adhemart, a puyi püspököt, a pápa helyettesét akarták 
fővezérré tenni, de a kölcsönös féltékenykedés vége az lett, hogy sem 
őt, sem mást nem választottak meg fővezérnek, hanem megállapodtak 
abban, hogy a kereszteshadaknak a fővezére úgyis — maga Jézus Krisztus, 
aki a vezérek tanácsán azután mindig tudtul fogja adni az akaratát.

Elek császár, akinek e ragyogó, de szintén meglehetős rakoncátlan 
seregeknek az előfutárai, a parasztok már annyi bajt okoztak, nem 
nagyon örvendezhetett ezeken a mind sűrűbben érkező csapatokon 
sem, amelyeknek a száma végre olyan nagy lett, hogy Elek úgy érezte, 
hogy inkább félni kell ezektől, semhogy segítséget várhatna tőlük. Külö-
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nősen a normannok viszontlátása keltett nagyon kellemetlen emléket 
benne. Sőt ezektől a fanatikus, rendetlen és meglehetősen műveletlen 
emberektől, akiket a büszke bizánciak lenézően csak ,,latin”-oknak 
neveztek, kezdte félteni Bizánc régi szép és finom kultúráját. Éppen 
ezért arra gondolt, hogy valahogyan a hatalma alá keríti őket. Ezt úgy 
vélte elérni, hogy mindnyájuktól hűségesküt követelt arra vonatkozóan, 
hogy az általuk Ázsiában meghódított földek a bizánci császárság hűbér- 
tarlományai lesznek, az esetleg hódításhoz jutott vezérek tehát csak 
hű bérű rak lehetnek. A „nagy gróf”, Vermandois Hugo, aki mámoros 
lelkesedésében még a saját, lassabban mozgó csapatát is elhagyta, le is 
tette a hűségesküt.

Máskép cselekedett azonban Gotljried. Ö a hosszú utat Német
országon, Magyarországon és Bulgárián keresztül baj nélkül tette meg. 
De amikor megérkezett Thrákiába s itt meghallotta a hírét Hugó hűség
esküjének, ezen úgy felháborodott, hogy legjobbnak látta a császáron 
úgy állani bosszút, hogy — elpusztította Thrákiát. A szegény thrák 
nép itla meg tehát a nagyok versengőnek a levét.

Amikor Gottfried megérkezett Bizánc alá, ott még kellemetlenebb 
meglepetés várt rá : a császár tőle is a hűségesküt követelte. Haragosan 
ütött tábort Pera mellett, hogy bevárja a többi fejedelem megérkezé
sét. A császár először szép szóval iparkodott hatni rá, követeket kül
dött hozzá, majd magát Vermandois Hugót küldte el, hogy bírja rá 
Gottfriedet a hűségeskü letétetére. De a büszke lotharingiai haragosan 
csak ennyit felelt Hugónak :

„A császár rabszolgája vagy és sohasem fogom a példádat követni!”
Erre azután megunták a bizánciak Gottfried gőgjét és 1097 zöld- 

csütörtök napján fegyverrel támadtak rá. Azonban a keresztesek vissza
verték őket és Gottfried újból kijelentette, hogy soha nem fogja letenni 
a hűségesküt a császárnak. De azután huszonnégy óra alatt kénytelen 
volt megváltoztatni büszke elhatározását. Mert a bizánciak nagypén
tek napján megint megtámadták és teljesen elnyomták, úgyhogy a 
lotharingiai végre, h o g y  kimeneküljön a bajból, megígérte, hogy 
leteszi a hűségesküt és hogy a hadaival együtt rövid idő alatt átkel 
Ázsiába.

Pár nappal későbben megérkezett Bocmund is Konstantinápolyba. 
Ennek az útja nem folyt le simán, mert vad csapatai könyörtelenül 
elszedték az élelmiszereket azoknak az országrészeknek a lakosságától, 
amelyeken keresztül mentek. Emiatt azután örökös volt a csetepaté a 
nép és a keresztesek között, úgyhogy végre a császár erős katonai csapa-
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tokát küldött ki arra a célra, hogy távolról kövessék a kereszteseket 
és lépjenek közbe, ha megint garázdálkodni akarnának. Ezen az őri
zeten azonban nagy dühre lobbant a hevesvérű Tankréd lovag és csapa
taival már-már meg akarta támadni a bizánci seregeket. De Boemund- 
nak végre is sikerült lebeszélnie őt erről az esztelen tervről. Boemund 
egyáltalán nagyon higgadtan és okosan viselte magát. Ez a nagyeszű 
ember, amikor már közeledtek Konstantinápolyhoz, seregét hátra
hagyva előresietett, kihallgatást kért a császártól és habozás nélkül 
letette a kezébe a hűségesküt.

Nincs semmi kétség aziránt, hogy Boemund az esküt csak azért 
tette le olyan könnyen, mert annak megtartása egyáltalán nem volt szán
dékában. Hiszen nemsokára ő maga is hangosan beszélte, hogy ami 
földet Ázsiában hódítani fog, azt saját magának hódítja, nem pedig a 
császárnak. Elek császár előtt mindig gyaníts is maradt a normann 
vezér.

Pedig ez igyekezett neki még szinte hallatlan eszközökkel is meg
nyerni a jóakaratát. így, amikor az összes lovagok közül csak René és 
Tankréd vonakodtak letenni a hűségesküt, Boemund azzal a hallatlan 
ajánlattal fordult Elekhez, hogy kész őt fegyveresen is támogatni René 
és a saját unokaöccse ellen, hogy kicsikarhassa belőlük a hűségesküt. 
Elek azonban erre nem volt hajlandó, hanem a gyanús normannal szem
ben inkább Renéhez hajlott. Beérte azzal, hogy tőle nem kívánt hűség
esküt, csupán fogadalmat arra, hogy sem az életére, sem a trónja ellen 
nem fog törni. Azután titokban megkötötte vele a „gyűlölség szövet
ségét” Boemund ellen.

Nieea bevétele.

Amint a keresztesek már mind együtt voltak, megkezdődött az 
Ázsiába való átkelés és a seregek itt először Nicea ellen fordultak, amely 
a rumi, másképpen ikoniumi szultánnak, Kilidzs Arszlánnak a birtokai 
közé tartozott. Ennek a városnak a megrettent őrsége már-már haj
landó volt megadni magát a kereszteseknek, amikor egyszerre csak meg
jelent Kilidzs Arszlán nagy felmentő sereggel. De a város falai alatt 
váratlanul összetalálkozott az éppen akkor odaérkezett René gróf sere
geivel s ez úgy megverte, hogy a szultán kénytelen volt visszavonulni 
Ikoniumba, az új hadikészülődések megtételére.

Nicea azonban ennek a győzelemnek ellenére is ezután még egy 
hónapig tartotta magát és csak a bizánci ármánynak sikerült az, ami
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nem sikerült a keresztesek fegyvereinek. Elek császár ugyanis nagy 
titokban követeket küldött be a városba, akik rendkívül kedvező feltéte
leket kínáltak a lakosságnak, ha megadják magukat. Az alku sikerült 
és amikor a keresztény sereg általános támadást intézett a város ellen, 
a niceaiak kinyitották a bizánci hadak előtt kapujukat, de amint azok 
bevonultak, sietve megint becsukták a keresztesek orra előtt.

Ez a hallatlan árulás rendkívül felbosszantotta a keresztesvezé- 
reket, akik belátták, hogy Nicea ostroma most már, hogy a benn lévő 
bizánci seregek is ellenük fordultak, lehetetlenné vált. A császár azon
ban csakhamar lecsillapította dühüket azzal, hogy mindegyiküket 
gazdagon megajándékozta, amivel nem
csak a kibékülést érte el, hanem azt is, 
hogy a vezérek mind újra letették kezébe 
a hűségesküt és ezúttal Tankred sem 
vonakodott az eskü letételétől. Elek 
császár, a ravasz diplomata azután a 
serege többi részével haza takarodott 
Konstantinápolyba s örült, hogy a ke
resztesek ilyen szépen kikaparták a szá
mára a forró gesztenyét, Niceát a pa
rázsból.

A keresztesek pedig elindultak 
tovább és pár napi menetelés után 
összetalálkoztak Kilidzs Arszlánnal, aki 
nagy, bosszúálló hadsereg élén közele
dett. Véres üLközetre került a sor. Mivel Tankréd és Normandiai 
Róbert félretettek minden versengést s alárendelték magukat az okos 
Boemund vezényletének, a keresztesek mindaddig vitézül helytálltak, 
amíg a többi sereg is meg nem érkezett s azután végleg megverték 
Kilidzs Arszlánt. Ezzel a győzelemmel Kis-Ázsia meg volt nyerve a 
keresztények számára, a szultán pedig dühöngve, dúlva és fosztogatva 
vonult vissza kelet felé.

Ezután sok szenvedés és nélkülözés várt a keresztesekre Kis-Ázsia 
barátságtalan, kopár éghajlata alatt, a terméketlen Taurusz-hegység 
vidékén, amelyeL nagy ívben kerültek meg. Így érkeztek Kilikiába 
ahol a tűrhetetlen és civakodó természetű Tankréd összeveszett Balduin- 
nal. Ez, hogy szabaduljon a Tankréddal való egy üt Lléttől, engedett 
Thoros fejedelem meghívásának, hogy menjen el hozzá seregével együtt 
városába, Elesszába. Balduin először megvédelmezte a várost a szeldsukok

Nicea bevétele.
A st.-den isi apátság templomának 
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támadásai ellen, de azután, összeesküvést szőve a lakossággal, meg
fosztotta a balgatag Thorost a trónjától és maga ült a helyére mint 
Edessza fejedelme. így lelt Bouillon Gottfried okos és tetterős testvére 
az első, aki a keresztesvitézek közül fejedelemséget szerzett magá
nak. Thorost pedig orgyilkosokkal tétette el láb alól.

Antiókhia bevétele.

Antiókhia volt Szíriának legszebb és legnagyobb városa. Hatal
mas falak vették körül az egész várost sok mérföld hosszúságban s 
ezeken a falakon nem kevesebb, mint négyszázötven őrtorony állt. 
Abban az időben Antiókhia vára a bevehetetlenség hírében állt.

A keresztesek, miután visszaverték Kilidzs Arszlánt, Antiókhia 
alá vonultak és ezt a várost szállták meg ostrommal. De a megszállás 
lassan és nehézkesen haladt az egységes vezetés hiánya miatt és főkép
pen azért, mert a kereszteseknek nem voltak ostromgépeik, amelyeket 
ebben a korban a várostromokhoz használni szoktak. Szerencsére azon
ban még az ostrom kezdetén új hadak érkeztek Európából. Ezek az 
emberek azonban korántsem buzgó zarándokok, avagy vitéz keresz
tesek voltak, hanem agyafúrt olasz kalmárnépség. Mikor ezek értesül
tek arról, hogy a keresztesek már nagy hódításokat tettek, de sok min
denben szükséget szenvednek, hajóikon mindenféle olyan dolgot szállí
tottak Antiókhia alá, amire a kereszteseknek szükségük volt s amivel 
pompás üzleteket lehetett csinálni. Élelmiszert, bort, gerendákat, desz
kákat, amikből ostromtornyot lehetett ácsolni, vittek magukkal s volt 
közöttük több olyan ember is, aki értett a várostromlás mesterségéhez, 
mert az olaszoknál már ebben az időben aránylag nagyon ki volt fej
lődve a mérnöki tudomány.

A szívesen látott és sok pénzt bezsebelő jövevények azután csak
hamar hozzáláttak az ostromló készülékek összeállításához, mialatt a 
keresztesek vitézül visszaverték azokat a szeldsuk seregeket, amelyek 
a vár felmentésére iparkodtak. De az ostrom így is sokáig elhúzódott 
és egyszerre csak megérkezett a vészhír: Kerbogn, a moszuli helytartó 
óriási felmentő sereggel közeledik Antiókhia felé. Ennek a hírnek a 
hallatára azután sikerült Boenuindnak, aki kezdettől fogva saját maga 
szeretett volna úr lenni Antiókhiában, hogy megint a saját vezetése 
alatt tudta egyesíteni az összes kereszteseket. Amint megbízták a fő- 
vezérséggel, ez a ravasz ember először is a bizánci császárnak azt a
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íoliszljét távolította el a táborból, akit Elek tanácsadó gyanánt ugyan, 
de tulajdonképpen mint kémet küldött velük. Ezzel elhitette a ravasz 
Boemund, hogy a többi vezér az életére tör, amire a görög megijedt és 
hazautazott Konstantinápolyba. Vezértársai pedig beleegyeztek abba,

Anliólchia várfalának egyik részlete.
A b eveh etetlen n ek  tartott várat, am elyet m ég Ju sztin ián u sz bizánci császár ép ítte te tt , a 
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hogyha Antiókhia elesik, az kizáróan Boemund birtokává legyen. Azután 
tovább folytatta ravaszkodásait a normann. Antiókhiában élt egy moha
medán hitre tért örmény renegát, névszerint Firuz, aki halálos ellensége 
volt a vár parancsnokának. Ezzel elkezdett titokban alkudozni Boemund 
és nagy pénz, még nagyobb Ígéretek árán csakhamar meg is egyezett 
vele, hogy a kezére fogja játszani a várat.

így is történt a dolog. Mikor a keresztesek megkezdték a támadást 
a vár ellen, maga Boemund volt az, aki az első ostromlétrát hozzátámasz
totta a vár ama saroktornyához, amelynek az áruló Firuz volt a parancs
noka. Az ő emberei egyetlen kardcsapás nélkül tudtak az árulás folytán

benyomulni a városba, míg a keresztes- 
sereg többi része eleinte ellenállásra 
talált ugyan, de csakhamar előttük is 
megnyíltak a kapuk és ekkor borzasztó 
didivel rohantak be a városba. Irtózatos 
volt a keresztesek dühöngése a szeren
csétlen város lakosságán. Foglyot nem 
is ejtettek, hanem irgalom nélkül le
mészároltak mindenkit, nemcsak a har
cosokat, nemcsak a férfiakat, hanem a 
nőket és a gyerekeket is. Azután elkezd
tek fosztogatni, gyújtogatni, majd pedig 
tivornyához ültek, amely napokig tar
tott s amelyen a legőrültebb eszeveszett- 
séggel falták fel és pusztították el mind

azt az élelmiszert, ami Antiókhiában található volt. Rettenetes eszem- 
iszom, dőzsölés folyt, amit a keresztesek maguk már nem bírtak meg
enni, azt odadobálták a kutyáknak vagy pedig elpusztították máskép, 
csupa eszeveszett romboló ösztönből. A vezérek kérése vagy tilalma 
tökéletesen hiábavaló volt a megvadult sereg tombolásával szemben.

De csakhamar jött rettenetes böjtje az eszeveszett tivornyá- 
zásnak. Kerboga megérkezett Antiókhia alá óriási sereggel — egyes kor
társak 300.000 emberről, mások meg éppen 600.000 emberről beszél
nek — és körülzárta a várat. Most már ő vette ostrom alá a diadalmas 
ostromlókat. Antiókhiába többé semmit sem lehetett szállítani s így 
rövid idő alatt szörnyű Ínség támadt a városban a keresztesek között. 
Mivel pár nap alatt fellakmározták és esztelenül elpusztítottak min
den élelmiszert, csakhamar reáfanyalodtak a leglehetetlenebb eledelekre. 
Először csak füveket és fakérgeket ettek, de amikor ez is elfogyott, rá-

Anliókhia bevétele.
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került a sor az éhségtől vagy betegségtől elhullott lovak és egyéb állatok 
húsára, majd szíjakat kezdtek éhségükben rágni, szóval leírhatatlanná 

. vált az ínség Antiókhiában.
Sokan nem is bírták ezt a nyomorúságot és inkább megszöktek 

előle. Éjszaka hosszú köteleken ereszkedtek le a várfalakról. A moha
medánok táborába menekültek, megtagadták Krisztust s Allah hitéhez 
szegődtek, csakhogy enni kapjanak. S a pogány irgalmasabb volt hozzá
juk, mint ők voltak Antiókhia lakosságához. Csupán a hitehagyást köve
telte tőlük, az életüket azután nem bántotta. A szökevények között volt 
Lambert le Pauvre lovag is, aki azonban később, amikor elmúlt a vesze
delem, cserbenhagyta a törököt is és visszaszegődött a keresztesekhez.

Annál nagyobb állhatatosságot mutattak azok, akik bennmarad
tak és kitartottak a várban. A törökök folytonos rohamai közben, az 
állandó csatározásban gyakran lehetett látni harcosokat, akik a fáradt
ságtól, a kimerültségtől összerogytak és a csatatér közelében elaludtak, 
hogy rövid szendergés után, amikor az álom új erőre kapatta őket, újra 
belerohanjanak a harcba.

Mások szakadatlanul imádkoztak Krisztushoz, a Szent Szűzhöz, 
könyörögtek az összes szentekhez és csodától várták a szabadulást. 
Álomlátók és próféták támadtak a szerencsétlen város elgyötrött lakói 
között. És a tömeg ebben a nagy Ínségben kapkodott minden szalma
szál után, ami csak egy kis reménységet is látszott ígérni. így történt 
azután, hogy egy egyszerű provencei paraszt egy napon elment Renéhez, 
a toulousei grófhoz és különös álomlátásáról adott neki hírt. A pro- 
venceit Bartolomeus Péternek hívták és a következőket mondotta el 
a grófnak :

„Az éjjel megjelent álmomban Szent András, kézen fogott és meg
mutatta azt a helyet, ahol az a lándzsa van elásva, amellyel a római 
katona átütötte a mi Urunk Jézus Krisztusnak az oldalát, mikor a 
kereszten haldokolt. A lándzsa itt van Antiókhia városában, mélyen 
elásva Szent Péter templomának a főoltára alá. Ha kiássátok és te a 
kezedbe veszed, biztos diadalra vezetsz bennünket vele a pogány ellen.”

René a csodálatos álmot természetesen tüstént közölte vezér
társaival és a papsággal. Erre nagy körmenet indult Szent Péter templo
mába s ott szent szertartások között felásták a helyéről elmozdított 
oltár alatt a földet és a nép csodálkozása mellett csakugyan rátaláltak 
egy lándzsára. Még ki sem áshatták egészen a földből, amikor az össze- 
sereglettek egymás hegyén-hátán tódultak oda, hogy mindenki meg
csókolhassa a szent lándzsa hegyét.

3*
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Lehet, hogy ez a csodás vagy pedig ravaszul kieszelt esemény 
okozta, lehet azonban az is, hogy miután az elcsüggedt vezérek ugyan
ekkor megint átengedték a fővezérletet az okos Boemundnak, aki azután 
cselekedni kezdett, de az tény, hogy ettől a naptól fogva fordulat állott 
be Antiókhia ostromlott kereszteseinek a sorsában. Boemund azzal 
kezdte dolgát, • hogy követet küldött Kerbogdhoz, áld rávegye arra, 
hogy engedje el bántatlanul a kereszteseket. Erre a tisztségre pedig 
Amiensi Pétert választották ki, akinek, régi tekintélye már teljesen 
és tökéletesen elveszett, mert még Antiókhia bevétele előtt megelégelte 
a sok nyomorgást és egy rossz órában Meluni Vilmos gróffal együtt 
meg akart szökni a táborból és csak Tankréd tudta visszahozni őket 
erőszakkal. De arra még jó volt a szóval hatalmasan bíró Péter, hogy 
elküldjék Kerbogához, aki a hozzá küldött követet esetleg — nyársba 
is huzathatta volna. Kerboga azonban ezt nem tette, hanem meghall
gatta Pétert és emberségesen vissza is küldte a következő siralmas 
üzenettel:

„Senkinek egy hajaszála nem fog meggörbülni és elmehet szaba
don, aki — áttér a mohamedán hitre. Aki ezt nem teszi, arra a halál vár.”

Ekkor azután Boemund mindent előkészített a várból való kiroha
násra. Az elcsüggedteknek, akik inkább be akarták várni, amíg a török 
beveszi a várat, leromboltatta a házait, így kényszerítette őket is a 
kitörésben való részvételre. így azután kirohant Antiókhiából sovány, 
az éhségtől agyongyötrött keresztesei élén. Kerbogát meglepte ez a 
váratlan és szinte hihetetlen hősiesség, de egyébként is kedvező volt az 
idő a keresztesekre nézve, mert a törökök táborában ott volt a damasz
kuszi emír és a halebi emír is mindenféle szedett-vedett népséggel, amely 
csak láb alatt volt és rendetlenséget csinált. A kiéhültek és elrongyoló- 
dottak serege mint a villám csapott le Kerboga hadaira. A rendetlen, 
gyülevész népséget tüstént megszalasztották, úgyhogy azok mint a 
megriadt baromcsorda menekülésükben egyenesen nekirohantak Kerboga 
táborának. Felbomlott közöttük minden rend és a török csapatok csak
hamar kénytelenek voltak menekülni a szélrózsa minden irányában. 
Akik még megpróbálkoztak az ellenállással, azokat a keresztesek irgalom 
nélkül halomra mészárolták. És a gyilkolásban, vérontásban legelői 
járt a Péter barát seregeiből alakult „koldus sereg”, amely külön koldus- 
királyt választott magának, akinek Tafur volt a neve. Aztán nekiestek 
a pompásan felszerelt tábornak, összeromboltak oktalan dühvei min
dent, amire pillanatnyilag szükségük nem volt, az ételekből és italokból 
pedig hatalmas lakomát csaptak az agyonéhezettek.
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Ilyen körülmények között azután Boemund eredeti terve, hogy 
végleg odahagyják Antiókhiát, kudarcot vallott. A jóllakott és ellen
ségtől többé nem szorongatott keresztesek egy része a táborban maradt, 
más része apróbb csapatokra oszlott és a falvakat rabolta. Harmadik 
része pedig megrakodva jól a Kerboga táborából való elemózsiával, 
visszatért Antiókhiába. Ezeket érte el legelőbb a végzetük. A városban 
az éhinség idején elpusztult sok embernek temetetlenül maradt és a 
forró ég alatt gyorsan feloszló hulláitól valami irtózatos ragályos nya
valya támadt, amely egy pár óra alatt végzett áldozataival és ezrével 
aratta a kereszteseket. Meghalt Adhemar, a puyi püspök is, akinek a 
halála óriási veszteség volt, mert ő mint a pápa helyettese mindig szem 
előtt tartotta a hadjárat nagy célját és sohasem szűnt meg egységre, 
kitartásra biztatni az embereket.

És amint Adhemar meghalt, a keresztesek vezérei között rögtön 
kitört megint a legádázabb versengés Antiókhia birtokáért. René, a 
toulousei gróf ragaszkodott ahhoz, hogy a várost át kell adni a bizánci 
császárnak, akit a hűségeskü szerint az megillet. A többi vezér azonban, 
akiket Bocimmá már mind a maga pártjára hódított, amellett volt, 
hogy a város poemundé legyen. Hogy a vetélkedésnek végét szakítsák, a 
fejedelmek elhatározták, hogy elküldik követségbe és megegyezésre 
Elek császárhoz Vermandois Hugó grófot. Ezt azután nagy meglepetés 
érte. A véghetetlenül ravasz császár felhasználta Kerboga vereségét 
s megszállta seregeivel egész Kis-Ázsiát, azután pedig a keresztesek 
híre-tudta nélkül békét kötött a törökökkel. Hugó, amikor megtudta a 
történteket, vissza sem ment többé Antiókhiába, még csak üzenetet sem 
küldött, hanem felhasználta ezt az alkalmat és visszatért hazájába.

A veszekedés Antiókhiáért pedig folyt tovább René és Boemund 
közölt. Egyik sem akarta elhagyni a várost. A provenceiak és a nor
mannok elkeseredett ellenségeivé lettek egymásnak és ennek a lehe
tetlen helyzetnek azután csak az vetette végét, hogy René keresztesei 
kijelentették, hogyha maga a gróf meg is feledkezett a kereszteshad- 
járal végső céljáról, a Szentsír visszavételéről, ők nem feledkeztek meg 
róla és útnak fognak indulni, ha kell, vezér nélkül is Jeruzsálembe. 
Ennek a kerek kijelentésnek azután meg is lett az az eredménye, hogy 
René csaugyank élére állt hadainak és elhagyta Antiókhiát. A keresz
tesek bevették csakhamar Maara városát, de ennek a birtokáért megint 
csak az előbbi áldatlan civakodás kezdődött meg közöttük. Erre azután 
a provenceiak még gyökeresebb módot találtak arra, hogy tovább- 
menésre kényszerítsék Renét. Földig lerombolták az egész várost, amire
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a gróf azután tovább is vonult velük dél felé. Boemund pedig így vetély- 
társ nélkül maradt vissza Antiókhiában és hozzálátott, hogy rendbe
hozza az elpusztított tartományt, amelyet immár teljesen a saját birto
kának tekintett.

René pedig vonult tovább és elfoglalta Tripoliszt és itt akart 
magának újabb birtokot szerezni. De itt is kudarc érte. Elek császár 
gyors követet küldött hozzá azzal a határozott paranccsal, hogy tüs
tént vonuljon tovább Jeruzsálem felé, mert ő maga is nagy haddal fog 
nyomban útrakelni a szent város falai alá. René dühében hangosan sírva- 
fakadt, amikor ezt a parancsot meghallotta, de becsületes lélekkel 
megemlékezett esküjéről és engedelmeskedett s megindult seregével 
Jeruzsálem felé.

Ázsia sorsában azonban az alatt az idő alatt, amíg a keresztesek 
a szeldsuk törökökkel viaskodtak, nagy változás állt be. A hatalmas 
egyiptomi szultánok, akik a fatimidák nemzetségéből származtak, a 
szeldsukok folytonos vereségei folytán elérkezettnek látták az időt arra, 
hogy újból magukhoz ragadják Palesztinát. Elárasztották seregeikkel 
Ázsiát és Jeruzsálem maga már 1098-ban Alafdal fatimida vezérnek a 
birtokában volt. Ez, amikor megkapta a keresztesek üzenetét, hogy 
engedje át nekik a szent várost — mert sok napi járófölddel előttük 
siető követet küldtek hozzá — azt felelte vissza, hogy a várost 
semmi esetre sem adja oda, de azt megengedi, hogy a keresztesek 
apróbb és fegyvertelen csoportokban bemenjenek a városba, megláto
gassák a Szentsírt.

Erre azután elhatározták a keresztesek az ostromot és nyomultak 
tovább előre, a tengerpart mellett Jeruzsálem felé. A számuk pedig 
ekkor már aránylag nagyon csekély volt. Már Kerboga ellen is csak
16.000 keresztes küzdött, azóta pedig a ragály és az újabb harcok még 
jobban megtizedelték a soraikat. De minél kevesebben voltak, annál 
nagyobbá lett szívükben a lelkesedés és amikor elérkeztek arra a 
pontra, ahol sziklahasadékokon keresztül meglátszottak a távolból 
Jeruzsálem ormai és tornyai, akkor mindannyian térdre borultak, 
örvendő sírással, szent zsolozsmák éneklésével és imádságokkal 
köszöntötték vágyaiknak végre meglátott célját. Alig lehetett 
visszatartani őket, hogy rögtön meg ne támadják a várost, még 
mielőtt a vezérek elkészítették volna a haditervet.

De amikor azután ostromra került a sor, csakhamar nagy csaló
dás érte őket. Belátták csakhamar, hogy a várost nem lehet bevenni 
puszta lelkesedéssel, hanem ehhez kellő hadiszerekre és rendszeres



A jeruzsálemi Szenísír-lemplom mai állapotában.



40 Tolnai Világtörténelme

ostromra van szükség. Közben pedig a kopár, teljesen terméketlen 
vidéken megint csaknem olyan nagy nyomorúságokat álltak ki, mint 
előbb Antiókhiában. Nem volt sem ennivalójuk, sem az ostromszerek 
építéséhez szükséges fájuk, sőt elegendő vizük sem volt, mert a mene
külő lakosság, mielőtt elfutott, betemette a kutakat. Szerencsére azon
ban, amikor már igen nagy volt az ínség, a közeli tengerpart Gaffa nevű 
kikötővárosában genuai hajók jelentek meg. Az élelmes olaszok meg
tudták, hogy itt is lehet jó üzletet csinálni és hoztak magukkal min
dent, ami kellett: eleséget, bort, szerszámokat, sőt még az ostrom
tornyok építéséhez értő ácsmestereket is. Most azután nekiláttak a 
munkának, a Betlehem vidékén lévő erdőségekből temérdek fát vág
tak ki és azokból megépítették az ostromszereket, létrákat és ostrom
tornyokat.

Jeruzsálem bevcteie.

Mielőtt azonban hozzákezdtek volna az ostromhoz, nagy kör
menetben, szent énekeket zengedezve megkerülték a város falait. Azért 
tették ezt, mert egy provencei szerzetesnek álmában megjelent a puyi 
Adhemar lelke és ezt a parancsot adta neki. A körmenettől azt várták, 
hogy le fognak omlani Jeruzsálem falai, mint ahogy hajdan leomlott 
Jerikó Józsue hadai előtt.

Mivel azonban a falak a körmenettől mégsem omlottak le, tehát 
megkezdték az ostromot. Őrjöngő harc fejlődött ki a szent városért, 
amely két napig folyt csaknem szakadatlanul és csak ekkor sikerült a 
lotharingiai csapatoknak, hogy ostromtornyuk csapóhídját leeresszék 
az ostromolt Jeruzsálem falára. A két testvér, Gotllried és Eusztdk volt 
az első, aki behatolt a szent városba, csaknem ugyanabban a pillanat
ban, amikor Tankréd is és a Normandiai Róbert is benyomultak a városba 
egy a várfalon ülött résen keresztül. A provenceiek csak később rohan
tak be, állítólag az Olajfák hegyén egy tűzruhába öltözködött lovag 
jelent meg előttük és azt parancsolta meg nekik, hogy vegyenek ők is 
részt a harcban. De amikor azután ők is betörtek a városba, versenyez
tek a többi keresztessel a vad, gyilkoló dühben, a zsákmányolásban és 
pusztításban. Rettenetes megtorlást vettek az elszenvedett nélkülö
zésekért, de talán senki olyan vad szenvedéllyel nem kutatott főkép
pen arany és ezüst után, mint Tankréd lovag, aki egész sereg házat 
dúlt fel.



A keresztesháborúk 41

Jeruzsálem zsidó lakosságának nagyrésze a zsinagógában kere
sett menedéket. Ezt rájuk gyújtották, úgyhogy mindannyi nyomorul
tul odaveszett. Az öldöklés vége az lett, hogy Jeruzsálem nem keresz-

Jeruzsálem várának egyik kapuja, az „aranykapu.”
A  törökök befalazták, m ert az a m on da fű ződ ött h ozzá, hogy ezen á t fog bevonuln i a 

•győzelmes ellenség. Előtte arab sírok vannak.
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lény lakosságából alig maradt meg annyi, amennyi elég volt a holttes
tek eltakarítására. Csak amikor már minden vad szenvedély kedvére 
kidühöngte magát, akkor jutott eszébe a kereszteseknek, hogy a hatal
mas diadalért hálát kell adni Istennek. Ünneplő ruháikba öltözködtek 
tehát, nagy körmenetté alakultak és imádkozva, énekelve járták be a 
szent helyeket s — megfogadták egyúttal, hogy megjavulnak.

De amint el volt érve a nagy cél, megint megkezdődött elölről a 
régi, áldatlan viszálykodás. A keresztesseregben lévő papok Jeruzsá
lemből és környékéből Rómához hasonlatosan új egyházi államot akar
tak alkotni, amelynek az élén pátriárka állott volna. A lovagok viszont 
világi védelmezőt akartak a Szentsír számára. A leginkább rátermett 
két ember Boemund és Balduin távol voltak, először tehát a toulousei 
Renének kínálták oda a jeruzsálemi koronát. De ez jámborságában is, 
de belátva azt is, hogy itt kevés haszon kínálkozik, de nagyon sok baj, 
ezekkel a szavakkal utasította el magától királlyá való választását: 

„Nem akarok királyi koronát viselni azon a helyen, ahol az én 
Uram Üdvözítőm hajdan töviskoronát viselt.”

Normandiai Róbertét meg sem kínálták a koronával, hiszen róla 
már a saját apja tudtára adta a világnak, hogy nem alkalmas a királyi 
korona viselésére. így tehát nem maradt más hátra, mint Bouillon 
Gottfried. Tehát 1099 július 22-én őt kiáltották ki a vezérek — nem 
Jeruzsálem királyává, mert René példája után ezt a címet Gottfried is 
kénytelen volt visszautasítani — hanem a „Szentsír védőjévé.”

Gottfried uralkodása nem tartott ugyan egy egész esztendeig 
sem, de ez az arasznyi idő is elégséges volt annak a bebizonyítására, 
hogy a jeruzsálemi korona valóban töviskorona. Az első viszálykodása 
mindjárt Renével volt, aki nem akarta elismerni a főhatalmát és nem 
akarta neki átengedni Jeruzsálem fellegvárát, a híres Dávid tornyát, 
amelyet az ostrom után René tüstént megszállt provencei hadaival.

Szerencsére azonban a viszálykodás nem szórta még szét telje
sen a kereszteseket, még csaknem mindnyájan együtt voltak, amikor 
a Jeruzsálemből kivert Alafdal vezér óriási, de tarka vegyülékű haddal, 
ethiópiai szercsenekkel, egyiptomiakkal, arabokkal, sőt a fatimidák- 
nak meghódolt szeldsukokkal is visszatért, hogy visszahódítsa az elvesz
tett Jeruzsálemet. Mivel tehát a keresztesek még együtt voltak, Gott- 
íriednek csakugyan sikerült ez alkalommal címéhez méltóan megvédel
mezni a Szentsírt. Eléje ment a közelgő pogány seregnek és Aszkalonnál 
a filiszteusok hajdani városánál találkozott össze vele. Heves, makacs 
harcra került a sor, amelyben a kereszteseknek sikerült olyan diadalt
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aratni Alafdalon, hogy az serege megmaradt részével együtt eszeveszet
ten menekült a tengerre és hazavitorlázott Egyiptomba.

De csaknem nyomban ezen diadal után szertezüllött, szélnek eredt 
a keresztesek hada. Belefáradtak a rengeteg nélkülözésbe, a tömérdek 
Ínségbe, belátták, hogy zsákmány sem kínálkozik többé, kezdtek haza
vágyakozni, boldogan, hogy betöltötték a fogadalmukat és mehetnek, 
menekülhetnek Palesztina barátságtalan földjéről. Még egyszer bejárták 
a szent helyeket, még egyszer megfürdöttek a Jordán vizében, 
Jerikó mellett „Ábrahám kertjé”-ből pálmaágakat vagdostak le 
maguknak emlékül, összevásároltak mindenféle ereklyét, azután

pedig felkerekedtek hazafelé és sorsára 
hagyták a kereszténnyé lett Jeruzsále
met. A fejedelmek közül csak Tankréd 
maradt ott Gottfrieddel a Szentföldön. 
Eznyolcvan lovaggal — több embere nem 
volt neki — egy külön kis uradalmat 
rabolt össze magának Tiberiasz városá
ban és a környékén és megkapta Gott- 
friedtől a Galilea hercege címet.

Közben Boemund is megmozdult 
25.000 főnyi serege élén Antiókhiából 
és bevonult egyenesen Jeruzsálembe 
nem törődve semmit Gottfried tiltako
zásával. Annyira nem vette számba a 
tehetetlen Gottfriedet, hogy elcsap la 

helyéről az addigi jeruzsálemi pátriárkát, Arnulfot, aki Gottfried em
bere volt és a saját hívét, Dagobert püspököt ültette a helyére, abban 
a hitben, hogy az majd őt fogja jeruzsálemi királlyá koronázni. 
Azonban csakhamar nagyot fordult a sorsa. Folytonos apróbb mar- 
talcóhadjáratokat viselt a szent vidékek környékén és egy ilyen had
járata alkalmával egy szeldsuk emír, névszerint Danismend rajtaütött, 
seregét szétugrasztotta, őt magát pedig foglyul ejtette.

Egy erős várba hurcolták és ott három teljes esztendeig a legember
telenebb rabságot szenvedte el. Nagy váltságdíjért végre szabadon 
bocsátották. Ekkor újból sereget gyűjtött és bosszút lihegve támadta 
meg Hdrdn városát, hogy ott alapítson magának új királyságot. De 
elhagyta már végképp régi szerencséje, megint megverték és Boemund 
összetörve, tehetetlenül kénytelen volt visszatérni Itáliába.

De a ielke rugalmas ereje nem hagyta el ezt a bámulatos embert.

Az aszkaloni csata.
A st.-den isi apátság ü vegfestm én ye.
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Otthon Apuliában is szakadatlanul újabb hadjáratra készülődött, sere
geket toborzott, pénzt gyűjtött, fegyverkezett, de váratlanul, tettereje 
teljességében utolérte a halál. Nagy terve, hogy a bizánci birodalom 
és a mohamedán hatalmasságok közé nagy normann birodalmat ékeljen 
be, végleg megsemmisült. Párává vált ennek a hősies, lovagnak a 
halálával, aki a legkiválóbb volt az összes kereszteshadjáratra kelt 
fejedelmek között.

Amiensi Péter később halt meg nála. Ez is odahagyta a Szent
földet, még pedig úgy látszik csúfos szökés útján, ami ezúttal jobban 
sikerült neki, mint Antiókhiából. A Szegény Lambert lovaggal együtt 
szökött meg és hazatérve Európába, itt a szintén szerzetessé beöltözkö
dött Lamberttel együtt Huyben kolostort alapított. Ennek lett a per
jelévé és itt halt meg 1115-ben. Hét évszázaddal később, 1854-ben Amiens 
városa, ahonnan útnak indult a világba és a világtörténelembe, szobrot 
állított neki, amely ma is őrzi emlékét.

A jeruzsálemi királyság.

Mondottuk, hogy Bouillon Golt/riednek egy esztendő sem adatott 
arra, hogy viselhesse a Szentsír védőjének a címét, vagyis tulajdon
képpen a jeruzsálemi királyságot. Már 1100 július 18-án meghalt, két
ségtelenül valamelyikében ama járványos betegségeknek, amelyek a 
keresztes hadjárat nyomán úrrá lettek egész Palesztinában. A tízezré
vel heverő holttestek megfertőzték a levegőt és a vizet egyaránt, élelem 
csak kevés volt és az is hamar romlott a pokolian égető forróságban, nem 
csoda tehát, hogy mindenféle rettenetes járvány dúlt a Palesztinában 
maradt keresztesek között. Valamelyike e betegségeknek, talán a pestis, 
talán a vérbaj, avagy talán más járvány ragadta el Gottfriedet is, nem 
pedig az a méreg ölte meg, amelyet a későbbi krónikások szerint a cezareai 
emír öntetett orvul az italába.

Ennek a becsületes lelkű, nagyon buzgó és nagyon lovagias érzü
letű, de egyébként egészen jelentéktelen embernek a holttestét Jeruzsá
lemben a Szentsír templomában temették el. Amidőn Gottfriedet elte
mették Jeruzsálemben, akkor a szent város már nem is volt az övé tulaj
donképpen. A pápa Dagobert pátriárkasága alatt külön kis államot 
alakított Jeruzsálemből és Jaffa városából és amikor felszólította 
Gottfriedet, hogy engedje át ezeket a területeket, a nemeslelkű 
lotharingiai lovag tüstént engedett is, mert nem volt a szívében 
semmi hatalomvágy.



Bouillon Goll/ricd sírja a jcruzsálemi Szentsir-tcmplomban.

Hiába kapkodott Dagobert fűhöz-fához, hogy megmentse hatalmát, 
lia még lehet. Hiába üzent Tankrédnak, aki a velencei hajórajjal alku
dozott Kaija város kikötőjében. Hiába írt Boemundnak, az akkor már 
szeldsuk rabságban sinylődött. Balduin tehát elhagyta edesszai herceg
ségét, átengedte azt egy szintén Balduin nevű unokaöccsének és mintegy 
ezer harcos élén bevonult Jeruzsálembe, amely örömujjongással fogadta. 
Gyönyörű szép, valóban fejedelmi külseje, nemeslelkűsége, vitézsége és 
tettereje, amelyeknek akkor már híre volt az egész keresztény világon, 
csakhamar a részére hódították mindeneknek a szívét. Az első tenni-

De amint örök álomra hunyta a szemét Jeruzsálem legelső keresz
tény uralkodója, csakhamar vége lett ott ennek a papi uralomnak. 
Mert tüstént megszállták a lotharingiai lovagok a szent várost, amikor 
már nem tartotta vissza őket ettől Gottfried tekintélye és az újból hatal
mukba kerített városból üzentek azután Balduinnak, Gottfried tett
erős, cselekedni tudó testvérének, hogy jöjjön, a bátyja öröksége vár reá.
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valója az volt, hogy kegyetlen, megtorló hadjárattal járta be Palesztina 
déli részét, ahol még mindig fenyegetőzött az ellenség s amikor ezzel 
teljes sikert ért el, Dagobert pátriárka sem tiltakozott többé az ő hatalmi 
törekvései ellen, hanem annyira beletörődött a megváltoztathatat- 
lanba, hogy ő maga kente fel Balduint Jeruzsálem első királyává Krisztus 
szülőhelyén, Betlehemben. Tankréd sem állt ellen. Arra büszke volt, 
hogy meghódoljon neki, arra gyenge, hogy csatát álljon vele, azért 
önként odahagyta Tibériászt és galileai hercegségét és visszaköltözött 
Antiókhiába.

Az új királynak az első dolga az volt, hogy biztosítsa is az ural
mát. Uralkodásának az első tíz éve csupa sikert mutat fel. Bevette 
Tripolisztól kezdve Jaffáig — amely közben egy időre megint idegen 
kézre került — az összes kikötővárosokat, azután az egyiptomi és az 
arab határon hosszú sorát építtette az erődöknek. De az uralma zavar
talan voltát legfőképpen annak köszöhette, hogy az egyiptomi szul- 
tánság ereje mindinkább hanyatlóban volt és hogy a szeldsuk emírek 
szakadatlanul civakodtak egymással. Nem alaptalanul számított Balduin 
arra is, hogy az országa Európából odasereglő keresztényekkel meg 
fog népesedni. Hiszen a hazatérő keresztesek csodákat beszéltek Palesz
tináról s az emberi természetnek már akkor is megvolt az a sajátsága, 
hogy a kiállott bajokat könnyen el tudja felejteni és az elmúlt napok
ból csak azt látja, ami szép volt bennük. A pápa is lelkesítette folyton 
a világot a szent királyság megerősítésére és folyton újabb és újabb 
keresztes seregek alakítására hívta fel az embereket.

így azután már 1100-ban olyan hatalmas zarándokseregek indul
tak útnak Franciaországból, Németországból és Lombardiából, hogy 
számuk felülmúlta a régi seregekét. Természetesen rend és fegyelem 
dolgában ezek még veszedelmesebbek voltak, mint az elődeik, mert 
most már pusztán csak a kalandvágy és a zsákmányra való éhség vitte 
az embereket Palesztinába. Mivel az út most már biztos volt, nagyon 
sok nő is útrakelt, de ezek közt a legkevesebb volt a jámbor zarándoknő, 
a legtöbb olyan volt, aki csak a zsákmánnyal megrakodott lovagok 
aranyaira számított.

Ekkor kelt útra Palesztinába Vilmos, Akvilánia hercege is.
Elek császár ezekkel az újabb veszedelmes hadakkal szemben 

újabb taktikához akart fordulni. Nem állta útjukat, hanem inkább 
iparkodott siettetni az országán való keresztülvonulásukat azzal, hogy 
bőven ellátta őket élelmiszerekkel. De hiábavaló volt minden jóakarat, 
a keresztesek rettenetes pusztítás és rablás közben vonultak végig az
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A betlehemi templom, ahol I. Balduint, Jeruzsálem első keresztény királyát meg
koronázták.

országon. Amikor Konstantinápoly kapui elé értek, már csaknem ostro
molni akarták a várat, sőt több helyen karcba is keveredtek a bizán
ciakkal, de végre Arxzelm milánói érseknek sikerült lecsillapítani a vér
szomjas kereszteseket, akik azután átkeltek Kis-Ázsiába.

Mintegy 260.000 főnyi volt ezeknek a szedett-vedett hadaknak 
a száma, ha ugyan hitelt lehet adni az egykorú krónikások állításának. 
De mivel egységes vezetésről ezeknél még kevésbbé lehetett szó, mint

elődeiknél, tehát óriási tömegekben pusztultak el, könnyű prédájául 
a mohamedánoknak. Bagdadot akarták meghódítani, de a szeldsuk 
cmírekkel való folytonos harcokban nyomorultul tönk ementek és csak 
nagyon kevesen menekültek meg közülük. így Vermandois Hugó Kili- 
kiába menekült, míg Akvitdniai Vilrroi és a bajor Vélj herceg Antiókhiába, 
ahova rettenetesen nyomorult állapotban jutottak el, de szíves foga
dásra találtak Tankréd lovagnál. Az óriási seregnek túlnyomó része 
azonban nem látta meg sem Krisztus sírját, sem pedig viszont nem látta 
többé hazáját. Pedig az új királyságnak ugyancsak nagy szüksége lett 
volna a segítő erőkre.
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I. Balduin király ugyan még nagy sikereket ért el. A génuaiak 
és Szigurd norvég király segítségével meghódítóLta az összes tengeri 
kikötőket a Szentföldön, úgyhogy a pogányok kezében csak az egyet
len Tirus maradt meg. Utódja unokaöccse lett, II. Balduin, aki 
méltó volt hőslelkű nagybátyjához és folytatta annak a munkáját. 
Mindenekelőtt egy veszedelmes belső ellenségen fogott ki ügyesen.

Kereszlesvitézek győzelme egy szeldzsuk emír jölölt. 
E gykorú  kéziratos k ön yv  rajza.

Ez leghatalmasabb, de egyszersmind legfékentarlhatallanabb vazallusa 
volt Balduinnak : a púpos Joscelin gróf, aki folyton áskálódott a király 
ellen. Balduin, hogy a veszedelmes embert a maga pártjára hódítsa, 
végre is azt találta ki, hogy hűbérül neki adta Edesszdt, amire az ellen
séges Joscelin csakugyan azonnal a leghívebb barátja lett.

Alig koronáztatta meg magát II. Balduin a jeruzsálemi Szentsír 
templomában, már is fegyverkezésre kellett gondolnia és indulnia kellett 
az antiókhiai hercegség megmentésére, mert azt Boemund kiskorú fiáLót 
csaknem egészen elragadta már két szeldsuk emír. Balduin vitézül 
elkergette a törököket és már-már arra gondolt, hogy meg fogja hódí-
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tani Aleppóí is, amikor szerencsétlenségére egy kisebb ütközet folyamán 
a törökök fogságába esett.

Miután csak leánygyermekei maradtak, ezek közül a legidősebb
nek, a nagyravágyó és cselszövő hajlandóságú Melizendának a férje, 
Anjoui Fulkó lett a jeruzsálemi király. Ez már csaknem ötvenéves ember 
volt, alázatos és engedelmes rabszolgája feleségének. Kövér, kénye
lemre és jó ételre-italra vágyó, korlátolt ember volt, aki bizony nem 
lett volna képes a két Balduin cselekedeteit folytatni, ha lett volna is 
kedve rá. Csak egyszer nyúlt a fegyverhez, akkor is buja természetű 
felesége sok uralkodónak egyike kényszerítette rá. A fiatal Hugó, 
jaffai gróf ugyanis olyan feltűnő módon érintkezett viszonyt Melizendá- 
val, hogy ezen már a kényelemszerető Fulkó is felháborodott és elker
gette Jaffából Hugót. Ez a fatamidákhoz menekült Egyiptomba és 
azokat akarta rávenni, hogy pusztítsák el a keresztény királyságot. 
Fulkó a veszedelem hírére nem gondolt fegyveres ellenállásra, hanem 
cselre. Ezért kibékült Hugóval és visszaadta neki Jaffát. Azonban amikor 
Hugo hazatérőben volt Jaffába, az úton felbérelt gyilkosok estek rá 
és súlyosan megsebesítették. Erre azután megelégelte Hugó a dicső
séget is, Melizenda szerelmét is és elmenekült vissza Európába.

Antiókhiában Melizendának szintén uralomra és szerelemre vágyó 
húga, Eliz volt az úr, amióta férje, II. Boemund meghalt. Ennek egy 
gyönyörű szép és fenkölt lelkű leánya v o lt: Konsiancia. Hogy ne kelljen 
Antiókhiát, mint Boemund örökét saját leányának átadni, Eliz elhatá
rozta, hogy újból férjhezmegy és csakugyan el is jegyezkedett a bátor 
és szép Poitoui René gróffal, aki színleg bele is egyezett a házasság- 
kötésbe. Megindult a nászmenet s Bené kézenfogva vezette Elizát. 
De amikor már beértek a templomba és csak pár lépésnyire voltak az 
oltártól, akkor egyszerre a faképnél hagyta és a szép Konstanciához 
lépett — akivel már előzetes egyetértésben volt — és annak nyújtotta 
a kezét, azt vezette az oltár elé. S ezzel a házassággal természetesen 
magához ragadta az Antiókhiában való uralmat is.

Balduin harmadik leánya a iripoliszi grófnak lett a felesége s itt 
is ő gazdálkodott férje helyett. Amint tehát látható, Fulkó uralkodása 
alatt veszedelmes asszonyuralom kapott lábra az egész királyságban. 
A púpos Joscelinben lett volna talán még ész és bátorság arra, hogy 
ennek a veszedelmes asszony uralomnak végét vesse, de ez meg hirtelen 
ráunt az állami dolgokkal való foglalkozásra, otthagyta Edesszát és elvo
nult a hegyek közé, ahol pompás kéj lakot építtetett s ebben gyönyörű 
nőkből álló háremet rendezett be magának egészen mohamedán mintára.



így tehát előrelátható volt már a pusztulás, amikor Fulkó várat
lanul meghalt. Akkori városának a kapuja előtt a lova elesett vele és 
a király lezuhanva olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy belépusz- 
tult. így azután az özvegyen maradt Melizenda vette át a kormány
zást kiskorú fia, III.  Balduin helyett. Joscelin üresen hagyott gróf
ságát, Edesszát pedig elfoglalták a szeldsukok.
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Dávid tornya.
Jeruzsálem  híres fellegvára, a m elyet a  n ép hit szerin t D áv id  k irály ép ítte te tt.

A szeldsukok között ez időben nagy váitozás állt be. Támadt 
közöttük végre egy erős, hatalmas vezér, aki az egymás között civódó 
emíreket vagy csellel vagy erőszakkal lassankint meg tudta törni és 
nagy hatalmat ragadott a kezébe. Ez a férfi Ernád Eddin Zenki volt, 
aki Moszul helytartója volt, de a valóságban igazi ura. Ez hatalmas 
lelkű ember volt. Barbár módon kegyetlen a tunyákkal és gyávákkal 
szemben, de atyja a bátraknak. Tele volt az idegenek iránt való gyűlö
lettel és katonái rajongva szerették, mert sok győzelemre vezette őket



52 Tolnai Világtörténelme

s atyai módon bánt velük. Ez nagy harcra készülődött a keresztények 
ellen és Laodiceából már el is vonszolt hétezer keresztény foglyot, amikor 
a keresztes lovagok végre belátták, hogy cselekedniük kell és szövet
keztek Zenki ellen a damaszkuszi szultánnal. így azután meg is tudták 
hiúsítani a szeldsuk vezér szándékát, de csak egy időre.

Mert közben újabb veszedelem támadt és ezúttal Európa felől. 
Az történt ,hogy Bizánc új császárja, János elhatározta, hogy Antiókhiá- 
ból és Ciprus szigetéből külön királyságot fog alakítani és annak a trón
jára valamelyik közeli rokonát ülteti. Ez természetesen körülbelül a 
végét jelentette volna a jeruzsálemi királyságnak, mert egy hatalmas 
bizánci birodalom bizonyára csakhamar magába tudta volna olvasz
tani az ingadozó, magára hagyott fiatal országot. A lovagok tehát harcra 
készülődtek János ellen is, de ekkor a császár váratlanul meghalt. 
Vadászaton sebet ejtett magán, amely elmérgesedett és megölte. Pár 
hónappal ezután következett be Fulkónak a halála is és ekkor Zen ki 
újból elérkezettnek látta az időt arra, hogy fellépjen a keresztények 
ellen. Hirtelen és egész váratlanul Edessza előtt termett és elkeseredett 
ostrom után bevette a várost s nagy vérontást vitt véghez a lakók között. 
Csakhamar a kezében volt már a grófságnak a fele, amikor haza kellett 
sietnie Moszulba, mert ott lázadás tört ki. Onnan azután nem is érke
zett vissza többé, csak a híre jött meg, hogy megölték. Egy testőre, 
akit megbüntetett, éjjel álmában reárohant és átszúrta a szívét.

Joscelint, aki már elveszettnek látta Edesszát, ez az örvendetes 
hír végre felrázta elpuhult mulatozásaiból. A városban termett s kiverte 
onnan a szaracénokat. De ekkor megjelent a város alatt Zenki fia, 
Nureddin erős sereggel és megint visszavívta Edesszát és kiverte belőle 
a keresztényeket, akik közül csak kevesen menekültek meg, közöttük 
Joscelin. Rettenetes pusztítást vitt végbe Nureddin hada, 30.000 keresz
tényt gyilkoltak le, 16.000-et fűztek rabszíjra, a várost pedig lerom
bolták. A kereszténység első vára a Szentföldön, a büszke Edessza nem 
volt tehát többé.

Ennek a nagy eseménynek a híre a keresztesekre inkább elrémítő 
volt, semhogy tettre ösztönözte volna őket. Belenyugodtak abba, hogy 
észak felől Antiókhia lesz a végvára a jeruzsálemi királyságnak és azon 
iparkodtak, hogy a szeldsuk szomszédok haragját ne ingereljék. Euró
pába ugyan üzentek néha-néha segítségért, de ennek nem volt semmi 
foganatja, mert itt a kereszteshadak iránt való lelkesedés lassanként 
egészen elaludt.
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Az asszaszinok. — A lovagrendek.

Törökkel, egyiptomival, arabbal sok harca volt a keresztesek
nek, de ezekhez csatlakozott még egy félelmes ellenfél is : az úgyneve
zett asszaszinok. Ezt a különös, fanatikus rendet, amelynek a köte
lessége a gyilkolás volt, pár évvel a keresztes háborúk megkezdődése 
előtt alapította Perzsiában egy zavarodott lelkű, tébolyodott próféta, 
akinek Hasszán volt a neve. E köré az eszelős szent köré sok pap és 
számos erős ifjú meg férfi sereglett, hogy szót fogadjon a tanításának, 
amely úgy szólt, hogy az izlám ellenségeit orgyilkossággal, méreggel 
és fojtogatással is pusztítani kell.

Csakhamar a rablóknak és gyilkosoknak veszedelmes rendjévé 
vált az asszaszinok szövetkezete. A hegyek között, egy megközelít
hetetlen sziklavárban lakott a rend feje, a félelmes Seik al Gebei, vagyis 
magyarul a Hegyek Örege. Ez adta ki a parancsokat a gyilkolásra és 
ennek a várába hordták össze a prédára került kincseket. Az ifjút, aki 
belépett a rendbe, először is elkábították a kender levéből készített 
hasis nevű bódítószerrel. Ettől elkábulva olyan kéjes, gyönyörű 
álmokat láttak, mint az ópiumevők. Amikor azután felébredtek a hasis 
okozta mámorból, akkor elhitették velük, hogy az alatt az idő alatt 
a paradicsomban voltak és oda csak akkor fognak visszajutni, de akkor 
azután mindörökre, ha a hitetlenek ellen való küzdelemben pusztulnak 
el. A hasisról kapták a hasisiin nevet és ebből csinálták az Ázsiába jutott 
európaiak az asszaszin szót.

Az asszaszinok azután csakhamar a rémeivé lettek egész Kis- 
Ázsiának, Szíriának és Arábiának, sőt távolabb eső vidékeknek is. Az 
egyszer megízlelt paradicsomi gyönyörűségre való vágyakozás elfeled- 
tetett velük mindent, csak a fogadalmukat nem, hogy irtani fogják az 
izlám ellenségeit. Leginkább éjjel dolgoztak és egyetlen tőr volt a fegy
verük. Mivel minden testi ügyességben szinte bo;zárkányos nagy fokra 
tettek szert, be tudtak lopózkodni az ellenség táborába, lakásaiba, sőt 
váraiba is és a az éjszaka leple alatt orvul orvul meggyilkoltak minden
kit, akihez hozzájutottak. Sokszor a legbiztosabbnak vélt helyen is 
egyszer csak reggel negyvenével-ötvenével találtak tőrrel áLvert szívű 
keresztényeket, akiket álmukban terített le az orgyilkos keze. Ha pedig 
elfogták az asszaszint, néma maradt a legpokolibb kínzások alatt is, 
a halált pedig mosolyogva várta, mert azt hitte, hogy az újra megnyitja 
előtte a paradicsom ajtaját.
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Csakhamar több sziklavárat is építettek, megközelíthetetlen fész
keket és rettenetes hatalmukat sínylette egész Ázsia. Mert többé nem
csak a keresztényeket gyilkolták, hanem mivel a Hegyek Örege akart 
úr lenni az egész mohamedánlakta földön, tehát eltétette láb alól azokat 
a szaracén vezéreket is, akik nem engedelmeskedtek parancsolatai

nak, amelyeket szintén titokzatos 
úton-módon adott a tudtukra. 
Sajátmagukat az asszaszinok nem 
így nevezték, hanem úgy hívták, 
hogy jeddi, ami körülbelül rajon
gót jelent.

Mindezekkel az ellenségekkel 
szemben aztán az oly hamar fel- 
virágzott, de azután épp oly gyor
san lehanyatlott, fiatal jeruzsálemi 
királyság valóban értékes szövet
ségest csak a lovagrendekben talált. 
Ezek közül a legnevezetesebb és 
legelőbb alakult rend a templd- 
riusoké, vagyis templomos vitézeké 
volt. Ez a lovagrend úgy alakult, 
hogy 1118-ban nyolc francia lovag 
összeállt s a szokott szerzetesi 
fogadalmak mellé még azt a foga
dalmat is letették, hogy fegyver
rel fogják védelmezni Krisztus 
egyházát, a Szentsírt és a Palesz
tinába iparkodó zarándokokat. 
A jeruzsálemi király is, a pátriárka 
is belátták ennek a vállalkozás
nak a hasznos voltát és a király 
palotájának ama részében adott a 

lovagoknak lakást, amely Salamon király hajdani híres templomának a 
helyén állt s amelyet éppen ezért csak „a templom”-nak neveztek, 
róla pedig a lovagokat templomosoknak. Ezeknek az első nagymes
terük Pagens Hugo volt. A rend csakhamar nagyon felvirágzott, 
számos tagja lett és sok dicső csatában harcolt a kereszténységért. 
Amikor azután a Szentföld mégis odaveszett, a templáriusok lovag
rendje is Európába költözködött át és itt sokáig fennállt még, de

Templárius lovag hadiöltözetben.
r ehér köpenyükön vörös kereszt volt, amiért 

vörösbarátoknak nevezte őket a nép.
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csakhamar, hogy nem tölthette be többé az igazi célját, erkölcsi 
hanyatlásnak indult.

A templáriusok vagy ahogyan a nép fehér köpenyükön lévő vörös- 
keresztről nevezte őket, „vörös barátok” kolostorai csakhamar különös 
hírbe keveredtek. Rettenetes babonákat űztek ott a lovagok és még 
rettenetesebb kicsapongásokat 
vittek véghez. Régi pogány 
szertartások szerint kezdték 
tisztelni az emberevő Bál 
istent és a förtelmes gyönyörű
ségekben kedvét lelő Miiitta 
istenasszonyt, akinek a számára 
külön papnőket is tartot
tak klastromaikban. Azonkívül 
mint földesurak is valóságos 
rémeivé lettek a jobbágyaik
nak. Végre azután minden or
szágban megunták a garázdál
kodásaikat és megszüntették a 
rendjüket, sok helyütt vérontá
sok árán is, Franciaországban 
meg egyenesen borzasztó ke
gyetlenségek között oszlatta föl 
őket az okos és kapzsi IV.
Fülöp király 1314-ben.

Alakult még két másik 
lovagrend is, a johannilák, akik 
ismertetőjelül fehér szegletes 
keresztet hordtak a ruhájukon 
s később, amikor Paleszt nát 
el kellett hagyniok, szintén
más helyeken, főképpen pedig Málta szigetén telepedtek meg s ettől 
fogva máltai lovagoknak nevezik őket. Ez a lovagrend még ma is 
fennáll, de ma már csupán a háborúban megsebesültek ápolására 
szenteli óriási vagyonát.

Megvan a harmadik lovagrend is, a német lovagrend, amely fehér 
köpenyt és rajta fekete keresztet visel. Ez is megvan még ma is, de a 
jelentősége természetesen jóformán semmi sem, csak afféle kitüntetés- 
számba megy, ha a tagjai közé választ valakit.

A johemnila lovagok nagymestere.
Hajadonfővel járt kereszttel és olvasóval a 

kezeiben, oldalán hatalmas kard volt.
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VII.  Lajos francia király pecsétje.

ban egy francia eredetű gyenge ember, III .  Jenő pápa viaskodott a 
hatalomért Bresciai Arnolddal, ezzel a lángszavú koldusbaráttal, aki 
új köztársaságot tudott csinálni Rómából, úgyhogy a pápa kénytelen 
volt menekülni belőle. Franciaországban pedig olyan kiváló elméknek 
működése következtében, mint Clairvauxi Szent Bemdt és Abeldrd, 
valami szabadabb, de igazabb vallásosság járta át az emberek lelkét, 
nem a hajdani vakbuzgóság.

Azonban mégis Franciaországban támadt új mozgalom először 
az iránt, hogy új kereszteshadak induljanak a Szentföldre. Ennek a 
megindítója pedig maga a francia király, VII.  Lajos volt. Ez a király,

A második keresztes háború.

Amikor a hatalmas moszuli helytartó, Zenki, mint ezt már az 
olvasó ismeri, bevette és földig rombolta Edesszát s rettenetes kegyet
lenkedéseket követett el az ott talált keresztény lakosságon, ennek a 
borzalmas eseménynek a híre csakhamar megérkezett Európába is, de 
sehol valami nagy felháborodást nem keltett, sehol visszhangra nem 
talált. Németország nagy belső bajokkal volt elfoglalva, Olaszország-

T ka yett outturn t cdncedmß
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amikor Tibald gróf a bourgesi püspök érdekében felkelt ellene, had
járattal támadt Tibaldra és a pusztító hadjárat során egy kisebb város
ban, Vitryben felgyuj tatta a templomot, amelybe ezernél több ember 
menekült előle. Mind odavesztek. Emiatt a gonosz tett miatt azután 
egyszerre nagy lelkifurdalás támadt Lajos királyban, aki végre is elha
tározta, hogy elmegy a .Szentföldre s kereszteshad élén levezekeli bűnét. 
Kibékült a pápával és Tibald gróffal is és megtette előkészületeit, hogy 
útnak induljon Jeruzsálem felé.

Először Clairvauxi Bernátot kérte meg a király, hogy prédikál
jon az érdekében és hívja fel keresztesháborúra a népet. De Szent Bernát

Suger apát, aki VII.  Lajos kereszleshacljárata alatt bölcsen 
kormánijozta Franciaországot.

A st.-d en isi tem p lom  ü vegfestm én ye.

ezt a kérését először megtagadta azzal az okos felelettel, hogy jobb 
önmagunkon győzedelmeskednünk, mint másokon és csak akkor enge
dett a király kérésének, amikor arra a pápa is utasította.

Es amikor Szent Bernát elkezdett prédikálni, csakhamar kiderült, 
hogy ő a leghatalmasabb embere egész századának. Igazi nagyhatal
masságnak bizonyult egymagában is ez a csodálatos szavú ember. Ahova 
csak ment, szónoklataival mindenütt felgyújtotta a lelkeket, különösen 
pedig azon a húsvéti gyülekezeten, amelyet 1146-ban tartottak meg 
Vezelay városában, ahol Bernát a keresztet már felöltő király mellett 
állt egy emelvényen és onnan hirdette az új keresztesháborút. Az ő 
szavának köszönhető, hogy csakhamar 70.000 harcos állt készen, hogy 
kövesse királyát Palesztinába.

Franciaország ifjú királyának távollétében Sugcr, st.-denisi apát
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kormányozta az országot. Suger első nagy minisztere volt Franciaország
nak. Kolostora szűk cellájából nemcsak az ország, hanem az egész világ 
dolgait megfigyelte és megértette éles szeme. Leveleiből s VII. Lajos 
király életírásából korát meghaladó emelkedett szellem árad ki. Elő
mozdította a tudományok és művészetek fejlődését s minden erejét 
arra fordította, hogy erősítse a királyságot és emelje a polgári rendet, 
amelyben a királyság legerősebb támaszát látta a nagy hűbéresek túl
kapásai ellen.

A kereszlesmozgalom átterjed Németországra.

Az új kereszteshadjárat megindulásának a híre csakhamar átter
jedt Franciaországból Németországba is. És itt is csakhamar láz fogta 
el a lelkeket, de a felizgult tömegek megint csak úgy kezdték itt a dol
got, mint ötven évvel előbb : a zsidókat rohanták meg, hogy bosszút 
vegyenek a „hitetleneken, Krisztus gyilkosain.” A mainzi érsek hiába 
iparkodott minden eszközzel útját állni a barbár kegyetlenkedésnek 
és amikor látta, hogy nem boldogul, a mindenható szavú CAairvauxi 
Berndtot hívta ő is segítségül.

Bernátnak csakugyan sikerült is hatalmas szavával lecsillapítani 
a zsidóüldözéseket és rávenni a háborgókat arra, hogy kereszteshad
ban induljanak a Szentföld felé. És amikor látta, hogy szavának milyen 
hatalmas visszhangja támadt, egyszerre merész gondolat ötlött fel a 
fejében : elhatározta, hogy magát Konrádot, a német királyt is rá fogja 
venni a kereszt felvételére és a szaracénok ellen való hadbaindulásra.

A hatalmas barát fel is kereste Konrád királyt először Frank
furtban, de itt hiába beszélt a lelkére. A király hivatkozott országa 
veszedelmes belső ügyeire, a zavarokra, amelyek otthon is vannak és 
megtagadta a kereszteshadjáratra való indulást. De Bernát nem csüg
gedt, a királyt elkísérte Speierbe is, ahol az országgyűlést tartotta. Itt 
karácsony után való napon Konrád csendesen áhitatoskodott udvará
val együtt a templomban. Egyszerre csak felállt Bernát megint a szó
székre és szónokolni kezdett. És ekkor olyan elragadó, minden szívet 
lángragyuj tó szavakkal beszélt, hogy Konrád is, a környezete is lelkesen 
megfogadták, hogy Lajos francia király példájára ők is elindulnak a 
Szentföldre a pogány ellen. Freisingeni Ottó püspök, a király mostoha
testvére és annak a kornak a csüggeteglelkű krónikaírója szintén új 
reménységet merített a nagy lelkesedésből és maga is felvette a 
keresztet. De általános lett az öröm, amikor híre ment, hogy Vélj
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bajor herceg is, a király egyik legnagyobb és legveszedelmesebb 
ellensége elhatározta, hogy csatlakozik a keresztes hadjárathoz és 
kibékül Komáddal.

összesereglettek tehát újra a keresztes hadak. De különösen Bajorj  
országból és Frankföldről most is csak olyan rongyos, éhes, kaland
vágyó népség gyűlt össze, olyan világszemétje, mint amikor az első 
keresztesháború megindult. Éhenkórászok, pénzlesők, sőt tolvajok 
és rablók is csatlakoztak hozzájuk, úgyhogy megint európai veszedelem 
gyanánt kezdett megindulni ez a had.

Amint a német király rendetlen, rosszul felszerelt seregével 1147 
áprilisában Nürnbergből elindult, mindjárt nyilvánvalóvá lett, hogy 
sem hatalma, sem tehetsége nincs hozzá, hogy parancsolni tudjon embe
reinek. Magyarországon keresztül is foly tonos zsákmányolás közt vonul
tak a keresztesek, úgyhogy a királynak is, a népnek is rengeteg baja 
volt velük. Amikor a bizánci birodalom területére értek, ott Máiméi 
császár már a legnagyobb gyanakvással fogadta őket.

Amidőn pedig rendetlen hordáik görög hajóra rakva átérkeztek 
végre Kis-Ázsiába, ott a rettenetes éghajlat alatt, a szaracénok foly
tonos támadásai miatt ezrével pusztultak el, még mielőtt csak meg is 
közelíthették volna htjuknak sóvárgott célját, a jeruzsálemi király
ságot. A még megmaradtak végre is kénytelenek voltak visszamene
külni Niceába és ott várták be, amíg megérkezett a francia királynak 
kissé rendezettebb hada. De itt, illetve Efezusban, ahol a két király 
a karácsonyi ünnepeket töltötte, csakhamar újabb veszedelem állt be : 
Konrád és Lajos összevesztek egymással. A német király, aki az éghaj
lattól és az út viszontagságaitól különben is beteg volt, visszatért Bizáncba 
mint Mánuel császár vendége.

A német keresztesek egy része azonban tovább ment a francia 
sereghez csatlakozva, egészen Attalia kikötővárosáig, ahol azonban a 
franciák rútul cserbenhagyták őket, mert az itt várakozó hajók még 
arra is alig voltak elégségesek, hogy Lajos király hadát elszállítsák 
Antiókhiába. A szerencsétlen, vezetés és segítség nélkül maradt néme
tek elszéledtek és áldozatául estek a köröskörül rájuk leskelődő törö
köknek.

Lajos francia királynak kezdetben az volt a terve, hogy vissza
hódítja Edesszát. Ámbár tekintélyes serege volt, csakhamar lemondott 
erről a szándékáról és a Nureddin ellen való harcról és elment egye
nesen Jeruzsálembe, hogy ott imádkozással és a Szentsír látogatásá
val vezekelje le a bűneit. Kétségtelen, hogy ebben az elcsüggedésében
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a döntő okozó az a családi szerencsétlenség volt, amely feldúlta élete 
boldogságát. Lajosnak gyönyörűszép, ifjú felesége volt, Akvitániai 
Eleonóra. Ez amazonruhába öltözködve elkísérte férjét a Szentföldre 
és olyan csodálatosan hódító szépségű volt, hogy a bizánciak elnevez
ték „aranylábú királynédnak. De ereiben az akvitániai hercegek 
forró, lobbanékony vére keringett és Eleonóra, nemsokára, hogy a Szent
földre érkezett, szerelmi viszonyt kezdett Kénével, a fiatal antiókhiai 
herceggel.

Jeruzsálemben azután összetalálkozott Lajos megint Komád 
királlyal is, aki közben Bizáncból szintén odautazott vezeklő útra.

A német lovagok vára, krakja.
A keresztesháborúk idején Szíriában épített hatalmas várnak ma már csak romjai

vannak meg.

Jeruzsálemben még mindig Melizenda királyné vezette a kormányt, 
kiskorú fia, III.  Balduin helyett. Ez a két királyt rábeszélte arra, hogy 
hódítsák meg Damaszkusz városát, amelynek az emírje még nem vetette 
alá magát Nureddinnek s így tőle segítséget nem várhatott. Mivel ugyan
ekkor egy keresztes hajóraj is megérkezett északnémet és angol keresz
tesekkel, a két király mintegy ötvenezer főnyi jól felszerelt hadsereget 
tudott összeállítani, hogy ezzel hódítsa meg Szíria legszebb és leggaz
dagabb városát, Damaszkuszt.

De az ostrom húzódott egy ideig s ezalatt a cselszövő Melizenda 
királyné megtudta valahogy, hogy Lajos királynak az a szándéka, hogy 
abban az esetben, ha Damaszkuszt meghódítják, a várost is, környékét 
is francia hűbérré alakítja át és egyik grófjának fogja adományozni. 
Ez sehogyan sem tetszett Melizendának s fia útján, aki szintén ott volt
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a két király táborában, titokban alkudozásokat kezdett a damaszkuszi 
emírrel és csakhamar szövetséget is kötött vele a keresztesek ellen, 
természetesen titokban. Ennek a következése az lett, hogy az ostrom, 
amelyben a jeruzsálemiek csak látszólag vettek részt és inkább a szara- 
cénok kezére dolgoztak, teljesen meghiúsult.

Konrád király látta be legelőbb minden fáradságnak a hiábavaló 
voltát és visszatért Európába. A példáját követte Lajos király is és 
szintén hazatért. így tehát ez a nagy reménységekkel megkezdett keresz
tesháború két év alatt a legsiralmasabb véget érte. Közel százezer volt 
azoknak a kereszteseknek a száma, akik ott pusztultak el a Szentföldön.

Nureddin hatalma pedig kezdett mind nagyobbá lenni. A két 
király elvonulása után csakhamar megtámadta és elpusztította Antiókhiát 
amelynek fiatal hercege maga is elesett a harcban, mintegy így bűn
hődve a francia király feleségével elkövetett házasságtörésért. Nureddin 
azután az edesszai grófságnak még keresztény kézen lévő része ellen 
fordult és azt is hatalmába ejtette. Fogolyként magával cipelte Joscclin 
grófot is. Pár évvel később az övé lett Damaszkusz is árulás útján.

így tehát Nureddin fenyegetően állt ott a jeruzsálemi királyság 
keleti határán, mint egy kialakuló, új birodalomnak az alapvetője. De 
más ember is volt Nureddin, mint a Palesztinában tökéletesen elpuhult, 
elhitványodott keresztény fejedelmek. Udvarában a legnagyobb egy
szerűség, a legszigorúbb erkölcs, a legpontosabb rend uralkodott. Ő maga 
komoly, hallgatag, a legnagyobb lelkiismeretességig igazságos ember 
volt s a magához hasonló emberekből válogatta össze a hivatalnokait 
is. Híre messze túlterjedt az országa határán és az egész mohamedán 
világ a legnagyobb tiszteletben részesítette. De a keresztényekkel szem
ben rettenetes volt. Azoknak a pusztítása, elnyomása és irtózatos nagy
ságú adókkal való sanyargatása volt életének főcélja.

Konrád király nem sokkal a Szentföldről való visszatérése után 
meghalt. Valami alattomosan rágódó betegséget hozott haza magával 
Palesztinából s ez oltotta ki az életét.
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Rőtszakállú Frigyes császár.

Konrád halála után a német fejedelmek ennek unokaöccsét, a 
harmincegy éves Frigyest választották meg királlyá, aki I. Frigyes 
néven foglalta el a trónt és 1152—1190-ig uralkodott.

I. Frigyes trónralépésével új korszak kezdődik Németország tör
ténetében. Ez a rendkívüli ember külsejére nézve alig volt a közép- 
termetűnél valamivel nagasabb. Kék szeme mindig barátságos tekin
tetű, derűs arca pedig mindig vidámságra hajló lelkét árulta el. Hosszú 
haja, amelyet különös módon, köröskörül nyírottan viselt és a szakálla, 
amelyet szintén hosszúra hagyott, vörösesszőke volt, tehát nem égő 
vörös, mint sokan írják. Szakálláról nevezték el az olaszok, akik sok 
keserves tapasztalatot szereztek vele szemben, Barbarossa vagyis Rőt- 
szakállu Frigyes-nek. Frigyes igazi fejedelem volt. Jóságos és bőkezű, 
előkelő modorú és leereszkedően kegyes, erős akaratú és parancsolni 
tudó. Kitűnő lovas volt és vitéz harcos még késő aggkorában is, ügyes 
szónok, pártfogója a Németországban akkor felcsirázó irodalomnak 
és művészeteknek, amellett pompakedvelő.

Frigyes, amint a kezében volt a hatalom, mindjárt meg is mutatta, 
hogy tud élni vele. A római pápa ekkor IV. Hadrián volt, az eredeti 
nevén Breakspear Miklós, az egyetlen angol eredetű ember, aki a pápai 
trónra jutott, még pedig nagyon alacsony sorsból, mert gyermekkorá
ban kenyérért koldult a st.-albansi kolostorban. Hadrián azonban 
nem tudta elfoglalni székvárosát, mert ott a fanatikus Bresciai Arnold 
volt még mindig az úr és vele a legpiszkosabb római csőcselék. Frigyes 
tehát tudatta a pápával, hogy ő hajlandó hadseregével, amelynek élén 
már ott is volt Olaszországban, visszafoglalni Rómát és átadni a pápá
nak, ha ez viszont őt császárrá koronázza.

A megegyezés megtörtént és Frigyes csakhamar a hatalmába is 
ejtette Bresciai Arnoldot és kiszolgáltatta a pápának. Ez halálra ítélte 
a szerencsétlen barátot. Kora reggel vitték ki a vesztőhelyre — nem 
tudni sem a helyét, sem a napját a kivégzésnek — és felakasztották, 
azután a testét elégették és a hamvát beleszórták a Tiberis vizébe, 
hogy ne maradjon utána semmi ereklye, mert a római nép 
már életében is szentnek tisztelte a’ sajátságos lelkű, hatalmas szavú 
barátot. Azt írják a krónikások, hogy még maguk a hóhérok is sírtak, 
amikor ki kellett végezniök Arnoldot, a római nép lelkét pedig mély 
fájdalom és düh fogta el.
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Csakhogy a császárrá való koronázás mégsem ment olyan simán, 
mint ahogy a szerencsétlen Arnold kiszolgáltatása után várni lehe
tett volna.

Frigyes Campo Grosso mellett táborozott a seregével és ide várta 
a pápát. Hadrián csakugyan meg is érkezett nagy kísérettel, de amikor 
le akart szállni a lováról, Frigyes — kétségtelenül büszkeségből — azt 
a nagy udvariatlanságot követte el, hogy nem tartotta a pápa ken
gyelét, mint ahogyan ez szokásos volt. Csak amikor leszállt már a lóról, 
akkor csókolta meg a lábát. Ezen a pápa nagy haragra gyulladt, nem 
adott szokásos békecsókot Frigyesnek, hanem haragosan visszafor
dult, miután kísérete már előbb felháborodva indult vissza. A pápa 
azután kijelentette, hogy addig nem hajlandó a koronázásra, amíg a 
köteles tiszteletnyilvánítást meg nem kapja Frigyestől. A rőtszakállú 
király erre az üzenetre kezdetben felháborodott és azt felelte, hogy nem 
hajlandó olyan szolgálat megtételére, amit lovászlegények szoktak 
végezni. De azután környezete rábeszélésére mégis engedett és tudatta 
a pápával, hogy hajlandó megadni neki a köteles tiszteletnyilvánítást. 
Erre a pápa újra megjelent a táborban és amikor a lováról leszállt, 
Frigyes csakugyan tartotta a kengyelvasát.

így szent lett a béke és megtörténhetett a koronázás. Mivel azon
ban Frigyes félt a felháborodott római nép haragjától, titokban előbb 
katonasággal szállátta meg Rómának ama városrészét, amelyben a 
Szent Péter-templom van. így történt meg a császárrá való koro
názás és felkenés 1155 június 18-án. De amikor a német csapatok már 
éppen visszavonulóban voltak a városból, a feldühödött római nép 
megtámadta őket. Véres harc fejlődött ki, amely egész délután tartott 
s amelynek a folyama alatt a pápa maga is abban a veszedelemben for
gott, hogy a nép kezébe esik. Csak estefelé sikerült a németeknek úrrá 
lenni a rómaiakon, miután több mint ezer rómait megöltek, hétszázat 
pedig foglyul ejtettek. Ezután a pápa és a császár együtt vonultak ki 
a városból.

Frigyes azután visszatért országába, de az olaszok mindenfelé 
bosszút lihegtek ellene. A csapatai is el voltak csigázva, mert a római 
Campagna egészségtelen, mocsaras vidékén igen nagy részük meg
kapta a váltólázat. Az olaszok pedig mindenhol a legnagyobb akadá
lyokat gördítették a visszatérők útjába. így Verona városa nem engedte 
meg nekik, hogy a kőhídon vonuljanak keresztül és amikor a németek 
a faludon kezdték meg a keresztülvonulást, az olaszok azt óriási fatör- 
zsekkel, amelyeket a folyóba dobtak, iparkodtak alattuk lerombolni.
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Még nagyobb veszede em várt rájuk Rivoli mellett, a veronai szoros 
legszűkebb helyén. Itt állt fenn a sziklatetőn a vakmerő Alberik lovag
nak a vára és amikor a németek beértek a szorosba, amelyen az Adige 
folyó tajtékzó vize is végigszáguld, a várból elkezdtek reájuk óriási 
szikladarabokat és fatörzseket hengergetni. Szinte lehetetlennek 
látszott a menekülés, mígnem a hőslelkű Wittelsbach Ottó gróf maga 
mellé vette a kétszáz legügyesebb német harcost s velük, az alárobogó 
sziklákkal nem törődve, felmászott a hegytetőre s megrohanta a várat. 
Ádáz tusakodás fejlődött ki, amelyben Alberik lovagnak minden embere 
elesett, a tizenkét utolsót pedig magával a lovaggal együtt elfogták 
és a vár fokán felakasztották. így lett az út szabaddá Németországba, 
ahol a császár Bozenbe érve elbocsátotta a seregét s ő maga Bajor
országba utazott.

Frigyes országa erejét azzal is meggyarapította, hogy feleségül vette 
a szép Beatrix burgundi hercegnőt s ezzel Burgundiát is szorosab
ban fűzte országához. Azután ismét megjelent Frigyes Olaszországban 
és miután az ellenszegülő milánóiakat rettenetesen megfenyítette, Monza 
városában a híres vaskoronával megkoronáztatta magát Lombardia 
királyává. De később még egyszer meggyűlt a baja a milánóiakkal, 
akik sehogy sem akartak neki engedelmeskedni. Erre azután Frigyes 
elhatározta, hogy megkegyelmez ugyan a milánóiak életének, de váro
sukat földig le fogja rombolni. Csakugyan be is vonult a szerencsétlen 
Milanóba, még pedig nem valamelyik kapun keresztül, hanem annak 
a jeléül, hogy mint hódító jön, egv a falba tört nagy résen át.

Azután megkezdődött a rombolás és nem kíméltek meg semmi 
mást, csak a templomokat, de ezeknek a kincsil is összeszedték és elszállí
tották Németországba. A milánóiakat azután arra kényszerítette Frigyes, 
hogy négy nagy, fallal körül nem vett falvat építsenek maguknak s 
azokban lakjanak, még pedig német polgármesterek uralma alatt.

Frigyes még harmadszor és negyedszer is járt Bómában, hogy a 
folyton ellenszegülő olaszokat végleg megtörje. Miután az új pápa,
III.  Sándor volt az ellenállás főszítója, Frigyes elhatározta, hogy ezt 
le fogja tenni s III.  Paszkáliszt, az általa megválasztott ellenpápát 
ülteti a helyére. Ez volt negyedik római útjának a célja. A rómaiak 
azonban nem akarták beereszteni a németeket városukba, hanem eléjük 
mentek, hogy visszaverjék őket. De ekkor egy harcias német főpap, 
Keresztéig mainzi érsek 500 német lovas és 800 brabanti gyalogos élén 
óriási diadalt vívott ki felettük. Maga az érsek bontotta ki a Szent Mihály 
képével díszített harci lobogót, azután buzogányt ragadva a kezébe,



A keresztesháborúk 65

elsőül rohant neki az ellenségnek. Csakhamar le voltak gázolva a rómaiak, 
vad futással menekültek vissza a városukba, de alig egy harmadrészük 
érte el megint Rómát. E győzelem hírére maga Frigyes is Róma alá 
sietett Anconából, ahol addig időzött s ezzel azután el is dőlt a város 
sorsa, csakhamar egészen a németek kezébe jutott.

Csak a megerősített Szent Péter-templomban fejtettek ki még a 
rómaiak ellenállást. Egy hétig hiábavaló volt minden erőlködés, hogy 
megtörjék őket. Ekkor azonban a németek felgyújtották a Mária-templo- 
mot, amelyről a tűz átterjedt a Szent Péter-templomra is. A megriadt 
őrség oltáshoz fogott, ez megakadályozta őket az ellenállásban s a néme-

Lovaggáavatás a középkori Németországban.
Hosszú iovagi köpenyt adtak az ú,j lovagra, aztán a császár karddal övezte derekát, 

mialatt az apródok sarkantyút kötöttek lábaira. Egykorú kézirat rajza.

tek Rolenburgi Frigyes vezetése alatt csakhamar bedöntötték a templom 
főkapuját. Betörtek és csatatérré változtatták át a szent helyet, amely
nek földjét csakhamar halomszám fedte az ostromlottak hullája. A töb
biek végre is megadták magukat.

A győzelem után Paszkálisz pápa bevonult a Szent Péter-temp- 
lomba s itt a vér szaga összevegyült a tömjén illatával, mialatt csá
szárnévá koronázta Beatrixot, Frigyes feleségét.

III. Sándor pápa Beneventbe menekült, de tehetetlen volt s 
úgy látszott, hogy Frigyes császár elérte hatalma tetőpontját. Ura volt 
az örökvárosnak s Olaszország nagy részének, megtörte a pápai hatal
mat s a pápa csak engedelmes eszköz volt a kezében. De ekkor jött ama 
sorscsapásoknak egyike, amelyeken oly gyakran törnek meg hatalmas

Tolnai Világtörténelme VIII. 5
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uralkodók lagvakmerőbb tervei is. A német seregben a pestis pusztító 
erejével lépett fel megint a Róma mocsaras vidékén otthonos, veszedel
mes mocsárláz. Alig pár hét alatt húszezer ember esett áldozatául a 
rettenetes nyavalyának, köztük volt Dasseli Rajnáid érsek is és ama 
Rotenburgi Frigyes, a császár unokaöccse, aki bedöntötte a Szent Péter- 
templom kapuját. S e rettenetes nyavalyával együtt feltámadt egy 
másik is : a babona. Az olaszok azt beszélték mindenfelé, hogy a néme
teket azért pusztítja a betegség, mert lerombolták és felgyújtották a 
templomokat. A német sereget erre olyan babonás félelem lepte el, hogy 
Frigyes végre is kénytelen volt elhagyni Rómát. Rétégén, elcsigázva 
érkeztek meg a németek Pádua városába.

A német sereg pusztulásának a hallatára rögtön felkelt Frigyes 
ellen egész Lombardia és a lombard városok szövetségre léptek s első 
dolguk volt, hogy felépítették és megerősítették újból Milánót. Frigyes 
még próbálkozott fenyegetőzésekkel, de kimerült, összeolvadt hadá
val harcra nem is gondolhatott és így Lombardia jóformán a szeme- 
láttára szakadt el tőle újra. III.  Sándor pápa tehát végezetül mégis 
diadalmaskodott, Barbarossa Frigyes és Paszkálisz pápa mellett már 
nem állt semmi és senki más, csak egy város és két gróf. Frigyes lába 
alatt égni kezdett az olasz föld, nem lehetett többé szó a hatalomnak, 
még a becsületnek megmentéséről sem, a puszta életet kellett megmen
teni. Mert már közeledtek ellene a lombardi seregek, amelyek elől csak 
nagynehezen tudott Susa városába menekülni. De itt meg a lakosság 
rohanta meg s Barbarossa kénytelen volt közönséges harcos fegyver
zetébe öltözködve elmenekülni, mialatt a gyilkosok, akik szállására 
törtek, itt helyette Siebeneichi Harlmannt, a császár hűséges kama
rását találták, aki a Frigyeshez való nagy hasonlatosságát felhasználva 
saját magát nevezte meg a császárnak. Hősies hazugsága azonban kide
rült és a susaiak meghatva ennyi hűségtől, szabadon bocsátották a 
kamarást.

Tört reményekkel érkezett haza Frigyes Németországba, a lom- 
bardiaik pedig pár héttel később hatalmas várost kezdtek építeni a Pó 
folyó síkján, erős falakkal vették körül és Sándor pápa tiszteletére elne
vezték Alessandriának. Tizenötezer főből álló vitéz sereggel rakták 
meg ezt a várost, amely így biztos őrévé lett Lombardiának és a pápai 
hatalomnak.

Nem sokkal ezután meghalt Paszkálisz pápa és ekkor Frigyes 
hajlandó lett volna kibékülni már III. Sándorral, de a német főpapok 
és a császárpárti bibornokok nem engedték ezt és az albanói bíbornok-
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püspököt választották meg el
lenpápává, aki a III.  Kalix- 
tusz nevet vette fel. Barba
rossa tehát ötödször is útnak 
indult Olaszországba, hogy új
ból elvegye Sándortól a hatal
mat ésKalixtuszt ültesse Szent 
Péter trónjára. A. császár nem 
sok reménnyel indult a hadba, 
mert hatalmas alattvalója, 
Oroszlán Henrik herceg, aki 
csak a saját hercegségeinek 
dolgaival törődött, megszegte 
hűbéri kötelezettségeit és nem 
kísérte el a császárt útjára, 
aki így valósággal Henriknek 
köszönhette a későbbi véres 
kudarcot.

Most csak mintegy négy
ezer emberből állt a serege, 
míg a lombardiaiak hadereje 
százezer főre rúgott. így tehát 
amikor Legnano városa mellett 
ütközetre került a sor, ennek 
a kimenetele nem lehetett 
kétséges. Bármily vitézül har
colt is a német lovasság a 
lombardi előcsapatok ellen, 
amikor a gyalogság is össze
ütközött s amikor a milánóiak 
rohama alatt elesett a német 
zászlótartó is, Barbarossa Fri
gyes császár alatt pedig össze- 
roskadt a ló, a császárt nem 
lehetett többé látni és min
denki azt hitte róla, hogy 
meghalt vagy megsebesült: 
nagy félelem fogta el a német 
harcosok szívét, futva mene-

Orosilán Henrik bajor és szász herceg
Barbarossa Frigyes császár kiváló ellenfele, akit 
a császár hűbéri kötelességeinek megszegése mialt 

megfosztott birtokaitól.
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kültek a csatatérről, be Pádua városának falai mögé. A zászló
juk is, a táboruk is a milánóiak hatalmába esett, számos fogoly- 
lyal együtt.

Pár nappal később éjjel egy fáradt vándor kopogtatott Padua 
kapuján, ahol a németek Frigyes császár halálát siratták. Kinyitották 
előtte a k ap u t: maga volt Frigyes császár. Csak a lovát vágták le 
alóla, ő maga gyalog is harcolt tovább, egyike volt a legutolsóknak, 
akik a csatateret elhagyták és rejtett ösvényeken jutott el Pádua 
városáig.

Ezután a végzetes vereség után csakugyan nem maradt más
hátra a császár számára, 
minthogy kibéküljön I I I .  
Sándorral és elismerje pápá
nak. Hosszas tárgyalások és 
különféle kikötések után ez 
meg is történt. A béke létre
jött, Frigyes elejtette III. 
Kalixtuszt.

De Sándor pápa irgal
mas szívű volt az ellen 
pápával szemben. Amikor 
Kalixtusz elhagyta a rejtekét 
és elment Rómába s ott 
letérdelt Sándor előtt s be
ismerte a bűnösségét, a pápa 

felemelte, az asztalához ültette s úgy bánt vele, mint vendégével.
De Sándor ellen elkeseredett gyűlölői még egy ellenpápát válasz

tottak III.  Ince név alatt. Sándornak sikerült ezt is levernie, de köz
ben megint fellázadtak ellene a rómaiak és bezárták előtte a város kapu
ját. így történt, hogy ez a hatalmas pápa, aki meg tudta törni Barba
rossa erejét, mintegy száműzötten halt meg. Amikor holttestét Rómába 
vitték, hogy a Laterán-templomban temessék el, a nép kővel és sárral 
dobálta meg a koporsóját.

Rőtszakállú Frigyes császár, amikor a legnanói vereség után 
megint visszanyerte hatalmát, külsőképpen is kifejezést akart ennek 
adni s elhatározta, hogy Mainzban ünnepélyesen nagykorúsítja és lovaggá 
üti két legidősebb fiát, Henriket és Fülöpöt. Ez meg is történt, óriási 
ünnepségek közepette.

Oroszlán Henrik sisakja a gmundeni múzeumban.
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Barbarossa Frigyes a Szentföldre indul.

Frigyes császár azonban még egyszer ismét átkelt az Alpeseken 
és lement Olaszországba, de ezúttal nem sereg élén, hanem fényes, nagy 
kísérettel azért, hogy II. Roger szicíliai király leányát, Konstanciát 
feleségül vétesse a fiával, Henrikkel, hogy így a délolaszországi nor
mann birodalmat is szoros kapcsolatba hozza Németországgal. Az esküvő 
meg is történt nagy pompával a hajdan oly ellenséges Milánó városá
ban és óriási, jelentőséget adott neki az a körülmény, hogy utána az 
akvilejai püspök Henriket ünnepiesen Olaszország királyává és cézárrá, 
a császár örökösévé koronázta.

Emiatt csaknem újból kitört a viszály Barbarossa és a pápai 
szék között, amelyben Sándor halála után először III .  Luciusz, majd 
ennek rövid uralkodása után III .  Orbán ült. Ez utóbbi már nyíltan is 
ellenségesen akart fellépni a császár ellen, már a nagy egyházi átokkal 
készült sújtani őt, amikor Ázsiából vészes hír érkezett Európába és 
megrázta az egész keresztény világot. Szaladin, a török szultán elfoglalta 
Jeruzsálemet — így szólt a hír.

Ennek a vészhírnek a hatása olyan rettenetes nagy volt a külön
ben is indulatos természetű, vérmes Orbán pápára, hogy belebetegedett 
— valószínűen szélütést kapott — és pár nap múlva Ferrarában meg
halt. Ezzel vége lett a császár és a pápa között való s kitörőben lévő 
viszálynak, egész Európát pedig bejárta a kiáltás, hogy új keresztes- 
hadjáratot kell indítani a Szentföldre. Az elsők, akik engedtek az egész 
világ kívánságának, II. Fülöp francia és II. Henrik angol király vol
tak, akik örökké harcban álltak egymással, de most, a vészhír hallatára 
kibékültek s mindkettőjük felvette a keresztet.

Maga Barbarossa Frigyes is elhatározta, hogy csatlakozni fog a 
kereszteshadjárathoz és császári hatalmát ideiglenesen reáruházta fiára, 
Henrikre. Maga pedig Begensburgba ment sereget gyűjteni s itt a német 
vitézeknek csakhamar ezrei sereglcttek köréje. Közben Angliában meg
halt Henrik király, a fiatal Rikhárd lett az utóda, az a hős, akit később 
az Oroszlánszívű Rikhárd névvel ruházott fel kortársainak bámulata 
s ez is elhatározta, hogy csatlakozik a kereszteshadjárathoz.
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Palesztina veszedelme. — A harmadik keresztes hadjárat.

Az első keresztesekből, akik hajdan megtelepültek Palesztinában, 
régen kivesztek már a jámborság, a lovagi erények és helyet adtak a 
keleties elpuhultságnak. A lovagok, akik ott letelepedtek, a kincs- 
szomjnak és a gyönyöröknek engedték át magukat, mialatt Nureddin, 
mint már tudjuk, Edessza és Dámaszkusz meghódításával mintegy gyil
kos öleléssel kezdte körülvenni a fiatal jeruzsálemi királyságot. III .  Bal
duin király, amikor nagykorúvá lett, mégsem ő ellene fordult teljes 
erejével, hanem a fatimidák tehetetlen birodalma ellen és Egyiptomot 
pusztította. Balduin utóda a trónon testvére, Amalrik lett. Ez jó poca
kos, kényelmes ember volt, aki abban a testi hibában szenvedett, hogy 
dadogott. Érdeklődött a tudományok iránt, de nem kevésbbé a pénz 
iránt is, főfoglalkozása pedig az asztal gyönyörűségeinek az élvezete volt.

Amalriknak az egyiptomiakkal volt több háborúja és olyan sze
rencsésen harcolt ellenük, hogy megszállta Kairót s Egyiptomot mintegy 
hűbérállamává tette a jeruzsálemi királyságnak. Azonban ekkor a 
tehetetlen egyiptomi szultán Nureddinhez fordult segítségért, aki el is 
küldte neki egy kisebb csapat élén legkiválóbb hadvezérét, a kurd ere
detű Sirkut. Ez eleinte szintén vereséget szenvedett a keresztényektől, de 
azután csakhamar kiverte őket az országból. Ekkor az ingatag, akarat 
nélkül való egyiptomi kalifa Sirkut nagyvezérévé nevezte ki. De Sirku 
nem élvezhette sokáig a hatalmat, pár hét múlva meghalt és ekkor 
unokaöccse, Szaladin lett utána a nagyvezér. Ez a fiatal hadvezér hatal
mas kézzel verte le azokat a lázongásokat, amelyek az ország belsejé
ben támadtak, de azután, amikor érezte, hogy tulajdonképpen már 
ő az úr Egyiptomban, letaszította a trónról a tehetetlen szultánt, maga 
ült a helyére s ezzel véget vetette a kétszáz esztendeig uralkodó Fati- 
mida-dinasztiának.

Szaladin, aki olyan nagy szerepet játszott azután a történelem
ben, ez időben ifjúságának teljességében volt, tele tetterővel, akarattal, 
lángelmével és sok tudással. A külsejére nézve is gyönyörű szép ember 
volt, a kedve mindig derült, a figyelme állandóan oda irányítva, ami
vel foglalkozott. Valódi lángelme volt Szaladin.

Nureddin azonban nem feledkezett meg arról, hogy ő Sirkut és 
vele együtt Szaladint is, mint a saját hadvezéreit küldte Egyiptomba 
és azért Szaladint csak afféle hűbéresének tartotta, aki tulajdonképpen 
az ő számára hódította meg Egyiptomot. Többször parancsot küldött
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neki tehát, hogy támadja meg a jeruzsálemi királyságot. Szaladin azon
ban óvakodott ettől, mert a keresztény ország igen jó bástya volt közte 
és Nureddin birodalma között. Ellenben hatalmába ejtette Nubiát 
és Arábiának egy részét.

Nureddin nagy haragra gyulladt a lázadó, semmiből lett szultán 
ellen és fegyverkezni kezdett, hogy hadat vezet ellene, de terve kivi
telében megakadályozta a halál. Amint Nureddin haláláról értesült 
Szaladin, rögtön mint „védő” lépett fel az elhunyt kiskorú fia, Izmáéi 
mellett, de számított arra, hogy Nureddin örökét is ő szerzi meg. Izmáéi 
azonban sokkal több önállóságot tanúsított, mintsem az Szaladinnak 
a szájaíze szerint való lett volna, azért elhagyta, sőt egyenesen ellene for
dult, amennyiben magát ettőlfogva „Egyiptom szultánijának nevezte, 
Damaszkusz városát pedig meghódította. Mikor pedig meghalt Izmail, 
Szaladin rátette kezét annak a birtokaira is és három év múlva teljes 
hatalmú úr volt a Tigris-folyótói kezdve le egész Afrika sivatagvidékéig 
Csak a jeruzsálemi királyság volt most már az útjában, az akasztotta 
meg a birodalmának teljes területi egységét. Elhatározta tehát a jeru
zsálemi királyság megsemmisítését.

A keresztény királyságban amúgy is nagyon rosszúl álltak a dol
gok. Amalrik egyetlen fia, aki a halála után a trónra jutott, /V. Balduin, 
valami kiütéses betegségben meghalt, utóda V. Balduin pedig utána 
egy évvel szintén meghalt s így a királyság most Amalrik leányának, 
Szibillának, a második férjére szállt, Lusignan Guidó grófra. Ez afféle 
vasgyúró katona volt, csupán a verekedéshez értett, nem volt sem va
gyona, sem hatalma, sőt nem volt jelleme sem és ésszel is csak igen szűk 
mértékben áldotta meg az Isten. Egyedül csak Rajnáidra, erre a hozzá 
hasonlóan kötekedő kedvű emberre hallgatott, aki most felbiztatta 
arra, hogy vessen véget annak a fegyverszünetnek, amelyet IV. Balduin 
vásárolt nagy keservesen Szaladintól. Guidó erre a legalkalmasabb 
módnak azt találta, hogy megtámadta és kirabolta a szultánnak egy 
dúsan megrakodott karavánját, amikor pedig ezért Szaladin elégtételt 
követelt, azt kereken megtagadta.

Ekkor azután Szaladin győzelemhez szokott hadseregével elindult 
Damaszkuszból és megsemmisítette azt a mindössze százötven főből 
álló kis templárius csapatot, amely a Kíson-patak mellett akart esze
veszett vakmerőséggel ellenállani neki. Csak a nagymester és három 
lovag tudott megmenekülni a pusztulástól.

Szaladin diadalmasan nyomult tovább és a Genezáret tava mel
lett teljes győzelmet aratott az utolsó keresztény seregen. A 30.000
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keresztény harcos közül mintegy ezren René tripoliszi gróf vezetésével 
gyáván elmenekültek, a többit a törökök vagy lemészárolták vagy 
foglyul ejtették. Foglyul esett maga a király is, ennek a testvére Amalrik 
és Rajnáid is. Még aznap este maga elé hivatta Szaladin a foglyokat. 
A királyt barátságosan fogadta és üdítő italt adatott neki, ellenben 
Rajnáldot elhalmozta a leghevesebb szemrehányásokkal, aztán a düh

től elragadva hirte
len felugrott és kar
dot rántva kettéhasí
totta Rajnáid fejét.

Ez jel volt az 
öldöklésre. A törö
kök nemcsak az ösz- 
szes templárius lova
gokat és johannitá- 
kat ölték le, hanem 
felkoncolták az al
sóbb sorsú foglyo
kat is.

Ettől fogva az
után a félelem repült 
Szaladin serege előtt.

A kikötőváro
sok csaknem minden 
ellenállás nélkül sor
ban megadták magu
kat neki, csak Tims 
állt ellen, mert ennek 

Sodronypáncélos gyalogosok a kcresztesháborük idejéből. urát a velencei hajó
had segítette. Ezek

után a szultán megkezdte az ostromot Jeruzsálem ellen. Miután a 
városban csak nagyon kevés volt a fegyverfogható férfi, amint 
a törököknek sikerült egy rést ütni a falon, a lakosság tüstént a meg
adásról kezdett tárgyalni Szaladinnal. A szultán kegyelmes is volt, 
Jeruzsálemnek 7000 lakója vonulhatott el szabadon, de nagy hadisarc 
fizetése után. De még azt is megengedte Szaladin, hogy a Szentsírt 
továbbra is bizánci keresztények őrizhessék.

Szaladin 1187 október másodikén vonult be Jeruzsálembe. Hatal
mába vette a várost, amely majdnem kilencven esztendeig volt a kérész-
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tények kezén. Országának minden részéből özönlöttek hozzá, hogy 
szerencsét kívánjanak neki a nagy diadalhoz, Szaladin pedig először 
is helyreállíttatta a keresztények által lerombolt mecseteket s meg
mosatta őket rózsaolajjal mintegy új felavatás gyanánt. A harangokat, 
kereszteket, ereklyéket, minden, a kereszténységre emlékeztető dolgot 
elpusztíttatott. Azokhoz az öreg vagy beteg keresztényekhez azonban, 
akik nem bírták elhagyni a várost, kegyelmes volt és a saját pénzéből 
tartotta el őket. Guidó királynak is, habár némi tétovázás után, vissza
adta a szabadságát.

Jeruzsálem eleste egész Európában kimondhatatlan ijedelmet 
okozott. Amikor III.  Orbán pápa a hír hallatába belehalt, utóda, 
III.  Kelemen kijelentette, hogy meg fogja kísérelni, hogy rábírja Bar
barossa Frigyest arra, hogy felvegye a keresztet és haddal menjen a 
Szentföldre. Azonkívül követeket küldött minden fejedelmi udvar
hoz, az egész keresztény világra pedig új adót vetett ki, az úgynevezett 
Szaladin-tizedet. És csakugyan rendkívül sokan csatlakoztak a három 
uralkodó által vezetett keresztes hadakhoz Skandináviából, Olasz
országból és Szicíliából is.

Barbarossa Frigyes császár indult meg legelőször. Ő maga Regens- 
burgtól a Dunán hajózott alá, de serege, amely több mint százezer jól 
felfegyverzett harcosból állt, a folyó partján indult el Magyarországon 
át, amelynek királya, III.  Béla bőségesen gondoskodott az ellátásuk
ról és Szerbián keresztül minden baj nélkül elérkeztek Bulgáriába. Itt 
azonban a vad bolgár nép ellen, amely éppen akkor szabadította fel 
magát a bizánci uralom alól, már kénytelenek voltak fegyvert hasz
nálni. Még rosszabbá alakultak a viszonyok a görög birodalmon való 
átvonuláskor. A nyomorult lelkű Angelosz Izsák volt ekkor a bizánci 
császár. Ez ellen fellázadt a hadserege, de a császárnak sikerült 
Montferrati Konrád segítségével a lázadást lecsillapítani. Azzal 
hálálta meg Konrád segítségét, hogy összeveszett vele és elkergette 
az országából.

Barbarossától rendkívüli módon félt Angelosz Izsák, mert sehogy 
sem akarta elhinni, hogy csakugyan csak a Szentföldet akarja vissza
hódítani s félt, nem fáj-e a foga az ő birodalmára is. Ezért elkö
vette azt az alávalóságot, hogy Barbarossa ellen szövetséget kötött 
Szalad innal. így álltak a körülmények, amikor a német seregek 
leereszkedtek a Balkán szorosain át a folyók völgyébe. Csakhamar 
észrevették, hogy ellenséges országban vannak. Ugyanakkor megér
kezett Barbarossához a bizánci császárnak a levele, amelyben azt köve-
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telte, hogy küldjön számos és előkelő túszt az udvarba annak a bizto
sítására, hogy az ő országát meghódítani vagy megcsonkítani nem akarja. 
Azonkívül azt is követelte Izsák, hogy a Szíriában történő hódítások
nak a fele mindig az övé legyen.

Frigyesnek ez üzeneten való elkeseredését még növelte az, hogy 
követeit, akiket még Németországból küldött Izsákhoz, elfogták és 
gonoszul bántak velük. Ezért tehát, ahelyett, hogy engedett volna a 
bizánci császár követeléseinek, megszállta Filippopol városát. Izsák 
erre ijedten kiadta a foglyokat s amikor azok lesoványodva, betegen, 
rongyosan megjelentek Barbarossa előtt, ez átölelte és megcsókolta 
őket, miközben könnyezett. De szükségessé vált a németek számára 
Drinápoly megszállása is, mert onnan tudták ellátni magukat a leg
jobban élelmiszerekkel. Amikor a szerb fejedelem és a bolgár fejedelem 
látták, hogy Frigyes ilyen könnyen elbánik a bizánci császárral, fel
szólították, hogy szövetkezzék velük és buktassák meg a bizánci biro
dalmat, amelyen majd megosztozkodnak. Frigyesnek azonban sokkal 
jobban szívéhez volt nőve eredeti terve, semhogy ezt az ajánlatot elfo
gadta volna. Végül sikerült követének megegyezést kötni a már eléggé 
megijesztgetett bizánciakkal. Izsák biztosította a tengeren való átke
lést s az élelmiszerekkel való ellátást, sőt még azt is megígérte, hogy a 
netán Szaladin fogságába eső németek kiszabadítására is felemeli majd 
szavát szövetséges társánál.

Barbarossa Frigyes halála.

Amikor a keresztesek át akartak kelni a tengeren, nagy viharok 
támadtak, úgyhogy az átkelés egy teljes hétig tartott. De még ennél is 
veszedelmesebb volt a Kis-Ázsián keresztül való átvonulás. A nagy 
seregnek már az élelmezése is mindenütt a legnagyobb akadályokra 
talált Izsák császár ígéretének ellenére. És minden város elzárta elő
lük a kapuit, minden sziklahasadékban martalóc csapatok leselkedtek 
reájuk, azonkívül a paripáknak és igavonó állatoknak az ereje is kez
dett kimerülni. Amikor megérkeztek Kis-Ázsia naptól elperzselt fenn
síkjára, akkor tudták meg, hogy az agg Kilidzs Arszlán szultán, akivel 
Frigyes már Németországból tárgyalt és megegyezésre is jutott, meg
halt, a fia pedig, Kulbeddin, Szaladinnak egyik leányát vette feleségül 
Az ifjú uralkodó ugyan biztosította barátságáról a kereszteseket, de 
azért egy előkelő német lovagot túsz gyanánt magával vitt.

____
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Filomelium városánál nyilt ütközetre került a sor a törökökkel, 
akik valóságos nyílzáporral árasztották el a kereszteseket. Ezek úgy 
álltak bosszút a szenvedett vesztesé
gekért, hogy a várost lerombolták.
Ekkor már szinte tűrhetetlen volt a 
hőség és az élelemhiány. A keresz
tesek lovaikat és igavonó barmaikat 
vagdalták le, hogy azoknak a véré
vel csillapítsák a szomjúságukat.
Könnyebben el tudtak bánni a körös
körül portyázó török csapatokkal.
Az ezekkel való harcban mindig 
Frigyes császár és a fia járt legelői s 
egy ilyen ütközetben történt, amint 
a rege mondja, az a páratlan eset, 
hogy az agg Barbarossa kardjának 
egyetlen csapásával a fejétől a nyer
géig hasított ketté egy törököt, 
úgyhogy az két darabban hullott 
le a lováról.

Amikor Kutbeddin látta a 
keresztesek sikereit, megijedt, hogy 
fővárosát, Ikoniumot is ostrom alá 
veszik s azért visszakülte Barbarossá- 
hoz a túszul elvitt lovagot azzal az 
üzenettel, hogyha 300.000 aranyat 
fizetnek, akkor megengedi országán 
a szabad átvonulást. De mindenki 
amellett volt, hogy meg kell ostro
molni Ikoniumot, maga a kiszabadult 
lovag is ezt tanácsolta. Megkezdődött 
az ostrom és Frigyes herceg csak
hamar ellenállhatatlan erővel nyo
mult be a városba és megszállta azt 
a fellegvár kivételével. Barbarossa 
maga vezette a csatát. Amikor azt
látta, hogy a keresztesek egy pillanatra meginganak és hátrálnak a 
törökök előtt, kétségbesetten vágtatott végig csapatai között és azt 
kiáltotta :

Barbarossa Frigyes.
A leghatalm asab b  középkori ném et császá
rok egy ike . É lete végén  k ereszteshadjáratot 
in d íto tt a Szentföldre s o tt  is halt m eg.
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„Krisztus a király, Krisztus győz, Krisztus vezet bennünket!”
Azután nekirohant a törököknek, serege pedig fellelkesülten, új 

harcikedvvel eltelve követte s rohamukra a török csapatok szerte
szóródtak. Kutbedinnek ezen vereség után nem lehetett mást tennie, mint
hogy most már ingyen is megengedte az országán való keresztülvonulást. 
A keresztesek nemsokára barátságos területre, a kilikiai örmények föld
jére érkeztek.

Mikor azonban itt a Szálef-folyón átkeltek, igen nagy szerencsét
lenség érte a kereszteseket. Az öreg Barbarossa császár, aki mindig 
előtte járt mindenkinek, megunta a folyó hídján, a tömegben való lassú 
haladást és hetykén, fiatalos kedvvel beleugratott a Szálef vizébe és 
keresztülúsztatott rajta lovával. Szerencsésen átérkezett a túlsó partra, 
ott bőséges lakomát költött el a kísérete társaságában, azután pedig 
kijelentette, hogy a délelőtti úsztatás olyan jól esett neki, hogy most 
pedig meg fog fürödni a Szálef hűs hullámaiban. Hiába intették, 
hiába mondták neki, hogy kímélje magát, Barbarossa nem hallga
to tt a tanácsokra, levetkőzött s beleugrott a folyóvízbe. Abban a 
pillanatban szélütés érte, elmerült, majd felkapták a sebes hullámok 
és magukkal ragadták. Csak messze alant sikerült a vízből kifogni a 
holttestét.

Irtózatos volt ennek a szerencsétlenségnek a hatása, a kétségbe
esés a keresztesek között szinte elképzelhetetlen. A krónikások egybe
hangzóan azt írják, hogy ezt a kétségbeesést nem lehet leírni. A keresz
tesek közül nagyon sokan annyira elcsüggedtek, hogy nyomban elin
dultak vissza Európába. De a túlnyomó többség mégis követte a vitéz 
Frigyes herceget Antiókhiába.

A keresztesek nagyon nyomorúságos állapotban érkeztek meg a 
Szentföldre, ahol pedig már az elűzött jeruzsálemi király újra összeszedte 
serege maradékát és vissza akarta vívni vele az országát. Frigyes her
ceg seregét azonban megtizedelte a szokatlan éghajlat okozta járvány, 
éppúgy, mint az előbbi keresztes seregeket s így mindössze körülbelül 
ötezer emberrel érkezett meg Akkori alá, ahol egyesült a jeruzsálemi 
király seregével.

Hogy mennyire féltek az aggastyán Barbarossa Frigyes császártól 
egész Keleten, annak bizonysága az, hogy Szaladin, aki szintén Akkon 
közelében volt, a németek jöttének hallatára sietve visszavonult s 
csak akkor foglalta el megint előbbi hadállását, amikor megtudta, hogy 
Frigyes császár meghalt.

Egy mohamedán történetíró pedig így í r ;
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„Ha Isten kegyes rendelésével nem okozta volna a német 
császár halálát éppen akkor, amikor betört Szíriába, későbbi napok
ban azt mondták volna az emberek Szíriáról és Egyiptomról : itt 
valaha a muzulmánok uralkodtak.”

Amint említettük, Szaladin szultán szabadon bocsátotta Guidó 
királyt, miután előbb megeskette, hogy nem fog ellene harcolni. Guidó- 
nak azonban kiszabadulása után első dolga az volt, hogy a pápa által 
feloldatta magát az esküje alól és tízezer emberrel megkezdte Akkon 
ostromát a szárazföld felől, míg a tenger felől több mint száz szicíliai, 
pisai és genovai hajó zárta el a várost.

Pár nappal később azonban megjelent Szaladin hatalmas sereg 
élén, hogy felszabadítsa a várost. De a keresztény sereg is egyre-másra 
kapta az erősítéseket, mert nemcsak a németek érkeztek meg, hanem 
a többi, később indult keresztesek nagy része is. így mintegy 10.000 
skandináv és friz, azután tirusi Konrad, III.  Lajos thüringiai gróf és 
gelderni Ottó parancsnoksága alatt mintegy 20.000 gyalogos és 1000 
lovas. Csaknem naponként voltak ütközetek az ellenfelek között s mind
két részről a legelkeseredettebb bátorságot fejtették ki, de mindegyik 
fél csak ideig-óráig tartó apróbb sikereket tudott kivívni a másik felett. 
És ámbár a harcokban is rengeteg ember esett el, a rossz ellátás és a 
ragályos betegségek pedig talán még többet ragadtak e l : döntő diadalt 
egyik sem tudott a másikon aratni.

Különösen nagy lett az Ínség a németek seregében. Élelmiszerei
ket már mind felemésztették, ostromtornyaikat elpusztította az ellen
ség, a pénzük pedig lassanként mind az élelmes olasz kalmárok zsebébe 
vándorolt, akik kihasználták a keresztény sereg Ínségét s rettenetes 
áron adtak túl portékájukon. Rettenetes pusztítást vittek véghez a 
különféle járványok a németek között. Maga Frigyes herceg is a ragály 
áldozata lett s a német sereg csaknem teljesen feloszlott. A német vezé
rek közül már csak Babenbergi Lipól osztrák herceg maradt ott a 
Szentföldön és vett részt Akkon ostromában.

Oroszlánszívű Rikhárd és Fülöp Ágost a Szentföldön.

Fiilöp francia királynak és Rikliárd angol királynak a keresztes 
vitézei sokkal később indultak útnak, mint a németek. A szerencsétlen 
Barbarossa császár akkor már hetek óta halott volt, amikor elindultak 
egyesülten Lyon felé. Itt azonban az élelmezés rendkívüli nehézségei 
miatt kénytelenek voltak szétválni, mindegyikük más úton haladt a
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tenger felé. Csak Szicíliában, Messzina alatt találkoztak megint össze 
Itt azonban a két nemzet hadserege között folytonos súrlódásokra került

a dolog, hiszen angol és francia már év
tizedek óta harcban álltak egymással és 
csak most, a keresztesháborúk miatt bé
kéitek össze. Folytonos volt közöttük a 
civakodás és a csatározás. Rikhárd egy 
angol keresztes meggyilkolása miatt csatát 
kezdett a messzinaiakkal is és erőszakkal 
bevette Messzina városát. Rikhárd a város 
bevétele alkalmával olyan kegyetlenséget 
és durvaságot tanúsított, hogy egyesek 
állítása szerint az olaszok ekkor nevezték 
el oroszlánszívűnek, nem annyira a bátor
sága, mint inkább a kegyetlenül kemény 
szíve miatt.

Amikor Szicíliából elindultak, megint 
csak külön-külön hajóztak át a Szentföldre. 
Fiilöp hat hajójával előbb érkezett oda, 
Rikhárd hajóraját azonban egy óriási zivatar 
szanaszét szórta s azt a hajót, amelyen a 
király menyasszonya, navarrai Berengária 
volt, Ciprus szigetének partjára vetette el. 
Rikhárd csak több hét múlva érkezett meg 
Ciprus szigetére s itt rossz hír várt rá. 
A bizánci császár fia, Komncnosz Izsák a 
hajótörötteket elfogatta, börtönbe vettette 
és ott sanyargatta.

Rikhárd borzasztó haragra gyulladt 
és Guidó jeruzsólemi királlyal együtt, aki 
eléje utazott, elfoglalta az egész szigetet 
és Izsákot ezüstbilincsre verve adta át 
Guidónak őrizet végett. Azután óriási 
pompával megülte a lakodalmát Rikhárd 
még ott a szigeten, majd pedig huszonöt 
hajón átkelt a Szentföldre és Akkonnál

O roszlánszívű R ikh árd angol k irá ly . 
A király síremléken lévő dom

bormű.
kötött ki.

Jöttén olyan nagy lett az öröm az Akkont ostromló seregben, hogy 
este fáklyákkal íinnepiesen kivilágították táborukat. És csakugyan,
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Rikhárdnak a bátorsága, önbizalma és harcias türelmetlensége mindjárt 
gyorsabb mozgásba hozott mindent a keresztesek között. Ámbár ezer
féle baj volt a keresztény seregben, ámbár Guidó és Montferrati Kon- 
rád a nagyon is kérdéses jeruzsálemi koronáért folyton civakodtak, 
ámbár Fülöp francia király egy Messzinában kötött egyezményükre 
hivatkozva azt követelte Rikhárdtól, hogy Ciprus szigetének a felét 
adja át neki, ámbár Rikhárd maga, aki rendkívül gőgös és heves termé
szetű ember volt, csaknem minden nap összeveszett valakivel, legszíve
sebben pedig a németekkel, az ostrom munkája mégis gyorsan kezdett 
előrehaladni, mind szorosabb lett az ostromlók gyűrűje a büszke Akkon 
vára körül.

És csakugyan, nem is bírta magát sokáig tartani a város, hanem 
megadta magát. Az őrségét a keresztesek 200.000 dénár lefizetése elle
nében szabadon bocsátották s mintegy kétezer keresztény fogoly, aki 
a városban volt, visszanyerte szabadságát. De a keresztesek a legnagyobb 
diadalnak azt tekintették, hogy újra hatalmukba esett a szent kereszt, 
amelyet Akkonban őriztek.

Kilenc napja voltak már benn a keresztények Akkon várában, 
amikor Oroszlánszívű Rikhárd hevessége és gőgje újabb bajnak lett az 
okozójává. Ugyanis Babenbergi Lipót osztrák herceg a maga embereivel 
egyedül vette be a várnak egyik tornyát s ennek az ormára természe
tesen a saját zászlaját tűzte ki. Rikhárd azonban ezt nem tűrhette. Fel
ment a toronyba, saját kezével szakította le a zászlót és gúnyolódva 
a földhöz vágta. Nem csoda tehát, hogy a súlyosan megsértett Lipót 
elkeseredésében követte Fülöp francia király példáját, aki nem hall
gatva sem a kérésre, sem a gúnyszavakra, elindult hazafelé.

így tehát, miután már mintegy 300.000 keresztesvitéz vesztette 
érte életét, most a franciák is, németek is egyszerre feladták az eredeti 
tervet, a Szentsir visszahódítását. Annyi áldozat vére hiába hullott 
el. A franciák közül mindössze azok maradtak ott, akiket Burgundi 
Hugó herceg vezetett. De viszont igaz, hogy az angolok mind számra, 
mind pedig fegyverzetre nézve olyan tekintélyes hadsereget alkottak, 
amellyel hőslelkű és lovagias királyuk, ha hóbortossága és hevessége 
nem tette volna tökéletesen képtelenné arra, hogy valami céltudatos 
nagy munkát vigyen véghez, egészen megfordíthatta volna a keresztény
ség sorsát a Szentföldön.

De Rikhárd teljesen kiszámíthatatlan volt. Amikor Szaladin az 
akkoni váltságdíjat az ígért napra megfizetni nem tudta, az összes vissza
tartott túszokat, 2000 embert kihurcoltatta Akkon kapui elé és ott kon-
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coltatta fel őket véres kegyetlenséggel. Felháborodva ezen a valóban 
gyalázatos embertelenségen, Szaladin most már természetesen nem fize
tett semmit Rikhárdnak, hanem az addig már összegyűjtött összeget 
szétosztotta hívei között. Krisztus állítólagos keresztjét pedig, amelynek 
a kiadását megígérte, szintén nem adta ki többé, hanem elvitette Da
maszkuszba, ahol mind a mai napig van s az Ommajáda-mecsethez csatolt 
szegényházban őrzik.

Pár nappal e vérfürdő után Rikhárd elindult dél felé. De folyton 
körülötte portyáztak a bosszúszomjas törökök, akik minden egyes kezükbe 
esett keresztény foglyot ott nyomban megöltek. Jaffába érve Rikhárd, 
ennek falait lerombolva találta és újra felépíttette. Valószínűen hosszabb 
ideig akart ott tartózkodni, de azután engedett a burgundiak kérésének, 
amelyhez a saját seregéből is igen sokan csatlakoztak és kelet felől köze
ledett Jeruzsálemhez. De egynapi járóföldre a város előtt egyszerre 
csak felhagyott ezzel a tervével is, egyrészt azért, mert attól tartott, 
hogy Jeruzsálem ostroma nem fog sikerülni, másrészt azért, mert az 
élelmiszerek fogytán voltak. Az ostrom helyett tehát felépíttett egy 
útjába került, romban heverő várat. Erre a teljesen terv nélkül való 
kapkodásra azután Montferrati Simon is elhagyta a franciákkal együtt 
és Tirusba ment. Hazulról, Angliából is aggasztó híreket kapott a király 
és így belátta, hogy itt van az ideje annak, hogy valami döntő dolgot 
csináljon.

És a kiszámíthatatlan király azt cselekedte, hogy elkezdett Sza- 
ladinnal alkudozni. Almelik Aladil, Szaladin hőslelkű testvére közvetí
tette ezeket a tárgyalásokat. Almelik többször megfordult Rikhárd 
táborában s ennek tetszését annyira megnyerte daliásságával, kitűnő 
modorával és azzal az adományával, hogy még az angol lovagoknál is 
jobban bírta a bort, hogy békekötés esetére felajánlotta neki nőtestvéré
nek, Johanna özvegy királynénak a kezét s vele együtt a jeruzsálemi 
királyságot is.

Az alkudozásokból azonban végre is nem lett semmi sem. Egy 
arab krónikás ezt írja erről a dologról :

„Valahányszor megegyezés jött létre a királlyal, másnapra már 
megváltoztatta feltételeit. Mindig változtatott a már megbeszélt dol
gokon és mindig újabb nehézségeket emelt. Ha valamire szavát adta, 
másnap visszavonta s ámbár ő teljes titoktartást követelt, maga éppen 
nem titkolózott.”

M AG Y. T  y.D; AKAD E i»i !A j 
KÖNYVTÁR A. 1
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Oroszlánszívű Rikhárd hazatérése.

Miután így meghiúsultak a tárgyalások, a király egy napon össze
hívta nagyjait és kijelentette nekik, hogy az a szándéka, hogy hazatér 
Angliába. Erre azonban az összes lovagok arra kérték, hogy mielőtt 
elutaznának haza, legalább igazítsa el a király a jeruzsálemi trónért 
való viszálykodást Lusignan Guidó és Montjerrati Komád között. A kíván
ság elől nem zárkózhatott el Rikhárd és amikor az összes nagyok úgy 
szavaztak, hogy Konrád az inkább uralkodásra termett ember, ámbár 
az ő jelöltje Guidó volt, beleegyezett abba, hogy Konrád legyen a jeru
zsálemi király.

Mivel Konrád már régen titkos szövetségi viszonyban volt Sza- 
ladinnal, ettől most, hogy királlyá lett, többféle kedvezményt kapott, 
ámbár a királysága csak afféle árnyékkirályság maradt. De Konrád 
alig pár héttel trónrajutása után meghalt, még pedig orgyilkos kezétől. 
A rettenetes asszaszinok ölték meg bosszúból, mert a tengeren elfogatott 
egy asszaszin hajót. A Hegyek Örege erre két keresztény barát csuhájába 
öltözött asszaszint küldött hozzá, akik vendégszeretetét kérték s éjjel 
azután meggyilkolták.

Újból királyválasztásra került tehát a sor, de ez most elég gyor
san megtörtént. Champagnei Henrik, VII. Lajos francia királynak leány
ágon való unokája és Rikhárdnak is rokona, pár nappal Konrád halála 
után feleségül vette annak özvegyét s ő lett Jeruzsálem, királya. Lusignan 
Guidónak pedig Rikhárd kárpótlásul odaajándékozta a királysággá 
emelt Ciprus szigetét, amely azután egészen 1489-ig a Lusignan-család 
birtokában maradt.

Rikhárd most megint gondolt egyet, kijelentette, hogy mégsem 
hagyja el Palesztinát, hanem ott marad még egy ideig és hozzálát öccse, 
az új király érdekében Jeruzsálem ostromához. Utrakelt a szent város 
felé, de azután megint csak visszahúzódott, nem tudta semmire elhatá
rozni magát. Ezalatt az idő alatt elriasztotta táborából az utolsó fran
ciákat is azzal, hogy vezérüket, Burgundi Henriket megvádolta, hogy 
az életére tör. Közben Szaladin sem maradt tétlen és meghódította Jaffa 
városát. Rikhárd tüstént ott termett, sikerült neki visszahódítani a 
várost, de ezt az első, kicsiny diadalát azután arra sietett felhasználni, 
hogy békét kössön Szaladinnal és így végét vesse az egész keresztes
háborúnak, amelyben már néhány százezer keresztény veszett oda anélkül, 
hogy az igazi célt, Jeruzsálem visszahódítását sikerült volna elérni.

A mohamedánok is kívánták a békét. Három esztendeje bolyon-
I'olnai Világtörténelme VIII. ö
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gott ott országukban a kalandorkedvű király és a neve olyan rémüle- 
tessé vált egész Palesztinában és szomszédságában, hogy az arabok még 
évszázadok múlva is azt mondták, amikor egy-egy lovuk megbokro
sodott :

„Ez a ló Rikhárd királyt látja !”
Csak a legnagyobb erőfeszítéssel lehetett annyira rendbehozni 

a várakat, hogy a keresztények ellen biztosítva legyenek. Jeruzsálem 
falainak felépítéséhez a monda szerint maga Szaladin szultán is hordta 
a követ. Óriásiak voltak a pénz és emberáldozataik is, úgyhogy a szul
tán hajlandó volt a békére. Azért fegyverszünet alakjában meg is kötöt
ték a békét, amelynek értelmében a tengerpart Tirustól Jaffáig a keresz
tényeké maradt, Szaladin megengedte a Szentsír látogatását a keresz
tényeknek és beleegyezett abba is, hogy Jeruzsálemben, Názáretben és 
Betlehemben helyreállíttassék a latinnyelvű istentisztelet.

így azután Rikhárd király 1192 októberében anélkül, hogy maga 
élt volna az engedelemmel és meglátogatta volna a szent helyeket, el
indult hazafelé, reménye vesztetten, mindenben csalódva. A balsors 
azonban hazatérő útjában is üldözte. A francia király, aki a Szentföldön 
tanúsított magaviseleté miatt a legelkeseredettebb ellenségévé lett, 
nem engedte meg neki semmiáron, hogy az ő országán keresztülvonul
jon haza Angliába. Erre Rikhárd népe elszéledt és a király egészen magára 
maradt. Most megint kalandos terv jutott eszébe. Kereskedőnek öltöz
ködött és elhatározta, hogy ebben az álruhában fog Németországon 
keresztül hazatérni. De éppen Bécs közelében, amely legféktelenebb 
ellenségének, Babenbergi Lipótnak volt a székhelye, felismerték, el
fogták s átadták az osztrák hercegnek. Ez fogságra vetette, később pedig 
kiszolgáltatta VI. Henrik német császárnak, aki szintén fogva tartotta 
és csak tizennyolc hónapi rabság után, a német fejedelmek közbelépé
sére bocsátotta szabadon. így tért haza Angliába Rikhárd egyedül, 
lerongyolódva és koldusán, mint hajdan a trójai háború után Odisszeusz, 
az ithakai király.

Szaladin pedig, hogy eltakarodtak földjéről a keresztények, pom
pás diadalmenetben vonult be Damaszkusz ragyogó városába, ahol a 
négyévi háború és a nagy diadal után a nép véghetetlen lelkesedéssel 
és szeretettel fogadta. De úgy látszik, a hosszas hadviselés megtörte 
Szaladin életerejét is. Meghűlt és az aránylag könnyű betegségből nem 
bírt már lábraállni, tíznapi betegség után meghalt. Mindössze ötvenhét 
éves volt ez a rendkívüli férfiú, amikor 1193-ban megtért Mohamedhez, 
a paradicsomba.



Nagy szerencse volt halála a Keleten élő keresztényekre nézve, 
de még nagyobb szerencse volt az, hogy tizenhét fiú maradt utána s ő 
mind a tizenhetet egyformán szerette, egyenlően osztotta fel közöttük 
birodalmát. De a mohamedánoknak viszont szerencséje volt az, hogy 
Szaladin nagytehetségű testvére, Aladil, nem törődött bátyja végrende
letével, hanem a maga hatalmába kerítette az egész birodalmat és szul
tánná kiáltatta ki magát.

Szaladin bőkezűségére nézve jellemző, hogy amikor meghalt, a 
kincstárában mindössze egy dénárt és harminchat dirhámot találtak, 
ami a mi pénzünk szerint körülbelül harminc pengőt tesz ki. Ez a nagy- 
lelkű férfiú, bármennyire telve volt is kincstára arannyal, azt rögtön 
szétosztogatta. Minden hozzáforduló szegény embert gazdagon meg
ajándékozott, országa nagyjai és a hízelgők pedig óriási vagyont szerez
tek könnyelműségen is túlmenő bőkezűségéből.

Készülődés a negyedik keresztes hadjáratra.

Amikor Szaladin szultán meghalt, akkor a pápai trónon egy rend
kívüli férfiú ült, egyike a legnagyobb pápáknak. III.  Ince volt ez, aki 
a régi római Conii nemzetségből származott s rendkívüli tehetsége foly
tán korán bíbornokká lett, majd pedig harminchét éves korában pápává 
választották. Alighogy elfoglalta a trónt, foglalkozni kezdett az új keresz
tesháború gondolatával, ami Szaladin halála után lehetségesnek is lát
szott. Ekkor jelent meg udvarában Leo örmény királynak a küldöttsége, 
amely segítséget kért tőle a mohamedánok ellen azzal az ígérettel, hogy 
ez esetben el fogják ismerni a pápa fennhatóságát.

Erre Ince először biztató szavakat és egy megszentelt zászlót kül
dött az örményeknek, azután pedig követei útján az európai udvarok
nál kezdte meg az agitációt az új keresztesháború érdekében. Francia- 
országban, Angliában, Magyarországon és Olaszországban hirdették 
kiküldöttei a kérész lesháborút, a templomokban pedig perselyeket 
állítottak fel a kereszteshadjárat céljaira.

A legtöbb hatása volt egy francia barát gyújtó, hatalmas beszé
deinek. Ezt a barátot Neuillyi Fulkó-nak hívták és előbb bizony sze
rette a bő lakomákat meg a jóféle italt, de most fellelkesülve a nagy célon, 
megtért és csodálatos erővel kezdett prédikálni. Szavaira csakhamar 
ezrek vették fel a keresztet s mivel Fulkó állítólag csodákat is tett, csak
hamar szent gyanánt kezdték tisztelni. Boldog volt az a keresztes újonc,

ü*
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aki Fulkó csuhá ából hasíthatott le magának egy darabot, hogy abból 
szabjon keresztet ruliájára. Emiatt aztán Fulkónak nem egyszer meg

is gyűlt aba a, mert 
igen sokszor meg
esett, hogy a rajon
gók valósággal letép
ték róla az egész
ruhát és ámbár a 
barát bottal verte 
el magától a nagyon 

erőszakoskodóka t, 
nem egyszer kényte
len volt minden ru
házat nélkül mene
külni el a rajongók 
elől. így történhe
tett azután, hogy 
Fulkó, aki még jó
val az új keresztes- 
hadjárat megkezdése 
előtt meghalt, a ha
lálos ágyán azzal 
dicsekedhetett, hogy 
több mint 200.000 
keresztet osztott szét 
a csuháiból.

Királyi vezére 
azonban nem akadt 
az új kereszteshábo
rúnak. Fiilöp Ágost 
és Oroszlánszívű Rik- 
hárd ugyan kibékül
tek egymással, de 
mindegyikük meg
elégelte már a pa- 

Sl.-Denis francia püspök átnyújtja egy kereszlesháborúba , . .
induló lovagnak a francia lobogót. lesztmai tapasztala

tokat és egyikük
sem volt hajlandó a kereszt felvételére. De számtalan gróf és még több 
lovag vette fel a keresztet, közöttük a még csak huszonkét éves, fiatal
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Tibáld gróf, akinek testvére Henrik jeruzsálemi király volt és Bloisi 
Lajos gróf, aki szintén csak huszonhét éves volt. Mindketten rokonai 
voltak a francia királynak s már csak azért is tömegestől csatlakoztak 
hozzájuk a lovagok, akik között volt a jeles Villehardouin Godjried is, 
aki éppen olyan vitéz harcos volt, mint aminő kedves íróművész s aki 
ennek a kereszteshadjáratnak a történetét egy rendkívül vonzó könyv
ben meg is írta. A lovagok közt volt a híres Mont/őrt Simon is, azután 
Montmorency Mátyás, akikhez végre csatlakozott a lovagias lelkű Balduin 
flandriai gróf és a testvérei, Euszták és Henrik. így tehát az egész vállal
kozásnak főképpen francia jellege lett.

A keresztesek megegyeztek abban, hogy a tengeren teszik meg 
az utat, mert eredetileg úgy tervezték, hogy Egyiptomon kezdik a 
támadást. Tehát megalkudtak a velenceiekkel hajókra nézve. A ravasz 
és kapzsi velenceiek irtózatos árakat kértek hajóikért, azonkívül ki
kötötték, hogy minden zsákmánynak a fele az övék lesz. Hogy még 
egyebet, sokkal többet is előreláttak a velencések, különösen pedig bölcs 
öreg dozséjuk, Dandolo Henrik, arra vall az a szerződés, amelyet írás
ban kötöttek a keresztesekkel. Ebben sehol sem fordul elő az átkelés 
célja, az ellenfelet pedig sohasem emlegeti pogánynak, mint abban az 
időben szokásos volt, hanem csupán ellenségnek.

Még mielőtt az átkeléshez hozzáfoghattak volna, nagy csapás 
érte a kereszteseket. Eiatal vezérük, T'ibáld meghalt. Helyébe Villehar
douin ajánlatára Montferrati Bonijácot választották meg, aki nemcsak 
lovag volt, hanem költő is, a trubadúrok közül való. Ami a Szentföldre 
való vonulását illeti, e tekintetben valószínűbb, hogy anyagi érdekek 
vezették oda, mint a vallási buzgalom. Testvére volt annak a Komád
nak, aki Lusignan Guidóval szemben elnyerte a jeruzsálemi koronát 
és akit azután a Hegyek Örege két emberével megöletett.

Közben Velencében összegyülekeztek ugyan néhány ezren a keresz
tesek közül, de nem annyian, mint várták és az átkelésre sem lehetett 
gondolni, mert még 21.000 ezüstmárka hiányzott a kialkudott árból. 
Erre Dandolo, a kilencvenéves dozsc, aki magában már rég elhatározta, 
hogy a kereszteseket rejtegetett tervének, Bizánc meghódításának a cél
jaira fogja felhasználni, azt az ajánlatot tette nekik, hogy segítsenek 
visszahódítani a Velencétől elpártolt Zárát s ezzel törlesszék le az 
összeget. Ez meg is történt és erre maga Dandolo Henrik is felvette 
a keresztet.
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Bizánc a bukás kezdetén.

Konstantinápolyban még mindig az alacsonylelkű Angelosz Izsák 
volt a császár. Ez az ember ugyan rendkívül féltette a hatalmát, de élni 
nem tudott vele és a megtartására sem tett semmit. Példányképe volt 
ő az elpuhult, romlott bizánci császároknak, akik minden keleti kény
úrnál förtelmesebb életet éltek. Izsákot húszezer eunukh és háziszolga 
vette körül s ezek társaságában arra pazarolta az idejét és az állam pén
zét, hogy komédiásokat és pojácákat játszatott. Eunukhjai a háta mö
gött kicsúfolták, de résztvettek lakomáiban is, amelyek igen nagy mére
tűek voltak és borzasztó ivásokban végződtek. Izsák háztartása nem 
kevesebbe került, mint naponként 4000 ezüstmárkába, vagyis a mi pén
zünk szerint körülbelül 380.000 pengőbe.

A hitvány császár nem tudta elkerülni megérdemelt sorsát. Több
ször is tört ki ellene lázadás, de ezeket mindig le tudta verni. Hanem 
egyszer aztán áldozatául esett öccse, Elek álnokságának. Egyszer vadá
szatra ment a thrákiai erdőkbe és Elek arra használta fel távollétét, 
hogy a katonaság meg a papság által kikiáltatta magát császárnak. 
Izsákot e hír hallatára rögtön cserbenhagyták testőrei, amire Elek el
fogatta, megvakíttatta és egy érctoronyba záratta, ahol csupán kenyéren 
és vizen tartotta. Egyetlen fiát, akit szintén Eleknek hívtak, megkímélte 
ugyan, de mindig magánál tartotta és mindenfelé magával hurcolta, 
nehogy ártalmára lehessen. Azonban a fiatal Eleknek mégis sikerült 
megszöknie, majd matrózöltözetben egy olasz hajón Szicíliába menekült. 
Ott azonban hiába kért segítséget a pápától, hiába fordult segítségért 
sógorához is, Sváb Fülöphöz bebörtönzött apja érdekében, mindenütt 
visszautasították.

Amikor azonban a keresztesek megérkeztek Velencébe, az ifjú 
Eleknek a szívében felébredt a remény, hogy őket és a veiencéseket 
hívhatja segítségül.

Tárgyalásokat kezdett tehát Dandolóval és a keresztesekkel Zárá
ban. Az apja kiszabadításáért 200.000 ezüst márkát ígért nekik és még 
további 10.000 márkát ajánlott föl Palesztina visszahódítására. 
A keresztesek nagy része kapva-kapott ezen az ajánlaton s így meg
alkudtak. A keresztesek egy kisebb része azonban nem feledkezett 
meg a fogadalmáról, a Szentföld visszahódításáról és ezek Márton 
cisztercita apát vezetésével titokban hajóra ültek és elindultak talá
lomra Akkon felé.
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Konstantinápoly bevétele.

A velencei hajóraj 1203 májusában indult el Zárából Konstanti
nápoly felé. Mintegy negyvenezer ember volt a hajókon. Amikor meg
érkeztek Skutariba, III .  Elek, aki egy cseppet sem volt különb a báty
jánál és dőzsölésben töltötte a napjait, beérte azzal, hogy követséget 
küldött hozzájuk és rájuk parancsolt, hogy vonuljanak odább.

A keresztesek természetesen nem engedelmeskedtek ennek a 
parancsnak, hanem partraszálltak, amire az ott lévő bizánci katona
ság rögtön megszaladt előlük. így felnyomultak Konstantinápoly egyik 
elővárosáig, Galatáig, a kikötőt elzáró láncot elszakították és Dandolo 
dozse vezetésével megkezdték Konstantinápoly ostromát a tenger 
felől. A velenceiek ostromgépei voltak abban az időben a legkitűnőbbek, 
a legmintaszerűbbek. Ezeknek a segítségével már első nap olyan sikert 
értek el, hogy estére kelve Konstantinápolynak sok várfaltornya közül 
nem kevesebben, mint huszonötön lebegett ott Szent Márk zászlaja, 
Velencének e büszke jelvénye.

A konstantinápolyi csapatok egy része, különösen azok a norvég 
zsoldosok és pisai gyarmatosok, akiket Laszkarisz Teodor, a császár 
hőslelkű, kiváló veje vezetett, vitézül védekeztek, de a gyáva bitorló 
ennek ellenére maga tette elveszetté a saját ügyét. Összeszedve minden 
kincset, amit csak hirtelenében összeszedhetett, éjszaka titokban hajóra 
ült és megszökött Konstantinápolyból. Az ostromlók táborában pedig 
már kora reggel megtudták a hírt, hogy a nép kiszabadította börtöné
ből a megvakított Angelosz Izsákot és örömujjjongás közt, diadal
menetben vitte végig a város uccáin.

Izsák csak némi vonakodás után egyezett bele a fia által tett 
ígéretekbe, amire Eleket is odavezették hozzá, pár nap múlva pedig 
/V. Elek néven régenstárssá nevezték ki az apja mellé és a Szent Zsófia 
templomban megkoronázták. A velencések pedig és a keresztesek 
akiket a görögök latinoknak neveztek, Pera városrészben ütöttek tábort, 
hogy elkerüljenek minden civakodást a görögökkel.

A gyorsan szerzett diadal hiábavalónak bizonyult. A fiatal csá
szár kiragadott vak apjának a kezéből minden hatalmat s kezdte az 
ezüst és arany egyházi edényeket pénzzé veretni, hogy megfizethes
sen a kereszteseknek. A keresztesek és a velencések pedig elkezdtek 
fosztogatni, miközben a város kigyulladt és egyharmadrésze leégett. 
Mind e dolgok miatt csakhamar olyan nagy lett az elkeseredés a görögk
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között, hogy a Konstantinápolyban lakó 15.000 idegen is elhagyta a 
várost és a perai megerősített táborba menekült.

Közben azután kiderült, hogy a fiatal IV. Elek sem különb az 
apjánál és a nagybátyjánál. Ez is tivornyázni kezdett és hogy meg
nyerje a görögök kedvét, megszüntette a kereszteseknek a további 
fizetést. Az öreg dozse ezért találkozóra hívta a kikötőben és így kiál
tott rá :

„Gyalázatos fickó vagy, akit mi latinok húztunk ki a sárból, de 
mi fogunk visszahajítani is belé !”

De a dozse e jövendőmondásának teljesülését megelőzte a császár
nak egy rokona és az egész császári család egyetlen erélyes tagja : 
Dukasz Elek, a melléknevén Murzuflusz. Ez elfogatta IV. Eleket, 
börtönbe vettette és saját magát kiálttatta ki császárrá V. Elek néven. 
A vak Izsák császár e rémhír hallatára meghalt, elgyötört testét 
megölte az ijedelem, IV. Eleket pedig az új császár megfojtatta a 
börtönben.

Erre azonban a velencések és a keresztesek elhatározták, hogy 
a bitorló Murzufluszt elkergetik és az újonnan választandó császárnak 
csak az ország egy negyedét adják oda, a többiből pedig nagy hűbér- 
birtokokat fognak alakítani. Újra megkezdődött tehát a szerencsét
len város ostroma és három napi viadal után a keresztesek benyomul
tak a falak közé.

Murzuflusz, aki gyáva katonáit hiába bíztatta az ellen
állásra, kénytelen volt elmenekülni, példáját követte csakhamar Lasz- 
karisz is, aki Murzuflusz szökése után magához ragadta ugyan a koro
nát, kikiáltatta magát császárrá, de szintén nem volt képes a gyáva, 
hitvány görög néppel ellenállást fejteni ki.

A városba benyomuló keresztesek azután a legrettenetesebb 
bosszút vették a görögökön. A hosszú nélkülözés, amit a táborban kel
lett kiállaniok s az évszázados gyűlölet az eretnek, ravasz, hitszegő 
görög nép ellen még csak fokozta haragjukat. Betörtek a városba és 
raboltak, gyújtogattak és halomra öltek mindenkit, akit elértek.

V. Eleket (Murzufluszt) is utolérte a sorsa. Ez arra a szerencsét
len gondolatra jött, hogy a Tesszalóniába szökött III. Elekhez mene
kült. Ez azonban, ha nem volt irgalmas a bátyjához, nem ismert könyö- 
rületet a rokonával szemben sem. Még mindig jogszerű császárnak tar
totta magát, elfogatta Murzufluszt és kiszúratta a szemét. Azután pedig, 
amikor menekülni próbált, újból elfogták, halálra ítélték s egy magas 
oszlop tetejéről lökték le, úgy pusztították el.
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Azonban III.  Elek sem kerülhette ki végzetét. Mikor Tesszalóniá- 
ból tovább akart menekülni, Montferrati Bonifác katonáinak a kezébe 
jutott, Bonifác elszállíttatta Montferratba, de onnan sikerült neki meg
szökni Ázsiába. Itt azután Laszkarisz Tódor, aki Niceában külön csá
szárságot alapított magának, elfogatta és börtönbe vettette. Ott halt meg.

A latin császárság.

A zsákmányon való megosztozás után a győztesek első dolga az 
volt, hogy a hatalmukba jutott, hajdan oly büszke császárságot még 
a nevétől is megfosztották és elnevezték Romániának. Azután pedig 
hozzáláttak a császárválasztáshoz.

Annak a 400.000 ezüst márkának, amelyet a győztesek össze
raboltak, a felét elvitték a velenceiek, de azután még egyszer meggon
dolták magukat és még 50.000 ezüst márkát vettek el a keresztesektől 
azzal az ürüggyel, hogy az lesz majd a Szentföldre való átszállításnak 
az ára, pedig úgy állt a dolog, hogy a Szentföldre már nem is gondolt 
senki. Igazi céljukat egészen elfelejtették az emberek.

Miután pedig megosztoztak a prédán, hozzáláttak a császárválasz
táshoz. Úgy látszott, hogy a legerősebb joga erre a méltóságra Montferrali 
Donijáénak volt, akit vakmerő bátorsága és lovagias, nemes gondol
kozása miatt méltán neveztek el a lovagok virágának. Ő volt az, aki 
a kereszteseket győzelemre vezette, de családi jogon is neki volt a leg
több igénye a trónra, mert feleségül vette a megvakított és elpusztult 
Angelosz Izsáknak az özvegyét, Magyarországi Margilot s így mostoha
apjává lett Angelosz Mánuelnek, akinek tulajdonképpen kizárólagos 
joga lett volna a trónra, de akinek császárrá tételére természetesen 
nem is gondollak s aki különben is hitvány ember volt, méltatlan a 
bíborra.

Bonifácé lett volna az elsőbbség tehát, de a franciák nem akar
tak olasz embert császárrá tenni, sőt maguk a velencések is, akik foly
tonos civódásban álllak a többi olasz állammal, Bonifác ellen voltak s 
így a választásból győztesen Balduin, flandriai gróf került ki. Bonifác, 
ez a nagy, nemeslelkű férfiú nem vette zokon ezt a választást, nem 
haragudott meg, ellenkezően, még ő maga is segített emelni azt a paj
zsot, amelyen ősi szokás szerint megmutatta magát a népnek az első 
latin császár. Csakhamar következett azután a koronázás, amelyet 
nagy fénnyel ültek meg, majd pedig a kibékülés a pápával, aki nem-
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esak nagyon megharagudott a keresztesekre a Szentföld cserbenhagyása 
miatt, hanem egyházi átok alá is vétette őket. Most sietett 111. Ince 
feloldani ezt az átkot, mert hiszen Konstantinápoly, az eretnekség 
fővárosa katolikus császár és katolikus lovagok uralma alá jutott, meg
hódolt Rómának s így el volt érve a rég sóvárgott nagy cél, amelyre 
olyan lángolóan törekedtek már VII.  Gergely és II. Orbán pápák is. 
Ince tehát megbocsátott a kereszteseknek, visszavonta az átkot a velen
ceiekről is és az ősz Morosini Tamást, egy velencei család sarját megerő
sítette a konstantinápolyi pátriárkái székben, amely így szintén kato
likus főméltósággá változott át. Az új császár gazdag ajándékokat kül
dött a pápának, ez viszont papokat küldött Rómából, hogy foglalják 
el a gazdag püspökségeket és egyéb egyházi javakat, amelyekből a 
görög papokat elkergették. így hát szent lett a béke.

A földeken való megosztozkodás is megtörtént. A vitéz Bonifác 
hűbérül Tesszalóniát kapta, más lovagok egyéb hűbéreket, Villehardouin 
pedig marsallja lett az új császárságnak és a Hebrus völgyében kapott 
gyönyörű birtokot. Mások — hajdan a legföldhözragadtabb koldusok 
és kalandorok — grófoknak és hercegeknek kezdték címeztetni magu
kat és a Palesztinába való vonulás soha többé senkinek az eszébe sem 
jutott.

. Az oroszlánrészt azonban a ravasz velenceiek vették ki maguk
nak. Megvásárolták a távoli Kréta szigetét Balduin királytól. Ez a szi
get főképpen azért volt nekik fontos, mert vele csaknem egészen az ő 
kezükbe került a Földközi-tenger keleti felében egész Egyiptomig és 
Szíriáig a kereskedelem. A dozse pedig felvette ezt a büszke címet i s : 
„Albánia deszpotája.”

De csakhamar kiderült, hogy az új császárság gyenge, hogy ezek 
a kalandorok csak rombolni tudnak, újat a helyébe építeni nem. A régi 
uralkodóház egyes tagjai megvonultak és mintegy lesben álltak Trape- 
zuntban is, Niceában is, sőt Durazzóban is. De még veszedelmesebb 
ellenség támadt észak felől János bolgár király személyében, aki elő
ször szövetséget ajánlott a kereszteseknek a görögök ellen, de mivel 
visszautasították, elkeseredett ellenségükké vált és csak az alkalmat 
várta a megtámadásukra.

Ez az alkalom csakhamar bekövetkezett. Drinápoly városában 
az oda kirendelt francia és olasz helyőrség rettenetes garázdálkodást 
vitt végbe. A lakosság tűrte, ameddig tűrhette ezt az állapotot, de végre 
is fegyvert fogott és vagy agyonverte, vagy elkergette az idegen helyőr
ség katonáit. Ezért bosszút kellett állani a városon s így maga a császár
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meg a dozse jelentek meg haddal a falai alatt, hogy megfenyítsék. Alig
hogy hírét vette ennek a dolognak János, a bolgár király, felkerekedett 
és gyors lovasaival mint a szélvész az ostromló hadsereg háta mögött 
termett. Megtámadta őket és egészen azzal a taktikával, amelyet a 
régi magyarok is használtak, diadalt aratott rajtuk. Gyors lovasai úgy 
tettek, mintha megfutamodnának a keresztesek elől és ezzel a több
ször is alkalmazott csellel csakhamar úgy kifárasztották a nehéz pán
célruhába öltözködött lovagokat, hogy azok nem bírtak nekik többé 
ellenállani. Mintegy háromszázat közülük levágtak vagy foglyul ejtettek 
s a foglyok között volt maga Balduin király is. Az öreg Dandolo dozse 
ezt a csapást nem élte túl, nemsokára rá meghalt, távol szülővárosá
tól, amelynek hatalmát addig páratlan ragyogásra emelte.

Csak a rendkívül okos és erélyes Flandriái Henriknek, a császár 
testvérének sikerült megmenteni az országot a végromlástól. Ez bátyja 
fogságba esése után kormányzóvá lett, amikor pedig híre jött, hogy 
Balduin a fogságban meghalt, császárrá kiáltották ki. Összeszedte azt 
a kevés keresztest, aki a bolgár támadás után még megmaradt és vissza
hívta azokat, akik Niceát ostromolták, de hiába pusztították magukat. 
Ezekkel a csapatokkal azután lassanként kiszorította a veszedelmes 
ellenséget a császárság területéről. Montferrati Bonifáctól is, aki foly- 
lon kalandozott Görögországban s akinek leányát is eljegyezte, szin
tén segítséget kért Henrik császár. Bonifác segítségére is ment, de nem 
érkezett el hozzá. Útközben a bolgárok megtámadták a csapatait s az 
eszelősségig vakmerő lovag, hogy hamarabb ottlehessen az ütközetben, 
páncélt sem öltött, úgy rohant oda. És úgy harcolt, mint az oroszlán, 
de egy bolgár kardja halálos sebet ejtett rajta. Kortársai mélységesen 
gyászolták a „lovagok virágát,” János király pedig büszkén emlegette, 
hogy győzte le „a legjobb, legvitézebb és legbőkezűbb lovagot, akit a 
világ valaha látott.” De ő sem örülhetett sokáig diadalának, még az év 
őszén Tesszaloniki (a mai Szaloniki) előtt, amelyet ostromolt, megöl
ték saját emberei. Utódát azután a császár kiszorította a birodalomból.

De a latin királyság azért nem volt életerős. Nemcsak a görögök 
és az idegenek közt volt állandó a gyűlölködés, hanem maguk a hódítók 
is folyton vetélkedtek egymással s állandó volt a civakodás franciák 
és olaszok között. Végre a fiatal Demeter tesszaloniai királynak, Mont
ferrati Bonifác fiának két gyámja nagy összeesküvést szőtt a franciák 
ellen. Az voll a tervük, hogy fogjanak össze az olaszok a görögökkel és 
egyesülve rázzák le magukról a francia uralmat. A fiatal, alig negyven 
éves Henrik császár hiába iparkodott lecsillapítani az elégedetleneket.
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Francia lovas az utolsó kereszleshadjáratok idején.
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Éppen Tesszalóniába utazott, hogy személyesen csillapítsa le a békét- 
lenkedőket, amikor útközben váratlanul, minden betegség nélkül hir
telen meghalt, úgyhogy alapos a gyanú, hogy Demeternek egyik gyámja, 
Biandrate mérgeztette meg.

Halálával körülbelül már meg is volt pecsételve a latin császár
ság sorsa. A trónra utána a sógorát hívták meg, Courtenay Péter grófot. 
Ez eladta gyönyörű franciaországi birtokait, hogy pénzt és csapatokat 
szerezhessen, áldást kért útjára a pápától és a velenceieknek ígérte 
Durazzo városát, ha a segítségére lesznek. De minden hiábavaló volt. 
Amikor Péter megérkezett Görögországba, először is Durazzót vette 
ostrom alá, mert abban egy görög kalandor, a régi császároknak egy 
rokona volt az úr : Teodor. Az ostrom szerencsétlenül végződött, a duraz- 
zóiak szétverték a franciákat, maga Péter császár pedig Teodor fogsá
gába esett és ott halt meg egy év múlva. Özvegye, Jolánta a békét a 
fenyegetően fellépő niccai császártól csak úgy tudta megvásárolni, 
hogy feleségül adta hozzá a leányát. A fia, Róbert lett a császár, de ennek 
sem volt annyi ereje, hogy tartóztassa a már mindenfelől düledező 
császárság teljes összeomlását. A régi császárok rokonai mindenfelől 
fenyegetően léptek fel, Niceából is, Trapczuntból is. Montferrati Deme
tert pedig már el is űzte Tesszalóniából Teodor, aki császárrá is kikiálttatta 
magát.

Róbert ennyi szorongattatás között a pápához fordult, de az is 
elutasította és a szerencsétlen, elcsüggedt császár, amikor Rómából 
hazatérőben volt Konstantinápolyba, az úton halt meg.

Utána tizenegy éves öccse, II. Balduin került a trónra. Balduin 
végigkoldulta egész Európát segítségért, de hiába. Azután pénzzé tette 
Franciaországban még meglévő birtokaikat, elzálogosította mindenét 
és nagyon sok ereklyét eladott. Ezek között volt Krisztus állítólagos 
töviskoronája is, amelyet IX . Lajos francia király vett meg.

így mégis szerzett valamelyes pénzt Balduin és szövetséget kötött 
a kánokkal és az ikóniumi szultánnal is. De a romlást ez már csak fel
tartóztathatta, elkerülhetővé nem tette. Niceában az ottani görög csá
szárnak, IV . Jánosnak fővezére, a bölcs és bátor Paleologosz Mihály 
először társcsászárrá választatta magát, majd pedig börtönbe vettette 
és megvakíttatta a nyolcesztendős Jánost. Azután pedig átkelt a ten
geren, hogy visszafoglalja a latinoktól a régi bizánci birodalmat. A váro
sok egymás után adták meg magukat neki és csak Galala, Konstanti
nápoly elővárosa állt ellen olyan hősiesen, hogy Paleologosz Mihály 
kénytelen volt egy évi fegyverszünetet adni Balduinnak. De amikor
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ez a velencésekkel keresett szövetséget, Mihály csakhamar folytatta 
a harcot és megszállta a görög fővárost.

Balduin egy velencei hajón menekült el Olaszországba, ahol hiába 
jelent meg kérve-kunyóráivá Nápolyban, Rómában, Velencében. Eladta 
mindenét és pénzért árulta már a hatalmába nem tartozó latin hűbére
ket is, de sereget nem tudott többé gyűjteni s volt császárságát nem 
látta többé viszont. Olaszországban halt meg mint hazátlan menekült.

így ért véget a latin császárság rövid fennállása után. Az új görög 
császár, Paleologosz Mihály 1261 augusztus 15-én nagy pompával tar
totta meg a bevonulását Konstantinápolyba. A francia és olasz lova
gok pedig vagy elhullottak a harcokban vagy pedig elszéledtek a világ 
minden részében. Ez a története a negyedik „kereszteshadjárat”-nak, 
amelynek szereplői nem is látták a Szentföldet, de Görögországban 
sem tudták megtartani azt, amit meghódítottak.

Ez a negyedik, célt tévesztett kereszteshadjárat nyitotta meg 
tulajdonképpen a törökök előtt az Európába vezető utat. Konstanti
nápoly elfoglalásával ugyanis maguk a keresztények rombolták le azt 
a hatalmas bástyát, amely a törökök egyre fenyegetőbb hatalmának 
útját állta eddig. A visszaállított görög császárság csak árnyéka volt 
már a réginek.

Az ötödik kereszteshadjárat.

Palesztinának mindazon őrtornyairól, amelyeken még keresztény 
zászló lobogott, vágyakozva néztek az emberek folyton nyugat felé 
segítségért.

De az európai népek szívében is megmaradt az a titkos vágya
kozás, hogy a Szentföldet meghódítsák a kereszténység számára, nem 
csupán vallási buzgalomból, hanem bizonyára azért is, mert a kereszte
sek közül sokan nagy zsákmányt hoztak haza magukkal s ez csábította 
az embereket. A vallásos buzgalom azonban szintén szerepet játszott s 
ebből az érzésből támadtak a gyermekek kereszteshad járatai, amelyek 
talán a legsiralmasabb fejezetét adják a keresztesháborúk annyi bor- 
zasztósággal teli történetének.

A franciaországi Vendőme egyik községében támadt egy pásztor
fiúnak, névszerint Istvánnak az a gondolata, hogy amit a férfiak ki 
nem vívhattak, azt majd gyermekek vívják ki, mert Krisztus azt mon
dotta : „Engedjétek hozzám a kisdedeket, mert övék a mennyeknek 
országa.” Ez az István prédikálni kezdett és csakhamar sok hozzá hasonló
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fiú csatlakozott hozzá, 10—14 éves gyermekek, de voltak közöttük még 
kisebbek is. Csatlakozott azonban ehhez a különös sereghez egy sereg 
öreg ember és férfi, leginkább tolvaj és rablónépség, azonkívül pedig 
sok erkölcstelen nőszemély is.

A gyermekeknek ezen ragadós őrülete ellen hiábavaló volt min
den. Hiábavaló volt Fiilöp Ágost francia király tilalma, hiába a szülők 
könyörgése, az anyák siralma. Fanatikus barátok is csatlakoztak a 
gyermeksereghez és lelkesítették őket, úgyhogy ez a különös hadmenet 
csakhamar 30.000 főre emelkedett.

Ennyien érkeztek meg Marseille kikötővárosába, ahol két gaz, 
áruló hajótulajdonos azt mondta nekik, hogy átviszik őket ingyen Szí
riába. Hajóra szálltak hát és megindultak. Két hajó Szárdinia szigete 
mellett hajótörést szenvedett és számtalan gyermek vízbefulladt. De 
rosszabbul jártak az élve maradottak, mert ezeket a lelketlen kalmárok 
egyenesen Egyiptomba vitték és ott rabszolgául adták el őket a pogá- 
nyoknak. Temérdek pénzt szedett össze a két kufár, de nem sokáig örül
hettek a gazul szerzett vagyonuknak. Egyiptomból Nápolyba mentek 
és ott éltek álnéven, de francia kereskedők felismerték őket, amire azután 
elfogták és nagy kínzások közt kivégezték a latrokat.

Burgundián keresztül Németországba is átterjedt a gyermekek
nek ez a különös, rajongó őrülete. Itt apjától ösztönözve egy tízéves, 
Miklós nevű fiú kezdett prédikálni. E köré is sereglett vagy 20.000 gyer
mek, fiúk, leányok egyaránt és nehéz, fárasztó úton az Alpeseken 
keresztül Olaszországba indultak. Genovában néhányan ott maradtak 
közülük, ezek meg is telepedtek ott a városban és a monda szerint 
nem egyből előkelő nemes családnak az őse lett. A többiek teljesen 
lezüllve eljutottak Brindisiig, ahol hajóra akartak szállani. Ezt azon
ban a püspök, aki ismerte a francia gyermekek szomorú történetét, 
nem engedte meg nekik, amire az egész sereg szertezüllött, a legtöbbje 
elpusztult, elkallódott vagy pedig pásztori és inasi sorban végezték be 
a keresztes dicsőséget. Csak kevesen jutottak haza koldulva, elrongyo- 
lódottan Németországba.

És szinte hihetetlennek látszik, ezt az esztelen vállalkozást pár
tolta maga III.  Ince pápa is, aki azt mondta :

„Isten a gyengékben is erős 1”
A pápa a hazatért gyermekkereszteseket vonakodott feloldani a 

fogadalmuk alól, sőt a szerzeteseknek megengedte, hogy Franciaország
ban sántákat, bénákat, betegeket és aggastyánokat is seregbe gyűjtse
nek, mert János evangélista könyvéből azt a jövendölést olvasta ki,
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hogy a mohamedán uralomnak nemsokára vége lesz. Szakadatlanul 
gyűjtötte a pénzt is és újabb keresztesháborúra hívta fel a nemzeteket, 
de ennek megindítása előtt meghalt.

A pápa szavának először II . Endre magyar király engedett, aki 
egyesülve VI. Lipót osztrák herceggel, Hugó ciprusi királlyal és Briennei 
János jeruzsálemi királlyal, 1217-ben jelent meg Szíriában és Egyip
tomban. De ennek a kereszteshadjáratnak mindössze annyi eredménye 
lett, hogy Damiette egyiptomi város rövid időre a keresztények kezébe 
került. De Endre már a következő évben megbetegedett és hazatért, 
a többiek még ott maradtak 1221-ig, de a folyton erősbödő törökséggel 
szemben semmit sem tudtak kivívni és így lassankint szerteszéledtek.

Okozója volt azonban még életében egy más, úgynevezett 
kereszteshadjáratnak is III .  Ince pápa.

Franciaországnak déli részében kezdett elszaporodni egy eretnek 
szekta, az albigensek szektája. Ezeket a pápa tűzzel-vassal ki akarta 
irtani és mivel a legtöbben a hatalmas és gazdag Rajmund ioulousei gróf 
uralma alatt éltek, felszólította ezt követe által, hogy irtsa ki az eret
nekeket. Rajmundnak azonban éppen ezek voltak a legszorgalmasabb 
és leghűségesebb alattvalói, azért megtagadta a pápának való engedel
meskedést, a nép pedig az országúton megtámadta a gyűlölt pápai köve
tet és agyonverte.

Erre azután a pápa haragra gyulladt, kiátkozta Rajmundot és 
keresztesháborút indíttatott ellene. Montfort Simon gróf, egy nagyon 
ügyes vezér, de lelketlen, zord ember vezette ezt a különös keresztes
hadat, amely rablókból, zsiványokból és egyéb országszemetjéből ala
kult össze. Rettenetes barbár pusztítást vittek véghez a toulousei gróf 
birtokain, úgyhogy Rajmund, aki sehol ellenállni nem tudott nekik, 
csakhamar megadta magát, kegyelemért könyörgött a pápához és úgy 
vezekelt, hogy a mezítelen hátára vesszőcsapásokat szenvedett el.

Erre azután Montfort Simon emberei továbbhaladtak és beziérsi 
és albii grófok ellen fordultak, aki szintén az eretnekeknek fogta pártját. 
Megtámadták a szerencsétlen Beziéres várost és hogy milyen sikerrel, 
arról tanúskodik az, hogy a követ csakhamar ezt írhatta a pápának : 
„A mieink nem kíméltek sem rangot, sem kort, sem pedig nemet.” Vagyis 
rettenetes mészárlást vittek véghez, nem kevesebb, mint 20.000 halott 
hevert a szerencsétlen város uccáin szanaszét.
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A hatodik kereszteshadjárat.

A Szentföldre is nagy kereszteshad indult el újból. De eze
ket meg III. Honoriusz pápa nem akarta elismerni keresztesekül, mert
II. Frigyes német császár seregei voltak, akivel a pápa közben megint 
összeveszett és akit egyházi átok alá is vett. Frigyes 1228-ban negyven 
hajóval indult a Szent
földre. Pedig IX. Gergely 
pópa neki, mint kiátko
zottnak, a leghatározot
tabban meglilLoLLa most 
már a kereszteshad vezér
letét és amikor útrakelt, 
haragjában utána dörögte 
a kijelentést, hogy az ő 
emberei nem keresztesek, 
hanem pogányok, ő maga 
pedig nem keresztes vezér, 
hanem kalózok, tengeri 
rablók vezére.

Frigyes és serege jó 
egészségben érkeztek meg 
a Szentföldre, ahol a hely
zet is rendkívül kedvező 
volt számára. Aladil szul
tán fiai apjuk halála után 
összevesztek egymással és 
egyikük, Alkamil, akinek 
Egyiptom jutott, elfo
gadta Frigyes császárnak azt az ajánlkozását, hogy segít neki elfog
lalni Damaszkuszt, ha ő viszont visszaadja neki Jeruzsálemet. Csak
hogy Alkamil nemsokára megbánta ezt a megegyezést, amit még a 
császár követeivel kötött és amikor Frigyes partra szállt Akkonban, 
készakarva mindig elkerülte a vele való találkozást. Erre azután 
Frigyes megerősítette a még mindig keresztény kézben lévő Jaffa városát.

Alig voltak készen az erőd tornyai, amikor Alkamil máris elhatá
rozta magát, hogy megegyezik a keresztényekkel és csakugyan szerző
dést kötött a császárral, amelynek értelmében Jeruzsálem, Betlehem,

III.  Honoriusz pápa, a hatodik kereszleshadjárat 
megindítója.

Tolnai Világtörténelme VIII. 7
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Kazárét, Akkon és Szidon városai egyelőre további tíz évre a kérődé, 
nyék birtokában maradnak. A siker után Frigyes arra kérte Geruid jeru- 
zsálemi pátriárkát, hogy a szent városba való bevonulásakor fogadja 
ünnepiesen De a fanatikus főpap a pápai átokra hivatkozott s nemcsak 
megtagadta ezt, hanem istentelen pogánynak szidta a császárt, akt a 
kereszténység ellenségeivel szerződésre lép, ahelyett, hogy fegyverét 
használná ellenük

Frigyes azonban a pátriárka haragjával sem sokat törődött, hanem 
elindult Jaffából Jeruzsálembe és be is vonult 
a városba, ahol a németek örömujjongással, 
énekléssel és ünnepi világítással fogadták 
A császár a Szentsír templomában arany
koronát tett a fejére és hűséges emberével 
Salzai Hermanna! nyilvános kijelentést téte
tett közzé, amelyben nemcsak azt iparkodott 
igazolni, hogy miért vállalkozott csak elké
setten a kereszteshadjáratra, hanem még a 
pápának az eljárását is a legszelidebb szavak
kal mentegette. De a pápa a koronázást követő 
napon mégis elrendelte az egyházi átokkal 
járó interdiktumot (vallásgyakorlási tilalmat) 
Jeruzsálem legszentebb helyein is és így a csá
szár végleg elkedvetlenedve elhatározta, hogy 
elhagyja Palesztinát és vissza is tért Európába

A hetedik és nyolcadik kercszteohadjárai.

Nem sokkal később ezután még IX  
Lajos francia király, akit később szentté is 
avattak, vezetett még egyszer keresztesháborút 
a mohamedánok ellen, akik ekkorra már 

visszafoglalták végképp Jeruzsálemet és elpusztították a Szentföldön 
lakó keresztények legnagyobb részét. Lajos Egyiptom ellen indult, 
kezdetben sikerrel is harcolt, amennyiben elfoglalta Damiette városát 
és innen a Nílus folyó mentén vonult Kairó ellen. Azonban vakmerő 
testvére, Artois gróf az előhadakkal nagyon is előre merészkedett, 
megsemmisítő vereséget szenvedett és ezzel romlást hozott az egész 
seregre is. A szultán körülkerítette őket és az egész sereget a királlyal 
együtt foglyul ejtette. De emberségesen bánt foglyával s rövid tárgyalás

Német gyalogos az utotso 
kereszt eshad járatok idején



A keresztesháborúk 99

ulán visszaadta a szabadságát és békét kötött vele. A szerződés teljesí
tését azonban megakadályozta a mamelukok lázadása.

Ez a büszke katonai osztály, amely legtöbbször a szultánoknak 
is parancsolt, felháborodott azon, hogy most tudtuk nélkül jött létre 
a béke. Lázadást szítottak és felkoncolták a szultánt. Azonban Lajos

IX. Szent Lajos francia király elindul a kereszteshábornba

király még e vad, szilaj sereggel szemben is oly hősi magatartást tanúsí
tott, hogy megkegyelmeztek életének és szabadon bocsátották.

Lajos hazatért, de első hadjáratának kudarca nem vette el bátor
ságát. Újabb kereszteshadjáratot határozott el és ezúttal Tunisz ellen 
fordult, mert abban reménykedett, hogy ennek fejedelmét egész népével 
együtt megtérítheti a keresztény hitre. De ez a reménység sem vált be 
és Szent Lajos Afrika földjén halt meg 1270-ben.

7
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Ezzel bevégződik a kereszteshadjáratok kora. Vannak történet
írók, akik hét millióra teszik azoknak a keresztényeknek a számát, 
akik a hat kereszteshadjárat alatt elpusztultak. De a kár, amit tettek, 
szinte kiszámíthatatlan volt. Rengeteg köz és magánvagyont emész
tettek fel s a Szentföldről visszatérő keresztesek a veszedelmes ragá
lyoknak mindenféle újabb nemét hozták magukkal Ázsiából és Afriká
ból. De a legnagyobb veszedelem, amit a kereszteshadak Európára idéz
tek, az volt, hogy az ázsiai mohamedán államok meggyengítésével utat 
nyitottak Európába a legveszedelmesebb, legbarbárabb ellenfélnek: 
a mongolnak. A török és arab országok nem bírták meggyengült erejük
kel feltartóztatni a mongolt és így a tatárjárás a közvetlen következ
ménye volt a keresztesháborúknak.

IWOMA'CV- *v;.y]?MÍA 
KöhíVíAKi*
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Szent László kora.
(1077— 1095.)

Béla halála után a nemzet a daliás László herceget választotta 
királyául. Benne találta fel a nemzet azt az uralkodót, kiben a nemzeti 
erények legtökéletesebben egyesültek. A krónikák már herceg korában 
való szereplését rendkívül rokonszenvvel adják elő. Minden tettét nagy 
»zeretettel jegyezték fel s szívesen iktattak életébe csodálatos legendákat. 
László személyében megtalálta a nemzet végre a várva-várt királyt, 
aki mindenképpen az uralkodásra termett. A Bácsi Képes Krónika így 
jellemzi ő t :

,,Ugy tündöklött ő, miként a hajnali csillag a köd közepében, 
elűzvén a komor sötétséget és amint a hold ragyog holfötte idején, 
vagy amiképpen a nap fénylik, akképpen fénylett ő népe között!”

A hagyományok szellemi és testi tulajdonságokra nézve egyfor
mán kiválónak rajzolják őt. Hatalmas, erős és emellett daliás férfi, aki 
egy fővel magasabb társainál és harcokban a legvitézebb. Ilyen embert 
várt már évek óta a magyarság a királyi székre s László egyrészt legendás 
vitézségével és nemzeti politikájával, másrészt vallásos érzésével har
móniába hozta a kereszténységet a nemzeti törekvésekkel, úgyhogy 
az a hatalmas reform, melyet Szent István az ország átalakítására indí
tott, alatta válik szilárddá és befejezetté.

A nemzet függetlenségét azonban a pápával szemben is biztosí
totta. Mikor engedett a nemzetközóhajának és a trónt elfoglalta, mielőtt 
a pápa beleegyezését kérte volna, előbb megkoronáztatta magát. S csak 
a koronázás után jelentette, hogy készséggel akar a szentszéknek enge
delmeskedni. A pápa azonban nem tartotta elég világosnak és határo
zottnak László ezen nyilatkozatát. Felszólította tehát őt, hogy fejezze 
ki magát érthetőbben, azaz mondja ki nyíltan, hogy elismeri a pápaság 
hűbéri jogát Magyarországra. De nem ért célt vele, mert László nem
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volt hajlandó nyilatkozatokat tenni, a pápa pedig később belátta, hogy 
Lászlóban a kereszténység legönzetlenebb támaszát bírja Magyarorszá
gon, ennélfogva nem követelte többé a hódolatot tőle.

Salamonnal való viszonyát úgy rendezte, hogyha bukott királynak 
holtig tarló királyi ellátást ígért. Salamon elfogadta az ajánlatot, de 
már egy év múlva megbánta beleegyezését s László megbuktatására

törekedett. László most 
elfogatta és Yisegrád vá
rába záratta, hol 1083-ig 
maradt, mikor a Szent 
István és Szent Imre 
szenttéavatásának ünne
pén a főpapok befolyá
sára egy napra szabadon 
bocsátotta.

VII. Gergely pápa 
ugyanis István királyt és 
fiát a szentek sorába vé
tette. Magyarországon en
nek alkalmából nagy 
ünnepségek folytak. Ámde 
hiába akarták — mondja 
a legenda — a szent ki
rály sírkövét és koporsó
ját felnyitni, semmi erővel 
nem bírtak hozzáférni, 
mit a papok arra magya 
ráztak, hogy amíg Sala
mon börtönben van, Ist
ván koporsója nem fog 

felnyílni. László erre szabadon bocsátotta Salamont erre a napra, aki 
szintén résztvett az ünnepélyen.,. És csodálatos módon, mihelyt Sala
mon börtönét elhagyta, Szent István koporsója is megnyílt.

A jelenvoltak úgy találták, hogy a szent király jobbkeze egészen 
ép állapotban maradt meg, minélfogva László óhajára kivették a koporsó
ból s mint szent nemzeti ereklyét kegyelettel őrizték. Később a szent 
jobb tiszteletére László Bihar vármegyében a Szentjobb-apátságot 
alapította, melynek kötelessége volt a templomban a nemzeti ereklyére 
ügyelni.

Szent László megkoronázása.
A legenda szerint angyalok helyezték a szent király léjére 

a koronát. A Bécsi Képes Krónika képe.
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>• LADISLAUS,!
HUNG. REX. ’

M eküa Deo f t r  Moj/en 
S iattpnrat urnái,
Jerque Ladisiüum Panno, 

nil arma bikuw.

Szent László király a legenda szerint lándzsájával vizet /akaszt a sziklából szomjazó
seregének.

A N em zeti M úzeum m etszet gyűjtem ényéből.
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Salamon nem tudott beletörődni ezután sem sorsába. IV. Henrik
hez szökött s miután tőle segítséget nem nyert, a moldovai kunokhoz

Salamon király a remete barlangban.
A hányatott életű, bukott király még hazaárulással sem tudta trónját vissza
nyerni s a monda szerint Póla mellett, egy barlangban lejezte be életét, mint remete.

folyamodott támogatásért. Kutesk kun fejedelemnek megígérte, hogy 
leányát nőül veszi, Erdélyt pedig neki adja, ha segíti őt László ellen.
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A kunok be is törtek az országba, de úgy őket, mint később a bessenyőket 
László keményen megverte, úgyhogy Salamon az események színteréről 
innen kezdve már egészen eltűnik. A krónikák szerint remeteségre adta 
magát s ezen állapotában egy alkalommal László udvarában is meg
jelent, de nyomban el is tűnt, mikor azt vélte, hogy felismerték. Állító
lag Póla mellett mint remete fejezte be életét. A krónikák és legendák 
szerint a nyugtalan király mint remete egy sziklabarlangban húzódott 
meg és hányatott életét teljes elhagyatottságban fejezte be.

László a kánokkal és besenyőkkel való harcok után Horvátország 
ellen vezette hadait, hogy testvére, Ilona hercegnő jogainak érvényt 
szerezzen. Ilona, Béla király leánya ugyanis férjhez ment Zvojnimir 
nevű horvát zsupánhoz. Ennek elhalálozása után a fejedelemnőt birto
kában egy István nevű főúr háborgatta, aki a fejedelmi birtokok nagy 
részét is elfoglalta. Ilona segélykérésére László unokaöccsével, Álmos 
herceggel 1091-ben megjelent horvát földön és az országot egészen a 
dalmát tengerpartokig elfoglalta és a magyar koronához csatolta. Miután 
a magyar törvényeket itt is meghonosította s később a zágrábi püspök
séget alapította, Álmost Horvátország vezérévé nevezte ki. Maga sietve 
visszatért Magyarországba, melyet a kúnok újabb betörése ellen kellett 
megvédelmeznie. László a horvátországi hadjárat után sietve indult 
a kúnok ellen. A Temesnél utolérte s megverte őket. Az életbenmaradot- 
tak kénytelenek voltak a keresztény vallást felvenni. Ezeket László 
a hagyományok szerint a mai Jászságban telepítette le. Csakhogy a 
Moldovában barangoló kúnok az Aldunánál megint betörtek. De ezúttal 
is rosszul jártak, mert László sietve a Vaskapunál termett s egész sere
güket szétverte. A véres csata hevében László párviadalban ölte meg 
Ákos kim vezért.

Szent László törvényei.

Az ország érdeke megkívánta, hogy a helyreállított rend állandó
sítására törvények alkottassanak, melyek az egyházi és társadalmi élet 
további fejlődését biztosítsák. László uralkodása idejéből két, némelyek 
szerint három törvénykönyv maradt fenn, melyek a tizenegyedik század
beli társadalom viszonyait markáns vonásokkal jellemzik. Amennyire 
a törvények rendelkezéseiből megállapítható, a büntetések célja az 
elrettentés s ezáltal a rend megszilárdítása.

László törvényei jóval szigorúabbak, mint Szent Istvánéi. A bün
tetések nemei között a pénzbírságon, szabadságvesztésen, kipellengére-
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zésen kívül az akasztófa, testcsonkítások, a kéz, orr, fül levágása, meg- 
vakitás, fejvétel is szerepelnek. Még az olyan jelentéktelen bűnt is, mint 
például a tyúklopás, a kár megtérítésén kívül az egyik szem kiszúratá- 
sával sújtották. László törvényeinek szigorú, mondhatni kegyetlen ren
delkezéseiből az tűnik ki, hogy az állam mindenekelőtt a magántulajdon 
szentségét akarta biztosítani. És evégből a lopásra vonatkozó intézke

dései a legirgalmatlanab
bak. Itt nincs kivétel úr 
és szolga között, legfel
jebb némely esetekben, de 
általában véve a bűnös 
egyforma szigorral bűn
hődik.

Hogy az elnézés vagy 
visszaélés eleve ki legyen 
zárva, a törvény gondos
kodik nemcsak a bűnösök, 
hanem a bírák büntetésé
ről is. Az olyan bírák 
például, kik a tolvajokat 
nem ítélték orrának levá
gására vagy kézcsonkí
tásra, vagy nem akasz
tatták fel, vagyonuk el
vesztése mellett rabszolga- 
sorba helyeztettek.

Későbbi törvényköny
vében, mely 1092-ben kelt, 
művelődéstörténeti szem
pontból figyelemre méltó 

a pogány vallást követőkre vonatkozó pont, mely így szól:
„Aki a pogány szertartás szerint áldoz a kutaknál, vagy fáknál, 

forrásoknál és kőszálaknál hoz áldozatot, bűnét egy ökrön váltja meg.” 
Úgy látszik, hogy ebben az időben a pogány kultusz már csak 

szórványosan jelentkezik a magyarságnál, éppen ezért már nem is volt 
szükség a legszigorúbb rendszabályokat alkalmazni a pogányok ellen. 
Művelődési szempontból figyelemreméltó a házasságtörés büntetése is. 
A törvényben arról egy szó említés sincs, hogyha a férfi követte el a 
házasságtörést, mi a büntetése érte. Nemcsak valószínű, hanem bizo-

Szent László király megjelenik a nagyváradi 
székesegyház építésénél.

A B écsi K épes K rónika képe.
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nyos, hogy a férfit megóvta a törvény minden következménytől, kivéve 
azt az esetet, mikora férfi erőszakot követ el, mert akkor pénzbírsá
got köteles fizetni.

Sienl László király mellszobra a nagyváradi székesegyházban.
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A házasságtörő nőt meg is ölheti a férj a törvénykönyv szerint.
A férjnek tehát jogában volt feleségét minden következmény 

nélkül megölni, sőt a törvény annyira védi a férj érdekeit, hogy abban 
az esetben, ha igazságtalanul ölte meg feleségét, mindössze dorgatórium- 
mal vagy pénzbírsággal sújtja. Intézkednek László törvényei a tizen
egyedik század perditáinak, a bukott nőknek a helyzetéről is. A tör
vény őket a boszorkányokkal helyezi egy sorba, midőn így rendelkezik :

„Szabad személyek és boszorkányok fölött a püspök ítél.5’
Uj dolog László 

törvényeiben az isten
ítéleti módszer alkal
mazása, vagyis a bűnö
söknek tűz és vízpróba 
alá való vetése, melyről 
a korábbi magyar tör
vények nem tudtak. 
A próba végrehajtá
sára a törvény ezeket 
rendeli:

„A tűz vagy víz
próbánál legyen min
dig jelen három esküdt 
tanú, hogy akár a vád
lottnak ártatlanságát, 
akár pedig a bűnösnek 
vétkét be lehessen bizo
nyítani. A pap két 
pénzt kap a tűzpróba 
s egyet a vízpróba 
után.”

László törvényeiből tudjuk azt is, hogy Magyarországon a papok 
házasságának kérdése ebben az időben már szabályozás alá került s 
azon az átmeneti ponton állt, mikor nemsokára kimondják a papok 
nőtlenségét. Nyugaton a papi nőtlenség már előbb megkezdődött. 
VII. Gergely pápa már 1074-ben egyházi átokkal sújtotta a házas papo
kat, de Magyarországon még a házas rendszer divatozott, csakhogy a 
törvény azt az állapotot követelte, ami ma a görög katolikusoknál van, 
hogy a papok csak hajadont vehettek el és az első házasság után, ha 
a nő meghalt, másodszor nem házasodhattak. Ha ellenben a pap meg-

Szent László király holttestét eltemetik a nagyváradi 
székesegyházban.

A B écsi K épes K rónika képe.



A 
ny

ug
at

i 
fe

je
de

lm
ek

 k
ül

dö
tts

ég
e 

m
eg

je
le

ni
k 

Sz
en

t 
L

ás
zl

ó 
ki

rá
ly

 e
lö

lt 
es

 I
cl

ai
tn

lj
ák

 n
ek

i



112 Tolnai Világtörténelme

szegte a törvényt s özveggyel vagy női rabszolgával élt együtt, meg
büntették és pedig az utóbbi esetben olyan módon, hogy a rabszolganőt 
eladták, az eladási ár pedig a püspök pénztárába folyt. A mai embert 
közelebbről érdeklő esetekre nézve ezeket tartalmazzák László tör
vényei. Leginkább kifejezésre jut bennük a tulajdonjog biztosításának 
elve és a királyi és egyházi hatalom megerősítése.

Lászlót uralkodásának utolsó éveiben azok a tervek foglalkoz
tatták, melyek a Szentföld megvétele érdekében intézett keresztes
hadjáratok vezetésére irányultak. Magyarországon ekkoriban több 
ízben vonultak át kereszteshadak s midőn II. Orbán pápa a keresz
tény fejedelmeket felhívta az izlám elleni kereszteshadjáratra, a nyu
gati fejedelmek egyértelemmel Lászlót választották meg vezérnek. 
László éppen a húsvéti ünnepeket töltötte bodrogi udvarában, mikor 
a követek közölték vele a nyugati fejedelmek határozatát. Nagy öröm
mel fogadta a megbízatást s komoly készülődéseket te tt a hadjárat 
vezetésére, de kedvelt tervét, mellyel a kereszténység ügyének akart 
szolgálni, már nem valósíthatta meg. Ebben az időben már meglehe
tősen elöregedett a nagy király. Az öreg korral együtt járt természe
tesen a törődöttség és a gyakori betegeskedés. Végre aggasztó mérték
ben betegeskedni kezdett s 1095 július 29-én meghalt. Holttestét Nagy
váradon temették el abban a székesegyházban, melyet ő alapított.

Szent László halálát egyetlen leánya, Piroska, Komncnosz János 
görög császár felesége siratta és a nemzet, mely három éven keresztül 
gyászolta a kiváló fejedelmet. Holttestéhez pedig Nagyváradra évek 
múlva is áhitatosan zarándokoltak. Az egyház nemsokára kiváló érde
meiért a szentek sorába iktatta. A hagyomány, a költészet és mű
vészet pedig évszázadokon át olyun szeretettel fordult alakjához, 
hogy a magyar nép szívében ma is azzal az elevenséggel él, mint év
századoknak előtte.

Kálmán király uralkodása.
.  (1095—1116.)

Az Árpád-hercegek közül László halálakor ennek testvére Lambert 
és Gézának két fia : Kálmán és Álmos voltak életben. Közülök kellett 
örökölnie egyiknek a királyi koronát. De Lambert előrehaladott korára 
való tekintettel lemondott róla. Kálmánt László eleinte papnak nevelte 
s már ki is szemelte neki az egri püspökséget. Kálmán azonban nem 
érzett kedvet a papi pályához, úgyhogy ő lévén az idősebbik fiú, László



őt nevezte ki utódává, miután Álmosnak Horvátország igazgatá
sát adta.

Kálmán királyt a jobbára papi krónikások nem kedvelték, ennél
fogva iparkodtak őt, ahol csak lehetett, nem nagyon rokonszenves

Magyarország további története az Árpádok alatt 113

Könyves Kálmán király.
Nagytehetségű uralkodó volt. Dalmácia meghódításával tengert 1« 

szerzett az országnak.

vonásokkal jellemezni. Azt azonban egyik sem tagadhatta, hogy ritka 
eszű, nagytehetségű uralkodó volt, aki a tudományokban lelte legna
gyobb örömét s ezért is nevezte őt a nép Könyves Kálmánnak. Miután 
tehetségét kénytelenek voltak elismerni, ártani akartak neki az utókor

Tolnai Világtörténelme VIII. 8
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előtt külseje és jelleme eltorzításával. Úgy rajzolták őt, mint akinek lei
kéből az emberies érzések hiányoznak. Kegyetlen, gonosz indulatának, 
kedélytelen jelleműnek festették, mely tulajdonságainak méltó kiegé
szítője külseje. „Borzas, szőrös, kancsal, púpos, sánta, hebegő” — írják 
róla a krónikások, vagyis valóságos monstrum, akitől mindenkinek 
irtóznia kell.

Ez a jellemzés, éppen azért, mivel te e van túlzásokkal, kevés 
hitelességre tarthat számot. Annyit elfogadhatunk belőle, hogy Kálmán 
király nem volt valami kiváló dalia, László királyhoz mérve éppen nem, 
de hogy olyan emberi szörnyeteg lett volna akár testi, akár lelki alkatá
ban, amilyennek őt feltüntetni szeretnék, annak ellene mondanak alko
tásai, melyek fennkölt szellemű embernek mutatják be őt. Megállapít
hatjuk emellett azt is, hogy nem volt népszerű ember, de uralkodói 
hivatását ennek ellenére jelesen vitte.

Alig két év múlva trónralépte után Horvátország ellen viselt 
hadjáratot, miután Péter főúr az erélytelen Álmos herceg ellen lázadást 
támasztott, sőt azt elűzni iparkodott. Kálmán leverte a lázadást. Álmos 
öccsét pedig Horvátország helyett a Tiszántúllal kárpótolta. Hogy a 
dalmát tengerpartot s az itt lévő városokat a magyar koronának meg
szerezze, Velencével szövetkezett, majd mikor Velence hűségét inga
dozni látta, Szicilia urával, Rogerrel és később Elek görög császárral 
kötött szövetséget s hadjáratot indított a da'mát városok meghódí
tására.

Vállalatát siker koronázta. Elfoglalta Zárát, Traut, Spalatót és 
a körülöttük lévő szigeteket s miután a püspökök kiváltságait megerő
sítette, a lakosságot is iparkodott maga számára megnyerni. Ezért 
Dalmáciában királyi gyűlést tartott, melyen fogadalmat tett arra, 
hogy Dalmácia szabadságát megőrzi, de a tartományt megtartja Magyar- 
ország számára.

Nevezetes alkotásokat tartalmaznak a társadalmi rend megszi
lárdítására Kálmán királynak Tarcalon 1100 körül alkotott törvényei 
Amíg László király törvényei a Szent Istvánéinak sok tekintetben pót
lásai voltak, addig Kálmán egészen új csapáson indul. Szellemének 
fennköltsége, nemeslelkűsége, liberalizmusa, de egyben államférfiúi 
erélyessége egyformán megnyilatkoznak ezekben a törvényekben. Olyan 
külsőségektől és kicsinyességektől kezdve, hogy milyen ruhában szabad 
és milyenben nem szabad a papnak járnia, a papi nőtlenségre, a boszor
kányságra vonatkozó intézkedésekig mindent felölelnek ezek a tör
vények.
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A paptól megköveteli, hogy magaviseletében, öltözködésében és 
egész életében tiszteletetet parancsoló s követendő jó példát adjon 
híveinek. Megtiltja a magyar nemzetbeli vagy Magyarországon szüle
tett rabszolgák eladását. Az istenítéleteket is megszorítja.

A lopásra, melyet különösen Szent István, de még Szent László 
is olyan szigorúan bűntettek, Kálmán már nem alkalmaz olyan kegyet
len mértéket, mint elődei. Az embervédelem nála fontosabb s a gyil
kosok ellen, bármilyen rendhez tartozotak is, szigorú eljárásokat foganato
síttat. Gondoskodik arról is, hogy az ártatlanul meghurcolt emberek, 
kiket ellenségeik rosszakarata a bírói szék elé állított, ártatlanságuk 
kiderülése esetén elégtételben részesüljenek olyanformán, hogy fel
jelentőik vagy elfogóik büntetést kapjanak. A régihez mérten újítás 
Kálmánnak az az intézkedése is, hogy a falvakat nem veti istenítélet 
alá olyan esetekben, midőn valamely tolvaj ottlétének gyanúja forog 
fenn. A boszorkányokról pedig nyiltan hirdeti, hogy nincsenek, ennél
fogva ne is kerestessenek. Törvényének ide vonatkozó része így hangzik :

„Boszorkányok ellen pedig, akik nincsenek, törvényes eljárás ne 
indítassék.”

A papok házasságára nézve Kálmán törvényei már közelednek 
a szigorúbb felfogás felé. Törvényei értelmében az olyan papok, akik 
mint nőtlenek szenteltettek fel, kötelesek életük egész folyamán meg
maradni ebben az állapotban, a házas papok pedig feleségük halála 
után másodszor nem nősülhetnek. Szükségesnek tartja Kálmán kiemelni 
a részegség káros hatásait s a szeszesitaloktól különösen a papokat tiltja.

A családi élet szabályozására vonatkozó törvényei annyiban 
mutatnak haladásra, hogy a házasságtörő férjet sem menti fel a bün
tetés alól. Ezen törvényei így szólnak:

„Ha valaki rábizonyíthatja feleségére, hogy házasságtörő, ha 
akarja, más házasságra léphet. Ha a nő nemes, vezekel és nem léphet 
új házasságra. Ha plebejus, örök szolgaságra eladatik. Ha azonban a 
férj nem bizonyíthatja be vádját, őt ugyanaz a büntetés éri és a nő új 
házasságra léphet.”

Hasonló büntetés éri azt a férfit, aki másnak feleségével vagy 
azt a nőt, aki másnak férjével vétkezik.

„Aki leányt rabol vagy erőszakot követ el, ha nemes, a kánonok 
szerint vezekel és bírságot fizet. Aki nem fizetheti, megnyiratik és elada- 
lik. Más jegyesének erőszakos elrablója, ha nemes, az előbbi bünteté
sen felül nem léphet házasságra, ha pedig nem fizeti meg a bírságot, 
örök szolgaságra eladatik.”

S*
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Csupán szemelvények ezek a Kálmán törvényeiből, melyek azt 
bizonyítják, hogy a királyi hatalom szükségét érzi a vad szenvedélyek 
letörésének és általában mindama kinövések lefaragásának, melyek 
veszélyeztetik a társadalmi együttélés összhangját. Természetesen azon
ban ezek a törvények is olyanok, hogy a szegénysorsú, vagyontalan 
népet jobban sújtják, mint a gazdagot, sőt egyenesen arra irányulnak, 
hogy a magántulajdont minden körülmények között megóvják a va
gyontalanok merényleteivel szemben.

A kereszteshadak útja, melyek a Szentföld felszabadítására indul
tak, Magyarországon vezetett keresztül. Kálmán Horvátországban 
tartózkodott, mikor értesült 1096-ban az első keresztescsapat jövete

léről, melyet Walter francia lovag 
vezetett. A király engedőimével 
elég rendben vonultak keresztül 
az országon. Arniensi Péter nevű 
szerzetes vezetése alatt vonult ke
resztül a második had, mintegy 
negyvenezernyi ember. Majd Volk
mar és Gottschalk vezérlete alatt 
újabb két sereg jött az országba, 
de ezek már zsarolni és rabolni 
kezdték a népet, úgyhogy fegy
verrel kellett őket leverni.

Féktelenkedő keresztesekből 
állott az a sereg is, amely Leinin- 
geni Emikó és Meluni Vilmos vezér
lete alatt indult Magyarországba. 
Ennek a garázda seregnek, mely 

mindenütt rabolt és pusztított, Kálmán megtagadta az átvonulást s 
Ovár és Mosony körül kemény csatákat vívott vele. Kálmán azonban 
leverte őket, habár a győzelem nagy erőfeszítésébe került. Az utolsó 
hadat Bouillon Gottfried lotharingiai herceg vezette. Ez a sereg 
fegyelmezett, tisztességtudó csapatokból állott, éppen ezért Kálmán 
megengedte átvonulásukat, de okulva az eddigi példákon, tizenkét 
kezest követelt a rend biztosításáért, maga pedig mindenütt az 
oldalakban külön hadsereggel követte a kereszteseket, amíg azok az 
ország határát átlépték.

Ezután Dalmácia elfoglalását készítette elő s időközben viselt 
hadjáratot a kúnok és az oroszok ellen is. Ezen gondjai és a Dalmácia

Kálmán király pecsétje.
A  p ecsét k ö r ir a ta : K á lm án , a  m agyarok  

k irálya.
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«Foglalásával járó készülődései között azonban még Álmossal is kelle
metlensége támadt. Álmos ugyanis Horvátországból való visszahívá
sát úgy fogta föl, mint a személye ellen irányuló merényletet, minél
fogva hadsereggel akart támadni Kálmán ellen. Összetűzésre mégsem 
került a dolog, mert a nemzet főbbjeinek sikerült a békét létrehozniok. 
De Álmos nem akart megnyugodni s újból fellázadt. Kálmán, noha 
fölényben volt 
Álmos felett s két 
ízben is lefegyve
rezte őt, megbo
csátott ismét a 
hatalomra vágyó 

hercegnek, de 
nem bízott többé 
benne.

Óvatosságát 
a körülmények 
nemsokára igazol
ták. Álmos kiszö
kött az országból 
és V. Henrikhez 
menekült, kinek 

segélyhadaival 
visszatért az or
szágba. Henriket 
viszont Szvatop- 
luk cseh király 
támogatta s az 
egyesült hadak 
Pozsony és Tren- 
csén körül kezd
ték meg támadá
saikat. Kálmán a lengyelek szövetségében fogadta az ellenség támadá
sát és sikerült ismét győzelmet aratnia. De Henrik közbenjárására Álmos 
hercegnek újra megbocsátott, aki bűnbánata jeléül nemsokára a Szent
földre zarándokolt. Álmos, midőn a Szentföldről visszajött, egészen 
megtörtnek mutatta magát. De bűnbánata csak rövid ideig tartó volt. 
Újabb fondorlatokon törte a fejét, ami az ekkor már nagyon beteges 
és fülszaggatásai miatt rendkívül izgékony Kálmánt annyira felingerelte,

Almost, aki pártülést szőtt bátyja, Kálmán király ellen, 
elhurcolják az oltártól, hol a hagyomány szerint éppen misét 
hallgatott. Később a király parancsára Béla nevű fiával együtt 

megvakílották.
A Bécsi Képes Krónika egyik díszes kezdőbetűje.
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hogy parancsot adott nemcsak Álmosnak, hanem ártatlan kiskorú 
fiának, Bélának a megvakíitatására is. Álmos a krónika szerint 
éppen a templomban tartózkodott, mikor a király emberei elfogták 
Egyenesen az oltártól hurcolták el a vesztőhelyre, ahol szemeitől meg
fosztották.

Kegyetlen bosszúját később maga is megbánta, de már akkor 
nem lehetett a szerencsétlenséget jóvátennie. Kálmánnak különben a 
családi élete sem volt szerencsés. Első felesége, a szicíliai normann Roger 
gróf leánya, Buzilla korán elhalt, második házassága az orosz Eufemiá- 
val (több historikus Predzlavának nevezi) azonban annyira szeren
csétlen volt, hogy az együttélésük idején született Boris herceget sem 
akarta törvényes gyermekéül elismerni. Mikor betegsége mindinkább 
elhatalmasodott rajta, első feleségétől származott fiát, II. Istvánt jelölte 
ki utódául s a kormányzástól egészen visszahúzódott. Hosszas szen
vedés után 1114-ben halt meg. Az uralkodásban tizenhárom éves fia. 
II. István követte.

II. István.
(1114— 1131.)

Kálmán uralkodásának legnevezetesebb eseményét Dalmácia meg
hódítása alkotta, mert ezáltal Magyarország nemcsak területi nagyob
bodáshoz, hanem tengerparthoz is jutott, ami kereskedelmének fellen
dítésére nagy befolyással volt, illetőleg lehetett volna. Velence, melyre 
nézve kereskedelmi szempontból életkérdés volt a dalmát partok bírása, 
szívósan harcolt Kálmán ellen, kinek nagyobb ereje előtt azonban vég
tére is meg kellett hátrálnia.

Kálmán halála Velencében újra aktuálissá tette a dalmát partok 
ügyét s midőn arról értesültek, hogy az erőskezű Kálmán helyett a 
zsarnoki hajlamú, szeszélyes és ekkor még gyermekifjú II. István áll 
velük szemben, nyomban megkísértették a tengerparti városok és a 
dalmát partok visszafoglalását. A hadjárat kezdetben sikerrel járt, 
de a magyar seregnek sikerült a foglalások nagy részét hamarosan vissza
vennie, minek megtörténte után Magyarország és Velence öt évre békét 
kötött oly feltétellel, hogy Zárán és a szigeteken kívül egész Dalmácia 
a magyar király birtokában marad.

A következő év folyamán II. István a csehekkel, majd Leopold 
osztrák herceggel keveredett háborúba. Leopold hadaival több ízben 
betört az országba, míg végre pár év múlva egyezség jö tt létre közöttük,
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melyet Istvánnak Leopold unokahugával, Adelhaiddal való házassága 
még inkább megerősített. A csehekkel való viszonya is bensőbbé lett, 
különösen mióta Szobieszláv lett Csehország ura, kivel szövetsé
get kötött, István 
1127-ben újra há
borús bonyodal
makba kevere
dett. Oroszország
ban ugyanis Wla
dimir és Ratiszlav 
fejedelmek hábo

rút folytattak 
egymással a hata
lom elnyeréséért.
Wladimir István
hoz folyamodott 
segítségért, aki 
egy sereggel meg 
is indult támo
gatására.

A főbbeknek 
azonban nem tet
szett, hogy István 
olyan hadikalan
dokra fecsérli az 
ország erejét, mi- . 
bői a nemzetre 
semmi haszon nem 
származik s emi
att kedvetlenül 
követték a ki-

II. István király.
hadjáratokban fecsérelte az ország erejét,Haszontalan külföldi 

ami belső villongásokra adott alkalmat. Utódává Vak Bélát tette, 
akit Könyves Kálmán vakíttatott meg.

rályt. Przemisl 
megvétele után 
István Kiev alá
akarta vezetni a magyar sereget, de ez ellen már erélyesen tiltakoztak 
a vezetők, kiknek megbízásából a Pázrnán nemzetségéből származó 
„Kozma úr” kijelentette, hogy a haszontalan kalandozásban nem haj
landók tovább résztvenni.

István a lázadó urakkal szemben egyelőre semmit sem tehetett.
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Visszafordította seregét, de mihelyt hazaért, egymásután kivégeztette 
a lázadókat, kiknek szövetségeseit és rokonait annyira elkeserítette 
kegyetlenségéivel, hogy elhatározták letételét. De István a pártíitők. 
két vezérét, akik, úgy látszik, a koronára aspiráltak, elfogatta s az egyi
ket száműzte, a másikat lefejeztette.

Ez a lázadás Álmos személyére terelte a király figyelmét. Almos 
ez időben Görögországba menekült, István tehát némi valószínűséggel 
következtethette, hogy a lázadásban az ő keze is benne volt. Követeit 
nyomban elküldötte Görögországba és Álmos kiadatását követelte. Mikor 
pedig a görög császár nem teljesítette kívánságát, hadat indított ellene. 
A készületlen császárt 1128-ban megtámadta és országát Filippopolig 
feldúlta. A következő évben azonban a görög császár aratott győzelmet, 
de mikor serege a gazdag zsákmánnyal visszatért, a magyarok átkeltek 
a Dunán és Branizovát bevették. Álmos időközben bekövetkezett halála 
aztán megszüntette az ellenségeskedéseket. Sőt István, miután beteg
sége elővette és mindegyre nagyobb mértékben elhatalmasodott rajta, 
felhagyott Álmos és fia, Béla iránt táplált gyűlöletével. Álmos holt
testét Magyarországba hozatta és Székesfehérváron temettette el, mikor 
pedig értesült Vak Béla életbcnlétéről, nagy örömében, hogy a trón 
nem fog idegenek kezére szállani (neki nem voltak gyermekei), Tolnán 
fejedelmi udvart rendezett be számára és őt nevezte ki utódául.

Vak Béla.
(1131— 1141.)

Istvánról azt jegyezte fel a történelem, hogy a kúnok és bessenyők 
egy csapatának letelepítésével szerzett magának legnagyobb érdemeket. 
Hozzátehetjük még, hogy Vak Béla iránt tanúsított jóindulatával is 
kedvező emléket hagyott maga után. Béla irányában való jóindulata 
annyira ment, hogy feleséget is szerzett számára, Uroz szerb vajda leányát, 
a szép és erélyes Ilonát, aki tehetetlen férjének valóságos jobbkeze lett 
az uralkodásban. Szüksége is volt erre a szerencsétlen királynak, mert 
vaksága folytán teljesen támasz nélkül állott volna.

Vak Béla trónralépése a nemzetet és a pártokat nagy elégedetlen
ségben találta.. De legjobban elégedetlenkedett Ilona királyné, aki nem 
tudta elfelejteni azt a nagy kegyetlenséget, mellyel Kálmán király Álmost 
és fiát megvakítatta. Mivel pedig köztudomású volt, hogy Kálmánt 
Álmos és Béla ellen több főúr bujtogatta föl s hogy az Álmos pártján levő
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Vak Béla király.
Kálmán király apjával, Almos herceggel együtt őt is megvakítatta. Sokáig külföldön 
bolyongott. Trón rálépte után felesége, Ilona királyné ösztönzésére véres bosszút állt 
az aradi országyűlésen azokon a főurakon, akiknek részük volt megvakíttatásában. 
Harcolnia kellett Kálmán király törvénytelen fia, Borics ellen, aki a maga számára 

követelte a tró. t.
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urak s általában mindazok, kik István alatt sérelmeket szenvedtek, 
most csak az alkalomra várnak, hogy bosszújukat kielégítsék, Hona el
határozta, hogy országgyűlést hirdet, melyen le fog számolni ellensé
geivel.

Nagy titokban előkészítette bosszútervét. Híveivel apróra meg
vitatta a teendőket s mikor a fődolgokra nézve tisztában voltak, Béla 
által a torontálmegyci Aradra országgyűlést hirdettetett, még pedig 
valószínűen azért, mivel ez az Arad közel lévén a szerb határhoz, a 
királyné váratlan meglepetés esetén rokonaival rögtön rendelkezhetett 
volna. A főurak és más hivatalos személyiségek gyanútlanul jöttek 
az aradi országgyűlésre, melyet a szabad ég alatt vert sátrak között 
tartottak.

A gyűlés kezdetével Ilona a világtalan Bélát felvezette a trón
székre. A szerencsétlen király láttára az urak szívében nagy szánalom 
ébredt fel, melyet Ilona még jobban fokozott és egészen a bosszú érzé
séig hevített, midőn így szólt hozzájuk :

„Hű nép, urak és nemesek, vének és ifjak, gazdagok és szegények, 
halljátok ! Az Isten valamennyieteknek adott szemet, hogy lássatok. 
Mi az oka, hogy egyedül urunk királyunk van megfosztva szemevilágá- 
lól ? Kiknek tanácsából érte őt e csapás ? És a bűnösök el fogják-e 
kerülni bosszútokat ?”

Leírhatatlan zaj tört ki a királyné szavaira. A kardok kiröppen
tek hüvelyeikből s Ilona fegyveres párthívei hatvannyolc urat ott a 
helyszínén felkoncoltak azok közül, kiknek Béla megvakíttatásában 
részük volt, akik pedig a gyanúsítottak közül nem voltak jelen, azokat 
száműzték. A forróvérű és felejteni nem tudó királyné így fizetett meg 
Béla megvakíItatásáért ellenségeinek.

A véres gyűlés után Bélának tartania lehetett attól, hogy ellen
ségei Boricsot, Kálmán király második feleségétől származott, törvény- 
leien fiát fogják az országba behozni ellene, ennélfogva gyorsan talpra 
állította seregét. A készülődéseket Borics mozgolódásai nemsokára 
igazolták. Borics, miután a lengyel király szövetségét megnyerte, a 
pártján lévő lázadó magyar urakkal betömi készült az országba. De 
közben Béla párthíveinek tudomására jutott, hogy a király táborában 
is vannak árulók. Azért, hogy színvallásra bírják őket, még egyszer az 
aradihoz hasonló jelenetet rögtönöztek.

A Sajó mellett táborozott ekkor a király serege, mikor ez a jele
net történt. A gyanúsítottak közé tartoztak Lambert főispán Miklós 
fiával, Majnold, Tódor, Sámson, Folkus és más urak. Az országtanács-
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ban hívei javaslata szerint egy napon azt a kérdést intézte Béla a gyűlés
hez, hogy mit tartanak Boricsról, törvényes, avagy törvénytelen fia-e 
Kálmánnak.

A gyűlés habozás nélkül kijelentette, hogy törvénytelen. Ámde 
Bories párthívei egy pillanatig ingadoztak. Ez éppen elég volt arra, 
hogy a feldühödt királypártiak bosszúja utolérje őket. Valamennyiüket 
felkoncolták, csupán Sámson és Tódor tudtak elmenekülni. Béla közben 
szövetséget kötött Szobieszláv cseh herceggel és Albert osztrák herceggel 
és várta Boricsot, aki Boleszláv királlyal meg is érkezett Magyarországba. 
A magyar had azonban szétverte a lengyel sereget. Bories többé nem is 
mert aztán trónigényeivel előállani.

Bélának Ilonával való házasságából hat gyermeke született: Géza, 
László, István és Álmos s két leánya is v o lt: Zsófia és Gertrud. Az ő 
környezetükben és jövőjük biztosításával töltötte a király hátralévő 
éveit. Öreg korában a krónikások szerint előszeretettel hódolt a bor
italnak.

Halála 1141-ben következett be és holttestét a székesfehérvári 
királyi sírboltba helyezték atyja mellé.

II. Géza.
(1141—1161.)

Tizenegy esztendejét töltötte be a gyermekifjú Géza, mikor a 
nemzet őt Székesfehérvárott, atyja temetése után három hónap múlva 
megkoronázta. Kormányzóul anyai nagybátyját, Belust rendelték mellé, 
aki mindenekelőtt arra törekedett, hogy Géza számára a trónt biztosítsa. 
Elsősorban tehát családi és egyéb összeköttetéseket keresett számára 
azon fejedelmeknél, ahol Bories esetleg sikerrel dolgozhatott volna Géza 
ellen. Ilyen volt többek között a kievi orosz nagyfejedelem, kit Belus 
azzal kötelezett le Géza iránt, hogy az ekkor még csak tizenöt éves, de 
már három év óta uralkodó magyar király számára eljegyezte a kievi 
fejedelem Eufrozina nevű leányát. László herceget pedig a lengyel udvar
ból házasította meg.

Bories mindenütt szerencsét próbált, de sem az orosz, se a lengyel 
pártfogást nem tudta elnyerni. A görög császár, Komnenosz Mánuel 
sokkal inkább el volt foglalva a maga háborúival, hogysem olyan kalan
dokba bocsátkozhatott volna, melyre Bories őt megnyerni kívánta.

Végre Konrád német császárnál talált pártfogásra Bories.



Magyarország további története az Árpádok alatt 125

Konrád azonban el volt foglalva a Welfekkel, akik Bajorországra 
tartottak igényt, úgyhogy Konrád kénytelen volt saját birodalmát

II. Géza.
V édekeznie k ellett K álm án király törvén ytelen  iia , Bories ellen, aki külföld i segítség
gel igyek ezett a trónt elfoglaln i tő le is, de a trón k övetelő  idegen hadait a király m eg
verte . A zu tán  M ánuel b izánci császárral fo ly ta to tt háborúkat, aki az udvarába  

m enekült m agyar hercegek trón igényeit tám ogatta .
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védeni, nemhogy Géza ellen fordulhatott volna. De ha maga nem is 
tehetett semmit, Henrik osztrák herceget bírta rá Borics támogatására. 
Henrik és Borics annyit elértek, hogy Pozsonyt csellel bevették, de 
mihelyt Géza nagyobb haddal indult az osztrákok ellen, Pozsony ismét 
hatalmába jutott. S nemsokára ezután, hogy Henriknek Magyarországba 
való betörését megakadályozza, maga lépte át az osztrák határt és hetven
ezerfőnyi seregével a Lajta mellett nagy győzelmet aratott Henrik hadai 
fölött.

Boricstól egyelőre nem volt mit tartania. De a keresztes hadak, 
melyek Magyarországon keresztülvonultak a Szentföldre, óvatosságra 
kényszerítették Gézát, különösen Konrád császár iránt, aki hatalmas 
sereg élén indult szentföldi útjára. Géza csak úgy engedte meg Konrád 
seregének az átvonulást, ha a császár a legnagyobb fegyelmet gyakorolja 
katonái felett, amit Konrád megígért ugyan, de azért katonái mégis 
több helyen dúlták a vidéket.

A németek után VII. Lajos francia király vezetése alatt a franciák 
vonultak a Szentföldre. Ez a sereg a legnagyobb mértékben fegyelmezett 
volt s Gézának nem is volt semmi kellemetlensége vele. Sőt a két ural
kodó annyira megbarátkozott egymással, hogy a francia király elvállalta 
Géza éppen ekkor született gyermekének keresztapaságát, viszont Géza 
egészen a határig elkísérte őt és gazdag ajándékokkal látta el, mikor 
az ország határát átlépte.

Mielőtt azonban a francia sereg a határon átlépett volna, Gézá
nak tudomására adták, hogy Borics is a franciák között lappang. Géza 
szóba hozta a francia király előtt a dolgot s Borics kiadatását követelte. 
Csakhogy Lajos sem sérthette meg a vendégjogot s állítólag úgy oldotta 
meg a kényes vitát, hogy Boricsot még az éj folyamán menekülni hagyta.

A kereszteshadjáratoknak Géza csak annyiban látta hasznát, 
hogy a hagyományok szerint ekkor jöttek be Magyarországba a szá
szok és flammandok s engedelmet kértek a megtelepülésre. Géza szí
vesen fogadta őket s egy részüket az ekkor jobbára lakatlan Szepességen 
és Erdély délkeleti vidékén telepítette le. Géza egyúttal különféle kivált
ságokban részesítette a szorgalmas népet, mely csakhamar virágzó váro
sokat alapított és az ipar, kereskedelem terén élénk tevékenységet fej
tett ki.

Géza is beleavatkozott az orosz fejedelmek folytonos harcaiba. 
Feleségének bátyját, Izaszláv kievi fejedelmet a holicsi fejedelem ugyanis 
állandóan zaklatta birtokában. Izaszláv Gézához folyamodott segít
ségért, Géza 1152-ben nagyobb hadat vett maga mellé, megverte a holi-
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csiakat s hadisarc fizetésére és a béke megkötésére kényszerítette őket.
Alighogy vége lett aztán az orosz háborúnak, a görög császár ellen 

k' llett Gézának fegyverkeznie. Viszályra az szolgáltatott okot, hogy 
a szerb fejedelem Belus biztatására kivonta magát a görög császár fő
hatósága alól és a magyar főhatóság alá helyezkedett. Más körül
mények között ez az átpártolás talán egészen símán végbemehetett 
volna, de most nem, mert Komnenosz Mánuel személyében olyan 
császár ült a görög trónon, aki nemcsak az uralkodásban, hanem a 
i olitikai cselszövésben is egyik legnagyobb embere volt a hanyatlásnak 
induló görög birodalomnak.

Mánuel a szerb fejedelmet elpártolása miatt megtámadta, legyőzte 
s egyben azt is elhatározta, hogy Magyarországra is kiterjeszti hatal
mát. E célból Boricscsal is szövetkezett s mivel ekkor Géza az orosz 
hadjáratban volt elfoglalva a szerbeket újólag megtámadta, sőt Magyar- 
országba is betört, de a csatározások fegyverszünettel végződtek.

Azonban a hozzá menekült István herceg bíztatására és rokoná
rak ,  Andronikusznak a lázadására, aki a magyar király támogatásával 
akarta megszerezni a császári koronát, megint kitört a háború Mánuel 
és Géza között. Komolyabb háborúra azonban nem került a dolog, 
mert Mánuel elfogadta a magyar király által felajánlott békét, de abban 
;i reményben, hogy majd szövetségesével, Barbarossa Frigyes német 
császárral együtt támadja meg majd Magyarországot.

István menekülése után nemsokára László herceg is a görög udvar
iján Keresett menedéket. Hogy a hercegek pártütésének mi volt az oka, 
biztosan nem lehet tudni. Mánuel azonban, noha közömbösséget mutatott, 
titokban örült a magyar hercegek jövetelének, sőt egyik unokahugát 
Istvánhoz nőül is adta Abban bízott ugyanis, hogy kedvező alkalom 
esetén az ő segítségükkel Gézán esetleg diadalt nyerhet. Most azonban 
íz idő nem látszott alkalmasnak arra, hogy ellene fellépjen, ennélfogva 
István herceg el is távozott udvarából és Frigyes német császárhoz 
folyamodott segítségért.

Frigyes István ügyében felvilágosítást kért követei által Gézától, 
aki erre tudtára adta, hogy Istvánt álnoksága miatt volt kénytelen 
elűzni, mert, jóllehet megosztotta vele az ország kormányát, István 
mégis a bujtogatók tanácsára hallgatott és fellázadt ellene. Frigyes a 
felvilágosítás, továbbá a Gézától küldött ajándék hatása alatt nem avat
kozott töbl)é István ügyeibe. Tette ezt azért is, mert Gézát szövetsége
sévé akarta megnyerni abban a viszályban, mely közötte és IV. Hadrián 
pápa között folyt.
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Hadrián halála után Frigyes ugyanis Oktáviánusz kardinálist 
akarta pápának, a bíborosok testületé azonban Rolandot választotta, 
aki III. Sándor néven uralkodott. Frigyes nem ismerte el Sándort, 
minélfogva a bíborosok új választásra gyűltek és a császár kényszeríté
sére IV. Viktor néven megválasztották Oktáviánuszt. Két pápája volt 
ilyenformán az egyháznak s ez a viszály már-már általános európai 
háborúval fenyegetett. Géza eleinte a Frigyessel való barátság miatt 
Viktor pápa mellett volt, de később papjaival egyetemben Sándor párt
jára állott s végig őt támogatta. A pápák között kitört válság, mely 
egyúttal a német császárságnak az európai fejedelmek fölé való kere- 
kedését célozta, még javában tartott, mikor Géza 1161-ben elhunyt. 
Mindössze harminckét éves múlt, mikor elhalálozott.

ü l .  I s t v á n ,  n .  L á s z l ó  é s  I V .  I s t v á n  uralkodása.
(1161— 1172.), (1162— 1163.), (1163— 1165.)

Az ország nyugalma Géza halála után egyszerre megváltozott. 
Hogy leié legyen a korona, ezért tört ki a háborúskodás. Ezt az ürügyet 
használta fel Mánuel görög császár is az ország dolgaiba való beavat
kozásra.

Az ország rendei Géza fiát, Istvánt választották meg királyukká, 
aki III. István néven uralkodott. Mánuel azonban tiltakozott a válasz
tás ellen s követei által megüzente a rendeknek, hogy szokás szerint 
a király halála után nem fiának, hanem testvérének kell őt a trónon 
követnie.

A magyarok visszaüzenték, hogy ilyen törvény létezéséről ők 
semmit sem tudnak, István herceget pedig, aki elveszítette népszerű
ségét Magyarországon, nem hajlandók királyul elismerni. Mánuel fele
letképpen megindította seregét Magyarország ellen s fegyveres fellépé
sének meg is lett az a hatása, hogy a készületlen és ellenállásra igen 
gyöngén álló főurak, miután III. Istvánt anyja Pozsonyba vitte, 
kijelentették Mánuelnek, hogy feltételeit részben elfogadják és hogy 
hajlandók László herceget megkoronázni, Istvánt azonban nem 
ismerik el.

Mánuel a válságot és a testvérek között keletkezhető viszályokat 
azzal vélte megoldhatni, hogy István számára az Ur címet biztosította, 
amivel az ország harmadrésze járt. Tehát Lászlót megkoronázták, a 
már megkoronázott III. István király pedig Pozsonyban húzódott meg 
párthíveivel.
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II. László elérte végre, amire éveken át olyan kitartással és hévvel 
vágyott — a koronát, de nem volt sok szerencséje vele. Uralkodását 
különben sem tölthette volna nyugalomban, mert mellette ott volt

III.  István.
II. Géza fia volt, de m egkoronázása u tán  M ánuel b izánci császár  
fegyveres b eavatk ozására a gyön ge főurak Géza öccsét, II. Lászlót 
ü ltették  a trónra, m ajd ennek halála u tán Géza m ásik  öccsét,
IV. István t. I II . István  á llandóan  harcolt, hogy trónját v issza

szerezze és M ánuelt az országból kiszorítsa.

még a megkoronázott király III. István, ellene pedig ott állott István 
herceg, aki szintén vágyott a koronára s nem lehetett tudni, hogy mikor 
és kikkel fog szövetkezni ellene.

László nem sokáig élvezhette a hatalmat, mert egy év múlva, 
anélkül, hogy valami maradandót alkotott volna, fiatalon meghalt.

Tolnai V ilágtörtén elm e V III. 9
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IV. István csak nagy küzdelem árán, László halála után cgv hónap 
múlva tudta fejére tétetni a királyi koronát. Ámde az általános bizrmv- 
talanság és párlvillongások, melyeket a korona körül való harcok okoz

tak, az ő számára sem tet
ték jobbá a helyzetet. 
Ő zsarnoksággal próbálta 
magát a trónon megerősí
teni, de éppen ez okozta a 
bukását. Rendkívüli szi
gorral lépett fel III. Ist
ván hívei ellen. Birtokai
kat lefoglaltatta, a főbb 
embereket ki végeztet te és 
zsarnoki rendszerrel pró
bálta megerősíteni magát 
a trónon.

De az ellenkezőjét 
érte el. A főrendek nem 
voltak hajlandók tűrni 
erőszakoskodásait s idő
vel mindinkább ellene for
dultak. István körül min
den ingadozott. Hogy a 
föurak mozgalmát leverje, 
Máiméitól kért segítséget, 
aki küldött is egy sereget 
unokaöccse vezérlete alatt 
az országba. A görög csa
patok megjelenésének volt 
némi hatása, mely főkép
pen abban nyilvánult meg, 
bogy az elégületlenek nem 
mertek nyíltan fellépni, de 
ez csak addig tartott, amíg 
a sereg kivonult az or
szágból.

Az István elleni elégedetlenséget újabban az is tetézte, hogy István 
a kapott segítség fejében Zimonyt és a Szerémséget a görög császár 
birtokába adta. Ez oly nagy mértékben ellene ingerelte a főurakat,

II. László.
11. Géza öccse volt s Mánuel bizánci császár segítségével 
jutott a trónra a törvényes királlyal, III. Istvánnal 

szemben. Egy évi uralkodás után meghalt.
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hogy a görög had kivonulása után Istvánt megtámadták és híveivel 
együtt kiűzték az országból. István egyenesen Mánuelhez futott, aki 
megígérte támogatását, de mikor a nemzet ellenséges hangulatát tapasz-

IV. István.
Zsarnoki k egyetlen séggel ipark od ott M ánuel b izánci császár 
seg ítségével m egszerzett trón ját b iztosítan i. Mikor Z im onyt és a 
Szerém séget á ta d ta  M ánuelnek a tám ogatás fejében, összeesküvés  
tám ad t eííene s elűzték . III. Istvánnal va ló  háborújában v a ló 

színű leg m érgezés k övetk eztéb en  halt meg.

talta, előbb diplomatikus módon iparkodott az ellentéteket elsimí
tani, úgy azonban, hogy a maga céljait érvényesíthesse.

Miután tapasztalta az István elleni gyűlöletes hangulatot, azzal 
a tervvel állott elő, hogy a nemzet válassza meg Béla herceget királyául,
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III. István öccsét, kihez ő Mária leányát fogja nőül adni. A magyarok 
elfogadták a császár ajánlatát. Béla herceget elküldték Konstanti- 
nápolyba s átadták neki atyai örökségét, a Szerémséget. De mikor észre
vették, hogy Mánuel ezen .ürügy alatt a Szerémséget akarja magának 
megkaparítani, tiltakoztak követelései ellen, ami újra előidézte a vál
ságot. Mánuel ismét betört az országba IV. Istvánnal, de most már a 
nemzet is fegyverkezett és III. István csapataival készült a Mánuel 
elleni támadásra. Mivel III. István nem volt elég erős arra, hogy Mánuel- 
lel egymaga szembeszálljon, a cseh királlyal szövetkezett és az ő segít
ségével nagy erőfeszítés mellett visszafoglalta a Szerémséget Mánuel- 
től. De az erre következő hadjáratban, amely pár hónap híján négy esz
tendeig tartott, végeredményében Mánuel lett a győztes, aki nemcsak 
a Szerénységnek, hanem Dalmáciának is a birtokába jutott.

IV. István eközben, állítólag Zimony ostrománál mérgezés foly
tán meghalt. De a hadakozások még mindig folytak s III. István király 
mindent megtett arra nézve, hogy Mánuel ellen az országot megvédel
mezze. Habár nemes törekvését nem koronázta siker, de a nehéz és vál
ságos viszonyok között mindent megtett az ország védelmének bizto
sítására.

A háborút csak III. Istvánnak hirtelen halála szüntette meg. 
Állítólag ő is mérgezés folytán hunyt el.

III. Béla.
(1172— 1196.)

A trónviszályok III. István halálával éppen úgy felzavarták az 
ország nyugalmát, mint évekkel előbb trónralépésekor. A nemzet egyik 
része, különösen a főpapság nem bízott eléggé Bélában s helyette öccsét, 
Gézát akarta megválasztani az anyakirályné is. A többség azonban cél 
szerűbbnek találta Béla megválasztatását, ennélfogva mellette dön
tött. Mikor Béla Konstantinápolyból Magyarországba indult, Mánuel, 
akinek ekkor már gyermeke született, ígéretét vette, hogy ellene nem 
fog háborút viselni.

Béla mindenekelőtt a maga pártjára óhajtotta megnyerni a nem
zetet, ami sikerült is neki. Anyját és Géza öccsét, akik a külföldi segít
ségben bíztak, elfogta. Anyját Görögországba száműzte, öccsét pedig 
fogva tartotta. Azt az ígéretét, hogy Mánuel ellen nem visel háborút, 
míg a görög császár életben volt, megtartotta. Mihelyt azonban Mánuel
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meghalt, feloldva érezte magát adott szava alól s a Szerémség, vala
mint Dalmácia visszavételére hadat indított. Dalmácia különben is 
rosszul érezte magát a görög uralom alatt, örömmel látta a magyar

111. Béla.
Kiváló uralkodó volt. Itendbehozta a trónviszályok által feldúlt 
országot. Visszaszerezte az elszakított országrészeket, sőt hatalmát 
Galíciára is kiterjesztette. Törvényeivel sokat tett az ország 
gazdasági jólétének az emelésére. Tervbevette egy kereszteshadjárat 

megindítását is, de ebben megakadályozta korai halála.

hadak jövetelét, melyek azt visszacsatolták a magyar koronához. Hasonló 
sikerrel járt Bélának a Szerémség visszavételére indított hadjárata, 
úgyhogy aránylag nagyon rövid idő alatt sikerült a nemrég még nagyon 
is veszélyes görög befolyást az egész vonalon megtörnie.

Miután Béla első felesége, a görög származású Anna elhalálozott,
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Béla másodszor is megnősült. Ezúttal Fülöp francia király Margit nevű 
leányát vette el. Házasságából két fia, Imre és Endre származtak. Imre 
volt a trónörökös, kit még életében megkoronáztatott, Endre fiának 
pedig az időközben megszerzett Galiciát adta, mely később, úgy lat
szik, visszaszállt az orosz fejedelem kezére, ellenben Béla fönnható
ságát elismerte. Béla még Velencével is viselt háborút Dalmácia bir-

Margit, Fiilöp francia király leánya, III.  Béla második felesége díszes küldöttséggel
vonul Magyarországba.

tokáért. Az olaszoknak nem sikerült őt legyőzniük s kénytelenek vol
tak a háborút abbahagyni, mire Béla, hogy még erősebb kapcsokkal 
vonja Horvát és Dalmát országot Magyarországhoz, Imre fiát itt is 
megkoronáztatta.

Uralkodásának második felébe esik a kereszteshadak átvonulása 
Magyarországon, midőn a harmadik kereszteshadjárat megvívására 
az európai keresztény fejedelmek seregeiket újból a Szentföldre vezet
ték, Ez alkalommal Barbarossa Frigyes császárral és fiával Frigyessel
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jutott közelebbi érintkezésbe. A német császárnak és fiának készség
ü l  megengedte ugyanis az országon való átvonulást, sőt annyi figyel
mességet tanúsított irányukban, hogy ennek viszonzásául a császár 
neki ajándékozta mindazokat a hajókat, melyek seregét Regensburg- 
tól Zimonyig szállították s amellett a legnagyobb rendben vezette át 
badát az országon. Ez alkalommal történt az is, hogy a császár Margit 
királyné közbenjárására öccsét, Géza herceget szabadonbocsátotta és 
kétezer fegyveressel őt is a Szentföldre küldte.

Béla király azonban nemcsak az ütközetekben, hanem a kormány
zás, terén is kiváló uralkodónak bizonyult. Törvényei írásban nem marad
tak ugyan fenn, mint a Kálmánéi, Lászlóéi vagy a Szent Istváné, holott 
Kétségtelen, hogy ő az ország felvirágoztatására több újítást léptetett 
cletbe. Eleinte a papság idegenkedéssel fogadta, mert attól tartott, 
hogy a király a görög egyház érdekeit fogja szolgálni. De csakhamar 
kellemesen csalódott ebben. Béla alapította többek között a szebeni 
és szepesi prépostságokat s ő telepítette le az országba a francia eredetű 
cisztercitákat, kiknek a pilisi, bakonyi, szentgotthárdi és más monos
torokban adott otthont.

Megalapította azonkívül az udvari kancelláriát, gondoskodott 
-kólák építéséről s a hagyomány szerint ő léptette életbe a törvény

kezésben az írásbeliséget, vagyis azt a szokást, hogy a pörös felek 
panaszaikat írásban közöljék az illetékes bíróságokkal. Mindazt, ami
III. és IV. István és II. László zavaros uralkodása alatt az ország elve
szített, diadalmas hadjáratok során gyorsan visszahódította s az eddi
giek mellé Magyarország hatalmát Galíciára is kiterjesztette.

Mikor életének vége felé járt, ő is tervbe vette egy kereszteshadnak 
a Szentföldre való vezetését. Fogadalmának végrehajtásában azonban 
állandóan akadályozva volt, annak teljesítését ifjabbik fiára, Endre 
hercegre bízta s ennek keresztülvitelére nagyobb összeget is hagyomá
nyozott számára. Halála 1196-ban következett be s az ő holttestét is 
a székesfehérvári királyi sírboltban helyezték örök nyugalomra.
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Imre és III. László.
(1196— 1204.), (1204— 1205.)

Szent István halála óta az országos bajok legnagyobb része majd 
minden uralkodó alatt abból a forrásból fakad, hogy ki nyerje el a királyi 
koronát. A trónviszályok emésztették a nemzet erejét, alkalmat adtak 
a külső beavatkozásokra és a béke állandósulásának legnagyobb aka
dályai voltak.

III. Béla halála előtt úgy rendelkezett, hogy a koronát Imre her
ceg örökölje, Endre pedig a Szentföldre zarándokoljon. Mihelyt azon
ban Imre koronázása Béla eltemetése után megtörtént -— ezúttal 
a második koronázás, mert Imrét atyja életében is megkoronázták — 
Endre a kereszteshad szervezésére reáhagyott pénzen embereket foga
dott, de más célból, mint atyja rendelte.

Seregét nem a Szentföldre, hanem Imre ellen vezette, kit egy 
ütközetben meg is vert. Imre ekkor a pápához fordult segítségért s 
arra kérte őt, hogy vegye rá öccsét a szentföldi hadjáratra. III. Ince 
pápa, ki nemrég foglalta el trónját, eleget tett Imre kérésének. Egy
házi átok fenyegetésével akarta kényszeríteni a herceget feladatának 
teljesítésére, de Endre nem sokat hajlott a pápa szavára, hanem tovább 
folytatta fegyverkezéseit s elfoglalta Horvátországot és Dalmáciát.

Imre erélytelensége folytán nem tudta megakadályozni Endre 
terjeszkedését, de még a pártoskodás megszűnését sem. Az egész ország
ban züllött állapotok uralkodtak. Az egyházi és világi főurak vetél
kedve buzgólkodtak abban, hogy egymás rovására az állami törvénye
ket lábbal tapossák.

A pártoskodások és engedetlenségek jellemzéseid álljon itt a követ
kező eset. A váci püspököt papjai és hívei bizonyos törvénytelenségek 
miatt följelentették. Mivel Imre nem találta otthon a püspököt, egye
nesen a templomba ment s nem tekintve, hogy a püspök éppen misézik, 
követelte tőle, hogy adja át a templom kulcsait és távozzék azonnal a 
templomból.

A püspök nem engedelmeskedett. Szembeszállóit a királlyal is, 
illetőleg úgy védekezett ellene, hogy az oltár mögé menekült. De 
ezzel még jobban felingerelte a királyt, aki nem törődve a hely szent 
voltával, agyba-főbe verte a püspököt, az oltár lépcsőin letaszította s 
erőhatalommal vitette ki a templomból. A püspök eltávolítása után, 
ami kincset a templomban és a püspöki épületben talált, lefoglaltatta, 
később pedig számára a papi tized fizetését is betiltotta.
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Imrének ezen erőszakos fellépése állítólag amiatt történt, mert a 
váci püspök Endre párthívei közé tartozott s részt vett azokban a láza
dásokban, melyeket Endre az ő megbuktatására rendezett.

Imre és Endre között az ellenségeskedések sokáig nem szűntek 
meg, sőt mikor Imrének 
sikerült öccse felett diadalt 
aratnia, ez Leopold osztrák 
herceghez menekült, kinek 
birtokait, miután vona
kodott Endrét kiadni, Imre 
heteken át pusztíttatta.
Nemsokára ezután Endre 
Horvátországban is helyre
állította a rendet.

Ince pápa közben
járására azonban egy év 
múlva, 1200-ban megbé- 
kültek egymással a test
vérek s ezen alkalommal 
mind a ketten felvették 
a keresztet. Imre azonban 
a Szentföld-helyett Szerbia 
ellen vezetett hadjáratot.
A szerb fejedelmet elűzte 
s magát tette meg ural
kodónak és az eretnekség 
helyett a katolikus vallást 
hozta be. Legjobban örven
dett Imre sikereinek III.
Ince pápa, aki felhívta, 
hogy folytassa hadjáratát 
Bosznia és Bolgárország 
ellen is, hol szintén az eret
nek tanok uralkodtak a
lakosság között. Imre Szerbia elfoglalása után Bolgárország egy részét is 
meghódoltatta s akkor a szerb és bolgár királyi címet is felvette.

A Szentföld ellen vezetendő kereszteshadjáratot Imre és Endre 
mindeddig azonban elmulasztották, ami arra indította a pápát, hogy 
ígéretük beváltására figyelmeztesse őket. Imre azonban most sem tehe

Imrc király.
Súlyos összeütközései vo ltak  öccsével, Endrével, aki a 
trónra v á g y o tt. Az ország erejét em észtő  torzsalkodás
nak azzal vetett véget, h ogy öccsét elfoga tta  és elzáratta. 
Csak h alála elő tt b ocsátotta  szabadon s ekkor kiskorú  

fia gyám jává  te tte .
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te tt eleget a pápa kívánságának, mert a Velencéből induló keresztes
hadak betörtek Dalmáciába s elfoglalták Zárát. Tartott eközben attól 
is, hogy távolléte alatt lázadás törne ki az országban vagy Endre újból 
megkísérelné a trón elfoglalását, úgyhogy nem volt hajlandó útrakelni 
még abban az esetben sem, ha Endre vele együtt menne.

Viszont arra meg Endre nem volt rávehető, hogy egyedül men
jen a Szentföldre, mert ő meg attól tartott, hogy távolléte alatt Imre 
kiskorú fiát megkoronáztatja s ezzel végleg elütné őt a koronától. A viszá
lyok tehát nemhogy szűntek volna a testvérek között, hanem még job
ban elmérgesedtek. A béke, mely a pápa közvetítésével jött létre közöt
tük, csak látszólagos volt és úgy látszik, csupán fegyverszüneti jelleg
gel bírt. Endre mellett ott volt aztán felesége, merániai Gertrúd, ez a 
nagyravágyó, erőszakos jellemű asszony, aki minden befolyását arra 
használta, hogy Endre számára szerezze meg bármi úton-módon a ma
gyar koronát. így aztán ugyanazok a pártoskodások, melyek Imre 
uralkodása elején dúlták az országot, uralkodása második szakában is 
szüntelenül veszélyeztették a nemzet nyugalmát.

Imre résztvett a Fíilöp és Ottó német ellenkirályok közötti háború
ban, mint az utóbbinak a szövetségese. A pápa felhívására adta meg 
Ottónak a segítséget, de mialatt külföldön volt elfoglalva serege, itthon 
Endre újra felhasználta az alkalmat az ellene való fellázadásra. Mihelyt 
értesült Imre az állapotokról és arról, hogy nemcsak Imre, hanem a 
bolgár Ivanics fejedelem részéről is veszedelem fenyegeti, nyomban 
sereget gyűjtött s megindult Endre ellen.

A főurak közül igen sokan, mikor látták Endre erejét, elárulták 
Imrét és titokban öccséhez pártoltak. Imre ilyenformán szinte sereg 
nélkül maradt, de elhatározta, hogy a legvégsőt is megkísérli,

A Dráva körül állott ekkor a két sereg.
Imre parancsot adott csekélyszámú híveinek, hogy ne kövessék 

őt s ezután még a fegyverét is eldobta s csupán egy vesszőt vett a kezébe, 
mellyel egyenesen öccse táborába indult. És amikor odaért, bátor han
gon, parancsoló méltósággal mondta a körülállóknak :

„Meglátom, ki merészli kezét felemelni felkent királya ellen !”
A meglepett Endre-pártiakat annyira lenyűgözte ez a jelenet, 

hogy nem mert senki sem a király ellen támadni, maga Endre sem, kit 
a király kézen fogott s kivezetett a táborból. Aztán átadta embereinek, 
hogy Keve várába szállítsák. Endre feleségét Gertrudot pedig Német
országba száműzte. Endre elfogatása után a monda szerint a sereg meg
adta magát a királynak és hűséget esküdött neki.
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Nem valószínű, hogy ez a jelenet megtörtént vagy éppen így tör
tént volna meg, de a hagyományban annyira belegyökerezte magát, 
hogy még a legkomolyabb és leghitelesebb történeti művek is hivat
koznak reá.

111. László
Ifjan meghalt, alig egy félévig volt a nemzet koronázott királya. 
Halála után nagybátyja, II. Endre nyerte el a rég óhajtott tront.

Imre most Ivanics bolgár fejedelem ellen vezette hadait, aki még 
a Fülöp elleni háború alkalmával fellázadt ellene. A pápa közbenjárá
sára azonban abbahagyta a hadjáratot, de viszonzásul ő is igénybevette 
a pápa szívességét, nevezetesen arra nézve, hogy egyezzék bele fiának, 
Lászlónak megkoronázásába. A pápa készséggel teljesítette Imre óha
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ját s 1204-ben László Magyarország királyává koronáztatott. Imre 
ekkoriban sokat betegeskedett már és egészen eltöltötte lelkét a halál 
után bekövetkezhető válságok gondja. Tudta jól, hogy Endre nem 
fogja nyugodtan tűrni László királyságát, azért, hogy fia számára az 
uralkodást biztosítsa, Endrét kibocsátotta fogságából és a kiskorú 
László gyámjává és az ország kormányzójává nevezte ki. Ezen intéz
kedése után nemsokára meghalt.

A koronázási ünnepély alatt a kiskorú László király képviseleté
ben Imre király tette le a fogadalmat az ország törvényeinek megtar
tására és arra, hogy a római szentszék és a magyar egyház érdekeit 
mindig szívén fogja viselni. A pápa viszont rajta volt, hogy Endre a 
király végakaratának megfelelően kormányozza az országot és a kis
korú király jogait tiszteletben tartsa. Egy ideig a pápa ezen érdeklődése 
az ország ügyei iránt Endrét a törvényes úton tartotta, de mihelyt 
felesége, Gertrúd is visszaérkezett Németországból, az állapotok meg
változtak.

A nagyravágyó és összeférhetetlen Gertrúd ugyanis Imre fele
ségével, Konstansával kezdte éreztetni hatalmát és Endrét is egyre 
izgatta ellene. Konstancia csakhamar belátta, hogy sem ő, sem a királyfi 
nincs biztonságban a mindinkább Gertrúd befolyása alá kerülő Endre 
erőszakosságai miatt, ennélfogva László királlyal az osztrák Leopold 
herceghez menekült Bécsbe. Már úgy volt, hogy háború tör ki Leopold tá
mogatása mellett László és Endre között, midőn a kiskorú király alig fél
évi uralkodás után meghalt. A háború oka váratlan halálával megszűnt 
s László holttestét a székesfehérvári sírboltba szállították és nagy ünnep
ség között temették el. Anyja nem tért többé vissza az országba, három 
év múlva nőül ment II. Frigyes császárhoz.

II. Endre.
(1205— 1233.)

A legnagyobb zavarok közepette foglalta el Endre a trónt, 
melynek bírásáért már Imre király életében annyit küzdött. Az ember 
azt hinné ezen szüntelenül tartó viaskodások láttára, hogy a tehetség 
nagyobb ereje, a rátermettség parancsoló kényszere vagy az ország 
ügyeinek nemesebb átérzése sarkalja és dühíti egymás ellen a versengő 
királyi sarjakat, holott mindez nagyon is távol áll tőlük s ha mégis élet
halálharcot folytatnak a korona bírásáért, szinte kizárólag hatalom
vágyból teszik.
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Endre sem akart okulni eddigi politikáján, hanem folytatta a 
kormányzást úgy, ahogyan érdekei és különösen nejének, Gertrúdnak 
szertelen önzése diktálták. Mindjárt trónralépése után pazar kézzel

szórta adományait. Megjutalmazta régi párthíveit, de adományozóit 
mindenkinek, érdemesnek, érdemtelennek, mert azt tartotta : „A király 
bőkezűségének ne legyen határa.” A királyi kancellária már nem tudta

Gyöngekezű ember, tehetségtelen uralkodó volt. Feleségének, a 
meráni Gertrúdnak szertelen önzését és hatalmaskodását s 
rokonainak térfoglalását nem tudták elviselni a rendek. Össze
esküvést szőttek és meggyilkolták a királynét, mialatt Endre 
Galíciában viselt hadat. Endre a Szentföldön is hadakozott, de 
kevés eredménnyel. Egész vármegyéket adott ajándékba a 
főuraknak, rossz pénzt veretett s az ország erkölcsileg és anyagilag 
romlásnak indult alatta. Ő adta ki az aranybullát, amely a rendi 

alkotmány alapja lett.

11. Endre.
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számontartani az esztelen pazarlást s nem egyszer megtörtént, hogy 
a már egyszer eladományozott birtokot, másodszor is eladományozta. 
„Hiszen fölülmúlja az emberi tehetséget — mondta ilyenkor a király 
isteni naivsággai — hogy mindenre emlékezzék, ami az országban 
történt.“

Endre királyt a krónikák csöndes jellemű, pazarló, de inkább 
jóra hajló uralkodónak rajzolják, aki nem annyira a saját hibái, mint 
inkább feleségének a befolyása által vált elviselhetetlenné az országra.

Uralkodásával egészen elhatalmasodott Magyarországon az ide
gen uralom. Az adományokból első sorban a király rokonai kaptak. 
Pedig a nemzet forrongásának egyik legfőbb és legállandóbb okát már 
Szent István óta azok a sérelmek alkották, hogy az uralkodók mindig 
idegenekkel vételLék körül magukat és azokat a magyarok hátrányára 
mindenféle kiváltságokban és kitüntetésben részesítették. Endre fele
segének idegen pereputtya valósággal elözönlötte az országot. Ők 
voltak az úgynevezett merániak, kiknek átkos emlékezetét századok 
hosszú ideje sem tudta kiirtani a nemzetből. Gertrud testvérei, Berthold 
és Ekbert mindjárt uralkodása elején az országba költöztek és pusztí
tották, zsarolták a szerencsétlen népet idegen jőve vény társaikkal egye
temben.

A magyar történelemnek ezt a szomorú időszakát és Endre király 
uralkodásának sokféle siralmát az egykorú tudósításoknál is jóval köz
vetlenebbül és jellemzőbben örökítette meg egy halhatatlan költői mű, 
a Bánk bán című tragédia, melynek írója, Katona József ezzel a tragé
diával megalkotta egyúttal a mindmáig legtökéletesebb magyar törté
nelmi tragédiát. Katona csodálatos, mondhatni megrázó erővel tudta 
visszaadni Endre korának siralmas társadalmi állapotát, különösen 
a nép nyomorát és azt az elégedetlenséget, melyet az idegenek uralma, 
vagyis a merániak garázdálkodása fakasztott a nemzet minden réte
geben. A tragédiában egy Tiborc nevű magyar paraszt által van meg
személyesítve a nép elégedetlensége és Tiborc szavain keresztül látunk 
be abba az óriási korrupcióba, mely Endre alatt elárasztotta az orszá
got. Katona tragédiájában megrázó erővel van elénk állítva az ország 
szerencsétlensége, mikor a közös bajban a főúr és a paraszt is össze
találkozik.

Endre nem volt az az ember, aki feleségének befolyását és az ide
gen élősdiek hadát korlátok között tudta volna tartani. Mintegy nyolc 
évig feleségének és az idegeneknek önkénye szerint kormányozta az 
országot, 1213-ban pedig Galicia és Lodoméria ellen vezetett hadjáratot.
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Távolléte idején a főrendek csakhamar összeesküvést szőttek, hogy 
miként lehetne a gyűlölt idegenektől megszabadítani az országot. Az 
elégedetlenek leglármásabbika, Petur Csanádi főispán társaival együtt

Bánk bán szemére hányja Gertrud királynénak gyalázatosságait.
Jelenet Katona József „Bánk bán” című tragédiájából a régi Nemzeti 

Színház kiváló művészeivel, Lendvaynéval és Egressyvel.

belép az összeesküvők közé s az a tervük, hogy annak fejéül az ország 
nádorát, Bánk bánt nyerjék meg.

Az elégületlenség már annyira növekedett, hogy a nádor is meg 
van győződve róla, hogy az állapotok így nem maradhatnak.
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A tragédia szerint azonban Bánk bán mindaddig nem lépett az 
összeesküvők közé, amíg saját becsületének nagy sérelme nem kény
szerítette őt véres megtorlásra. De amidőn megtudja, hogy a királyné 
közreműködésével ennek egyik rokona erkölcstelen merényletet köve
tett el a felesége ellen, az összeesküvők élére áll és számadásra vonja 
a királynét. Szemtől-szembe adja elő a vádjait és mikor a düh egészen 
elborítja elméjét, kirántja kardját és leszúrja Gertrudot.

Más adatok szerint a merénylet a pilisi erdőkben történt, hol a 
sátrában időző királynét Petur főispán és Simon bán, Bánk bán veje, 
ölték meg. A király a gyilkosság hírére visszafordult, Peturt kivégez
tette, Bánk bánt megfosztotta nádori méltóságától, de az összeesküvés 
részeseit nem igen kutatta.

A mozgalom a királyné megölése után egyidőre még nem csön
desedet! le. A lázadó főurak Endre fiát, Bélát akarták királlyá koro
názni s csak akkor hagytak fel akciójukkal, mikor Endre a pápához 
folyamodott segítségért, másfelől pedig hajlandónak mutatta magát 
a főurak követeléseinek teljesítésére.

Endrének Gertrúddal való házasságából öt gyermeke született, 
közöttük Erzsébet hercegnő, kit a történelem Árpádházi Szent Erzsébet 
néven emleget. Erzsébetet már gyermekkorában, egy évvel anyja halála 
előtt eljegyezték Lajos thüringiai herceggel, kivel később házasságra 
is lépett. Gertrud megületése után Endre még egyszer megnősült, Henrik 
latin császár egyik rokonának leányát, Jolántát vette el. A galicia had
járat eredményeképpen fiát, Kálmánt Galicia királyává koronáztatta.

Endre 1217-ben elhatározta végre, hogy beváltja az atyja által 
reáhagyott megbízatást és kereszteshadat vezet a Szentföldre. Gon
doskodott róla, hogy távolléte alatt az ország ne maradjon kormány 
nélkül s helyetteséül János esztergomi érseket nevezte ki. Arra az esetre 
pedig, ha meghalna, úgy intézkedett, hogy Magyarország trónját Béla, 
Galíciáét pedig Kálmán foglalja el.

Miután a szentföldi expedíció mindenekelőtt sok pénzbe került, 
amivel Endre nem rendelkezett, első dolga volt vállalata számára pénz
forrásokat nyitni. Még pedig olyan módon és olyan eszközökkel, ahogyan 
lehetett. Elkobozta a templomok kincseit, eladta az állami jövedelmeket, 
pénzt veretett, mely a réginél értéktelenebb volt, de értéke mégis a 
régiben volt megszabva. Aztán szövetkezett uzsorásokkal, pénzembe
rekkel, rászabadította őket a népre s olyan zsarolást idézett elő, melyet 
még évek múlva is nyögtek a szerencsétlen páriák. Ezen előkészületek 
után meglehetős viszontagságok között indult tízezer emberével a Szent-

Tolnai Világtörténelme VIII. 10
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földre. De mindjárt a tengeren való átszállásnál baj volt s Zárát kény
telen volt. örökre eladni Velencének, hogy útját folytathassa. Csak egy 
évig tartózkodott Endre a Szentföldön. Hadi babérokra a király nem

Árpádházi Szent Erzsébettől egy koldus alamizsnát kér.
II. Endre és Gertrud leánya, Erzsébet Thüringiai Lajos őrgróf felesége lett. Mindig buzgón 
istapolta a szegényeket. Ura halála után sógora elkeigette várából a vallásos hercegnőt öt 
gyermekével együtt. Mindenét a szegényeknek adta és saját munkájával tartotta fönn 

magát. Halála után nemsokára szentté avatták.
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igen vágyott. Jámbor zarándoklásokkal töltötte az időt. Egyetlen na
gyobb hadi vállalata a Tábor hegyén lévő török vár megvívása sem 
sikerült. A magyarországi zavarok visszatérésre kényszerítették Endrét.

Távolléte alatt a főpapok és főurak rendkívül elhatalmasodtak az 
országban. A szegény népet, a Tiborcokat most már nem az idegenek, 
hanem a saját vérei nyúzták és a főurak, valamint a főpapok vissza
éléséi nem ismertek határt. Ezek csak a maguk önző érdekeivel törőd
tek, iparkodtak magu
kat kivonni minden
féle állami kötelezett
ség alól. Egymással is 
folyton civakodtak s 
bajok közé juttatták 
az országot. János esz
tergomi érseket, a király 
helytartóját az urak,
..a sátán csatlósai” ki
kergették az országból.
Most már minden sza
bad volt és a közbizton
ság megszűnt.

Endre, mikor visz- 
szatért az országba, 
tényleg felfordult álla
potokat talált itt min
denütt. Hozzájárult a 
belső válság növelésé
hez Endrének a nem
rég elszakadt Galicia 
ellen indított újabb hadjárata, mely alkalommal megint csak tör
vénytelen eszközök segítségével tudott pénzhez jutni. Kálmánt azon
ban visszajuttatta trónjához. De mikor a magyar had hazatért, Galicia 
újból fellázadt. Kálmánt fogságba vetették a kúnok s csak azon feltétel 
alatt vollak hajlandók szabadonbocsátani, ha Endre nem érvényesíti 
Galíciában fia javára az uralkodói jogot.

A főurak és az uzsorások martaléka volt az ország. A királyi kincs
tárba Endre távolléte alatt semmi sem folyt be, mert noha az adókat 
pontosan beszedték, de el is sikkasztották ugyanolyan pontossággal. 
Lopott, rabolt mindenki, ideértve elsősorban a főpapokat és a főurakat,

II. Endre elindul a Szentföldre.
A B écsi K épes K rónika díszes kezdőbetűje.



148 Tolnai Világtörténelme

de olyanformán, ahogyan szegény Tiborc panaszolta : aki százezreket 
összerabolt, bírája lett azoknak az apró tolvajoknak, kiket a végszük
ség apró garasok tolvajlására kényszerített. Endre pedig megint bőke
zűen folytatta adományozásait s megint újabb s folyton rosszabb pénzt 
veretett.

Béla herceg tartózkodóan viselkedett, habár látta az ország foly
tonos romlását. S mivel a bajok főokát abban találta, hogy a királyi 
javak eladományoztattak, néha egész vármegyék, azt tanácsolta atyjá
nak, hogy ezen adományozásokat az ország pénzügye érdekében hala
déktalanul vissza kell vonni. Béla körül csoportosult a köznemesség 
és a papságnak az a része, mely felismerte az ország válságos helyzetét 
s szívén viselte az állam egyetemes érdekeit. A főrendek közül azok, 
kiket Béla fellépése eddig összeharácsolt anyagi javaikban sértett volna, 
iparkodtak mindenáron viszályt támasztani Endre és Béla között, 
hogy az utóbbi ne valósíthassa meg rendszabályait. S már majdnem 
el is érték céljaikat, mert az atya és fiú olyan ádáz haraggal állottak 
szemben egymással, hogy háborúra kerül okvetetlenül közöttük a dolog, 
ha a mérsékeltebb főpapok közbe nem vetik magukat és létre nem hoz
zák azt az egyezséget, mely némileg az állapotok rendezésére, főképpen 
pedig az aranybulla néven ismert oklevélre vezetett, mely a király és a 
nemzet törvényes jogait foglalta magában s a rendi alkotmány alap
jává lett. Aranybullának azért nevezték, mert a hitelességét jelképező 
királyi pecsét aranytokba foglalva csüngött le róla.

A harmincegy pontból álló oklevél főbb pontjai a következőket 
tartalmazzák :

1. A király Szent István ünnepén minden évben törvénynapot 
tart, melyen az állam minden polgára megjelenhet.

2. Törvényes ítélet nélkül nemes embereket elfogni nem lehet.
3. A nemes emberek semmiféle adót nem fizetnek.
4. A nemes ember halála esetén, ha fiúörökös nem maradt, bir

toka negyedét leánya örökli, a többi felett tetszése szerint rendelkez
hetik.

5. Nemes emberek jószágain megyei ispánok csak dézsma és 
pénzügyekben tarthatnak törvényt.

6. ,,A népek eskü által ne nevezhessenek tolvajt,” vagyis eltör
lése annak a korábbi törvénynek, mely szerint ha egy falu valamelyik 
emberre rámondta a tolvajt, az illetőt istenítélet alá lehetett vetni.

7. Az országon kívül folyó hadjáratokban a nemesek nem köte
lesek saját költségükön kísérni a királyt.
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8. A nádor az állam összes polgárainak törvényes ügyeiben 
ítélkezik, kivéve a nemesek fej vagy jószágvesztésére vonatkozó 
ügyeit, mert ebben az esetben köteles a királlyal együtt hozni meg 
az ítéletet.

9. Az országbíró csak akkor ítélhet, ha a királyi udvarban tar
tózkodik.

10. Ha valamely méltóságot viselő főúr a háborúban elesik, fia 
vagy testvére megfelelő adományban részesül.

11. Jövevények vagyis idegenek, kik az országban letelepedtek, 
az ország tanácsa nélkül nem nyerhetnek méltóságot.

12. Halálraítéltek özvegyei birtokaiktól meg nem foszthatok.
13. Az urak oly módon kötelesek az udvart követni utazások 

alkalmával, hogy a szegénységnek semmi kárt ne okozzanak.
14. Az ispán, aki méltatlanná lett méltóságára, az ország színe 

előtt csúfosan megfosztatik hivatalától.
15. Lovászok, solymárok s más udvari embereknek nemes embe

rek jószágán megszállaniok tilos.
16. Ispánságokat, méltóságokat a hozzájuk tartozó birtokokkal 

és jószágokkal ezentúl a király nem adományozhat.
17. Ha valaki igaz szolgálatért nyerte birtokát, attól őt meg

fosztani nem szabad.
18. Az olyan nemeseket, akik törvény alatt állanak, nem szabad 

másik birtokán befogadni, amíg törvényes ügyük el nem dőlt.
19. A várjobbágyok Szent Istvántól nyert jogaikban megtar- 

tandók.
20. A dézsmát ne váltsák meg pénzben, hanem úgy fizessék, 

ahogy a föld gabonát és bort termett.
21. A püspökök ne adjanak a király lovai részére dézsmát a nemes 

emberek jószágairól és népeik ne legyenek kötelesek dézsmájukat a 
királyi jószágokra elvinni.

22. Az udvar sertései a nemesek földjein csak azok engedőimé
vel legelhetnek.

23. Az új pénz egy évig marad forgalomban. A dénárok olyanok 
legyenek, mint Béla király idejében.

24. A kamara ispánjai, a pénzváltók, sóárulók és adószedők csak 
nemesek legyenek.

25. Sót a birodalom közepében ne tartsanak, csupán Szalacson,
Szegeden és a végeken. <

26. Külföldiek az országban birtokadományt nem kaphatnak,
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amennyiben pedig eddig kaptak volna, a belföldieknek joguk van azo
kat visszavásárolni.

27. A meny ét-adó (vadászati adó) Kálmán király meghatáro
zása szerint fizetendő.

28. Ha valakit törvényesen elítéltek, nem szabad a hatalmasok
nak őt védelmükbe fogadniok.

29. Az ispánok csak azt élvezzék, ami őket ispánságuk után tör
vényesen megilleti. Ami a királyé : a csöbrök (a szőlő adója), az adók, 
az ökrök, a várjövedelmek kétharmada, azt a király kapja.

30. Csak ez a négy főúr : a nádor, a bán, a király és a királyné 
udvarbírája viselhessen két hivatalt.

31. A király kijelenti, hogy ezen bullát két példányban kiadta, 
hogy a „magunk és utódaink korában mindenkor érvényes legyen.

Végül a törvénykönyv záradékában olvassuk azt a nevezetes 
passzust, mely a nemességnek örök időre biztosította jogát arra nézve, 
hogy kiváltságait a királlyal szemben is megvédhesse. A záradéknak 
ez a része szóról szóra így hangzik:

„Megállapítjuk azt is, hogy azon esetben, ha mi magunk vagy vala
mely utódunk valaha meg akarná szegni ezt a rendelkezést, ezeknek ere
jénél fogva szabad legyen úgy a püspököknek, mint birodalmunk más job
bágyainak és nemeseinek, mindnyájuknak vagy egyenként, a mostaniak
nak és a későbbieknek, mindenkor ellenállani és cllenmondani nekünk és 
utódainknak.’'’

Ez az aranybullának az a híres záradéka, mely a rendi kivált
ságot nemcsak törvénybe iktatta, hanem annak hatalmi jogait az egye
sekre és az összességre nézve elismerte. Innen kezdve a nemesség ural
kodóival szemben mindannyiszor élt ellenállási jogával, valahányszár 
ügy látta, hogy kiváltságai veszedelemben forognak. Lipót császár 
uralkodásáig az aranybullának ez a biztosítása érvényben maradt, 
ekkor azonban, 1686-ban a nemesség a császár pressziója folytán lemon
dott róla s ezzel el is veszítette azt a jogát, hogy uralkodójával szem
ben törvényes alapon feltámadhasson.

Nagy ünnepségek között ment végbe az aranybulla kihirdetése. 
A főpapság, az ország rendei és zászlós urai jelenlétében Endre előbb 
felolvastatta a törvényszakaszokat és miután záradékkal ellátta, esküt 
te tt reá, hogy a törvényt elsősorban maga fogja megtartani.

Az aranybulla azonban nem felelt meg a hozzáfűzött várakozások
nak, mert nem állította vissza az országban a rendet. A főurak minden
féle eszközzel iparkodtak megakadályozni az aranybulla érvényét s
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el is érték nemsokára, hogy maga Endre volt az, aki eltávolította maga 
köréből a bulla értelmi szerzőit, magát a bullát pedig figyelembe sem
vette.

A főurak különösen fia, Béla iránt izgatták őt, mint aki szigorú 
kézzel akarta a törvényeket végrehajtani, hogy az erőszakoskodó főurak 
hatalmát megtörje, a királyi hatalmat pedig megerősítse.

Ebbéli szándékai miatt azonban komoly összeütközése támadt

11. Endre és Gertrud imádkoznak Szent Péter szobra előtt.
Egykorú, kézzel írott imakönyv miniatürképe.

apjával. Béla kénytelen volt végül Leopold osztrák főherceg udvarába 
menekülni. Azonban a pápa közbenjárása folytán nemsokára vissza
térhetett, kibékült atyjával s visszakapta régi hercegségét: Horvát
országot és Dalmáciát.

Endre a béke helyreálltával kísérletet tett ugyan az erélyes ko- 
mányzásra, ámde a fegyelmetlenség a főurak között ekkor már annyira 
elharapózott, hogy nem tűrték a király rendszabályait. Összeesküvést 
terveztek ellene, majd meg akarták ölni s az volt a tervük, hogy Frigyes
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császárt fogják trónra ültetni helyébe. Végül is Endre az aranybullát 
lényeges módosításokkal újból megerősítette. Mindez azonban nem sokat 
változtatott már az ország züllő állapotán. A viszonyok nem akartak 
javulni ezután sem. Most különösen a főpapok panaszkodtak, hogy a 
király lépten-nyomon megsérti a térvényeket s engedi, hogy világiak 
adót vessenek a papokra s birtokaikból kiforgassák őket. Az esztergomi 
érsek, Róbert most a legvégső eszközhöz nyúlt. Az egész országot egy

házi átok alá vetette. 
Főpásztori levelében a 
kiátkozást az eszter
gomi érsek ezen szavak
kal rendeli el :

,Ali tehát, miután 
Endre király úr álta
lunk többször meginte
tett s mégsem gátolta 
meg a kihágásokat, a 
pápa parancsára egész 
Magyarországot egyházi 
tilalom alá vetjük.”

Ez az egyházi átok 
azt jelentette, hogy 
1232-ben minden tem
plomot bezártak az or
szágban. A harangok el
némultak. A papok egy
házi kötelességeiket nem 
teljesítették s egész Eu
rópában a legnagyobb

megdöbbenést keltette Magyarország kiátkozásának híre. Legjobban 
szívére vette az egyházi átkot Endre király, aki több ízben felszólít- 
tatta az esztergomi érseket az átok visszavonására. De eredmény nél
kül, mert az érsek a pápa parancsára hivatkozott s nem akart engedni.

Endre ekkor a pápa megengesztelésére követeket küldött Rómába 
s hosszas könyörgésére a pápa végre beleegyezett abba, hogy az eszter
gomi érsek Magyarországot a megszégyenítő egyházi átok alól feloldja.

A kegyelemnek azonban az volt a feltétele, hogy Endre rendet 
teremt az országban, a törvényeket szigorúan betartja és mindenek- 
felett gondoskodik az egyház és a papság érdekeinek megvédéséről.

Feszület a: árpádházi királyok korából, 
A N em zeti M úzeum  régiségtárúban.
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Endre, csakhogy a kellemetlen helyzettől meneküljön, megígért min
dent, de nem tartott meg semmit. A zavarok uralkodása végső nap
jáig állandóak maradtak az országban s nem segíthetett volna az álla
potokon már az sem, ha a pápa ismételten egyházi átok alá veti az 
országot. Második felesége halála után, harmadszor is megházasodott 
Endre, aki egészen öreg ember volt, mikor Beatrix olasz hercegnőt 
nőülvette. Csupán családi életében jelent változást ez a házassága, 
mert az ország kormányzásában minden úgy maradt, ahogyan régen 
volt. A változásokra kilátás csak akkor lehetett, mikor Endre 1235-ben 
meghalt és Béla lépett helyébe, kinek erélyes jellemét már a korábbi 
időkből ismerte a nemzet és azt a szándékát is, hogy a folytonosan lázongó, 
kapzsi főurakkal szemben a királyi hatalmat minden eszközzel meg
erősíteni törekszik.

IV. Béla.
(1235—1270.)

A magyar királyok sorrendjében IV. Béla a huszadik, kit a nemzet 
Szent István koronájával királyává kent. Erős jellemű, kiváló tehet
ségű és élete virágjában levő ifjú volt, mikor az ország kormányát 
kézbe vette.

Huszonkilenc éves korában foglalta el IV. Béla atyja örökségét s 
mindjárt hozzá is látott az országszervezés munkájához. A züllés útjá
ról kellett visszatérítenie az országot, ennélfogva erélyes kézzel kellett 
megragadnia a gyeplőt, nehogy a válság a végső romlásba taszítsa a 
nemzetet. A főurak megrendszabályozásával kezdte. Szigorú rende
leteket adott ki, melyekben feltétlenül követelte a királyi tekintély 
elismerését. Reformjai külsőségekre is kiterjedtek. Meghagyta például, 
hogy a király jelenlétében a nemeseknek ezentúl leülniük nem szabad 
s valahányszor a király beszél hozzájuk, mindig állva kell őt meg
hallgat niok.

Újítása volt az is, amit különben már III. Béla próbált beve
zetni, hogy a királlyal való ügyeiket nem élő szóval, hanem írásbelileg 
intézzék el, vagyis mindenféle panaszaikat vagy kérelmeiket írásbeli 
úton terjesszék az uralkodó elé. Ezen rendszabályai, ha keltettek is 
elégedetlenséget a főurak között, mégsem szolgáltak okul arra, hogy 
meggyűlöljék őt. Tűrhetetlen akkor kezdett lenni rájuk Béla kor
mánya, mikor látták, hogy a király nem elégszik meg a külsőségekkel, 
hanem egyenesen a hatalmuk ellen tör s kényszeríteni akarja őket arra, 
hogy az alkotmány parancsainak engedelmeskedjenek.
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Béla ugyanis végrehajtotta azt a programot, melyet annak idején 
ő tűzött atyja elé, midőn az a szentföldi útjáról visszatért és az orszá
got a legnagyobb romlásban találta. A bajok okát Béla ekkor a királyi 
javak elidegenítésében látta s ugyanez volt most is a legnagyobb

baj. Elrendelte tehát, 
hogy az Endre által 
elajándékozott ki
rályi javak a kincs
tárnak visszaadassa
nak. Majd szigorúan 
megbüntette atyja 
hűtlen tanácsosait, 
kik Endre alatt a 
belviszályok okozói 
voltak. Az önző fő
urak, kik előtt a 
maguk érdeke volt 
egyedül szent, ezt 
már nem tudták el
viselni.

Lázadást szőt
tek ellene s elhatá
rozták, hogy elűzik 
trónjáról. Rögtön 
szövetségbe is léptek 
Frigyes osztrák her
ceggel, aki a meg
ígért királyi korona 
fejében nagyon is 
hajlandónak mutat
kozott a pártütő 
magyar főurak támo
gatására. Csakhogy

ezúttal nem a tehetetlen Endrével, hanem a vaskezű Bélával állottak 
szemközt, aki arra a hírre, hogy Frigyes a lázadó magyarokkal hadat 
indít ellene, maga is összegyűjtötte hadseregét. Gyors iramban Frigyesre 
csapott s kiverte őt az országból. A győzelem oly nagy volt, hogy 
Frigyes csak nagy hadisarc lefizetése árán tudott megmenekülni a
további veszedelmektől. Ez uralkodásának második évében történt.

IV. Béla.
Egyike a legnagyobb árpádházi uralkodóknak. A tatárjárás 
szörnyű dulása után rendbehozta a feldúlt országot, amivel 

kiérdemelte a „második honalapító” nevet.
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De nemcsak a világi főuraknak adományozott királyi birtokokat, 
hanem a papságnak adottakat is visszakövetelte Béla, úgyhogy ezek 
is ellene lázadtak és resztvettek abban a harcban, melyet a főurak Frigyes 
osztrák herceg segítségével vívtak Béla ellen. Az osztrák beavatkozás
nak Magyarország sorsába itt nyilvánul meg az első jelentékenyebb 
históriai nyoma és az ok, mely ezt a beavatkozást létrehozta, láttuk, 
hogy milyen természetű.

A mindenféle kiváltságokkal bíró főurak, csakhogy kiváltságai
kat megtarthassák, nem riadtak vissza nég a hazaárulástól sem. Már 
ekkor a nemzet nyakára akarták volna hozni az osztrák uralkodóházat, 
mely később megtalálta az útját hozzánk a Béla korabeli főurakhoz 
hasonló „hazafiak” buzgó segítségével.

De a főurak rideg önzése és hazafiatlansága tudott módot találni 
rá, hogy akkor éreztesse gonosz haragját a királlyal, mikor az ország
nak egy megsemmisítő veszedelemmel szemben kellett védekeznie. 
A Frigyes felett aratott diadal után nemsokára, alig néhány év múlva 
jutott el az országba az a rémhír, hogy Ázsiából mintegy másfélmillió
nyi mongol had árad Európa felé és végveszedelemmel fenyegeti 
mindenütt az útjába eső államokat. Éppen ezen rémhír után jelent
kezett Kuthen kún vezér IV. Bélánál s azt kérte, engedné meg népé
nek, mely körülbelül negyvenezer főt számlált, az országban való 
megtelepedést.

Béla szívesen fogadta a kánokat, mert abban bizakodott, hogy 
az ő segítségükben hatalmas támaszt fog találni ellenségei esetleges 
támadásai ellen, ennélfogva megengedte nekik, hogy a Duna és Tisza 
között megtelepedjenek. A vitéz és harcra termett kúnok nagy segít
ségére lehettek volna valóban Bélának, ha a polgári élettel megbarát
koznak. De éppen az volt a baj, hogy a kúnok nem a rend megszilár
dítását segítették elő, hanem annak megbontását mozdították elő.

Rablásaikkal és kóborlásaikkal állandóan háborgatták a körülöt
tük élő magyarság nyugalmát, úgyhogy Béla is belátta végre, hogy nem 
sokat nyert letelepedésükkel. Hogy rablásaiknak elejét vegye, vezé
rüket Pesten telepítette le s elrendelte, hogy a kúnok különböző vár
megyékben arányos eloszlás szerint telepedjenek le. Csakhogy a kúnok 
és a magyarok között az összetűzés ezután sem szűnt meg s a főurak 
elhitették a néppel, hogy a király egyenesen az ő rovásukra pártolja 
a kánokat.

Bélának közben volt egy érdekes és nagyjelentőségű terve, mely 
megérdemli a figyelmet, mert a régi magyarság őshazájának felderí-
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tésére vonatkozott. Kétségtelen, hogy Bélának e terve nem csupán 
kíváncsiságon alapult, hanem az őshazában maradt magyaroknak az új 
hazába való letelepítése is megfordulhatott gondolatai között.

Az első, aki hírt adott az ázsiai magyarokról, egy Ottó nevű 
dominikánus szerzetes volt. A dominikánusok nemrég telepedtek meg 
Magyarországon, de már rövid itt tartózkodásuk alatt is olyan nép
szerűekké váltak, hogy a magyarok közül is többen felvétették magu
kat rendjükbe.

Szeretettel és érdeklődéssel olvasgatták ezek a szerzetesek a magya
rok régi hazájára vonatkozó krónikákat s többen elhatározták, hogy 
fel fogják keresni az ősmagyar hazát s az ott lakó magyarokat meg
térítik. Már Endre király alatt többen megindultak a nagy veszéllyel 
és sok fáradsággal járó útra s háromévi viszontagságos küzdelem után 
az egyik szerzetes, Ottó nevű, szerencsésen el is érkezett a magyarok 
földjére. Sokáig azonban nem időzhetett ott, hanem azzal a reménnyel 
tért vissza, hogy közelebbről ismét ellátogat majd az ősmagyar hazába. 
Mire azonban hazaért, a kiállott fáradalmak annyira megviselték, hogy 
nemsokára meghalt.

Szerzetestársai megtudták mégis tőle, hogy élnek magyarok Ázsiá
ban s az ott lakó magyarok ugyanazt a nyelvet beszélik, melyet az 
itthoniak. Oltó elbeszélései nyomán több szerzetes elhatározta ekkor, 
hogy ők is fel fogják keresni az ősmagyar hazát. Béla király támogatá
sával el is jutottak Konstantinápolyig, hol'tengerre szálltak és harminc- 
három napi tengeri út után szárazföldre léptek. Különböző tartományok 
érintésével az alánok földjére jutottak. Ekkor azonban közülük kettő, 
mert összesen négyen voltak, céltalannak látta a bolyongást s visszatért 
Magyarországba.

A másik kettő, névszerint Bernát és Julián megmaradt állhatato
san szándéka mellett s nekivágtak az előttük teljesen ismeretlen orszá
goknak. Végre harminchét napi pusztai utazás után ezer baj és nélkülö
zések között Veda nevű tartomány Bunda városába érkeztek. Bernátot 
a kiállott fáradalmak itt már annyira megviselték, hogy nem bírta 
útját tovább folytatni. Beteg lett s pár hét múlva meghalt. Most Julián 
szerzetes az ismeretlen népek között egészen egyedül maradt. De az ő 
szívós akaratát a nélkülözések nem tudták megtörni.

El volt arra tökélve, hogy mindaddig folytatja útját, amíg eléri 
célját. Mikor Bernát halála után egyedül maradt, egy szerecsen pap 
szolgálatába szegődött és ennek társaságában Nagy-Bolgárországba 
utazott. Egy alkalommal Nagy-Bolgárország egyik városában rend-
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kívüli öröm érte Juliánt. Egy magyar asszonnyal találkozott, akivel 
egészen jól tudott beszélni. Ez az asszony az ősi magyar földről 
való volt.

A magyar asszony elmondta aztán Juliánnak, hogy kétnapi utat 
kell még csak megtennie s meg fogja találni a magyarok őshazáját. Julián 
az asszony által adott utasítás szerint folytatta útját s az Etil folyam 
mellett megtalálta aztán végre, akiket keresett. Itt laktak a magyarok 
elég nagy számmal s jöttének hírére annyira megörvendeztek, hogy 
csoportosan jártak mindenütt utána, elvitték házaikba és falvaikba 
s igen nagy érdeklődéssel kérdezősködtek a keresztény magyarok orszá
gáról és királyáról. Julián őket s ők Juliánt nagyon jól megértették.

Julián úgy tapasztalta, hogy rendkívül harcias és bátor, nyílt
szívű és vendégszerető nép az Ázsiában maradt magyarság. Szívesen 
hallgatták őt, mikor nekik a kereszténységről beszélt, de a keresztény
séget nem ismerték. Teljesen pogányok voltak, kik ekkor is abban az 
állapotban éltek, amiben a honfoglalás idején volt a magyarság. Föld
műveléssel nem igen foglalkoztak, inkább a vadászatot és halászatot 
kedvelték.

Táplálékuk ló, farkas és más állatok húsából állott és lótejet ittak. 
Szomszédságukban a tatárok éltek, kiket több harcban legyőztek s most 
szövétségeseikké tettek. A tatároktól tudta meg aztán Julián, hogy az 
ő országukon túl lakik egy idomtalan fejű és magastermetű nép, mely 
most indult nyugatnak és több országot akar meghódítani.

Julián hazatérése után részletes jelentést te tt Bélának útja ered
ményéről s ő jelentette először a mongol hadak elindulását.

Béla Bolgárországgal volt éppen elfoglalva, midőn Julián tudósí
tását az Európába özönlő mongol hadakról megkapta. A szomszédos 
országok követei is megerősítették, hogy a mongolok útban vannak 
Magyarország felé. Batu kán ötszázezer főnyi seregével, miután a Volga 
körüli népeket leigázta, Oroszország ellen támadt s rövid küzdelem 
után ezt is legyőzte.

Béla megtette hirtelenében mindazokat az előkészületeket, melyek 
ilyen esetekben múlhatatlanul szükségesek. Az ország északkeleti részén 
két várat építtetett, 1240-ben a nádort a határszélre küldte egy sereggel, 
egyúttal kihirdette a felkelést. Régi szokás szerint véres kardot hordoz
tak körül az országban, ami az ellenség jövetelét, illetőleg a háború ki
törését jelentette.

A főurak azonban nem akartak hitelt adni a híreszteléseknek, 
ők ezzel szemben azt a hírt terjesztették, hogy az egész tatárjárás csak
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mese és voltaképpen ürügyül szolgál arra, hogy elleplezze azt az igazi 
veszedelmet, mely a kánok betörésével vár az országra, akik csak azért 
jöttek Magyarországba és azért tanulták meg a magyar nyelvet, hogy 
megismerjék a földet és az itteni viszonyokat s az oroszok szövetségében 
annál könnyebben foglalhassák el az országot.

Általában a főurak csak nagyon gyéren gyülekeztek a táborba, 
holott a hírek hovatovább mind rémesebbek lettek a tatárok jöveteléről. 
Béla 1241-ben szükségesnek látta a teendők megbeszélése végett Budára 
összehívni a rendeket, kik még ekkor is mindig a kunokban keresték 
a veszedelem forrását. De csakhamar meggyőződtek róla, hogy a tatá
rokról elterjedt hírek nem mesék s védekezniük kell, hacsak prédául 
nem akarják nekik odadobni az országot.

A határszélen őrködő Dénes nádor már kora tavasszal jelentette 
Bélának, hogy a tatárok hada a Vereckei-szoroson betört az országba 
és seregének nagy részét levágták. Béla hirtelenében összeszedett annyi 
segítséget, amennyit tudott, de a főnemesség egy része nem nagyon 
sietett segítségére. Hagyták, hogy a bajba került király törje magát 
a sereg előteremtésén s gúnyosan így nyilatkoztak :

„Menjen harcolni a király kedves kánjaival, kik közöli földjein
ket felosztotta.”

És nem is erőltették nagyon magukat a táborba való gyülekezéssel. 
A táborba gyűlt urak pedig nem sok reményt nyújtottak a sikeres ellen
állásra, mert nem bírtak azokkal a harci erényekkel, melyek a sikert 
még nagyobb számú ellenség ellenében is biztosítani szokták.

Az egykorú krónikás feljegyzései között egyébként rendkívül 
érdekes korképet találunk a IV. Béla korabeli főrendű osztályok erkölcsi 
hanyatlásáról.

„A hosszú évek alatt a fegyverfogástól elszokva — írja a krónikás 
— kicsapongásokba, buja kéjekbe merültek, gyávákká lettenek. A föld 
gazdagsága okává lett fiai elkorcsosulásának. Mert mi egyéb volt ckkoron 
a magyar fiatalság törekvése, mint magunkat asszonyi módra cicomázni. 
Napjaik válogatott lakmározásokban, puha kéjekben s játékokban folytak 
le, az éjjeli álmot alig szakasztottá félbe a nap harmadik órája. Életüket 
nyaranta árnyas erdőkben, kies mezőkön töltötték asszonyaikkal s gon
dolni sem akartak a harcok zajára ők, kik ekként nem komoly dolgok
kal, hanem merő mulatságokkal foglalkodának.”

A tatárok ellen azért mégis készülődni kellett, mert a tatárok 
első csapatai már Pest alatt is megjelentek. Béla itt vonta össze hadá
nak azt a részét, mellyel a tatárok feltartóztatását akarta végrehajtani.
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A tatárok több ponton törtek be az országba, de mindegyik betörési 
pont irányául Pest volt megjelölve, hol a királyi sereg táborozott. Út
közben mindent feldúltak és felégettek s így érkezett az első csapatuk 
Pest alá, hol Ugrin kalocsai érsek a király ellenzése ellenére egy tatár 
csapatot megtámadott.

A tatárok meg is futottak, de futásuk színleges volt, mert csupán 
azt akarták elérni, hogy a püspök dandárát a közeli mocsarak közé csal
ják ; ami sikerült is nekik, úgyhogy Ugrin püspök serege odaveszett. 
V mocsárba kergetett és benne mindjobban süppedő magyarokra hatal
mas nyílzáport lövettek a tatárok s mikor látták, hogy a lovak súlya 
es a páncélos lovasok nehézsége miatt sem ló, sem ember nem képes 
mozdulni, körbefogták és levágták őket. Az érsek csak néhány harcossal 
menekült vissza a király táborába.

Nagy szerencsétlenségnek volt előidézője Frigyes osztrák herceg 
is, aki véletlenül a tatárok közül egy kún harcost megsebesített és a 
táborba hozott. A kún lovas láttára a tábor rögtön felzúdult Béla és a 
kunok ellen. Pedig egész véletlenség volt, hogy Frigyes éppen ezt a sze
rencsétlen embert fogta el, aki nem a magyarországi kúnok közül való 
volt, hanem még az ázsiai harcok alatt jutott a tatárok fogságába.

A főurak és az általuk izgatott nemesség azonban régi gyanújának 
igazolását látta az esetben, azt, hogy a kúnok nem mellettünk, hanem 
ellenünk harcolnak és a magyar táborban csak azért vannak, hogy adandó 
alkalommal az ellenséghez pártoljanak és velük az országot meghódítsák. 
A táborban egyszerre vad erővel tört ki a kúnok elleni gyűlölet. A véreng
zéseket nem lehetett megakadályozni többé s Kuthen kúnjainak nagy 
részé áldozatául esett magával a kún vezérrel együtt a magyarok dühének.

De nemcsak ezek, hanem az úLban lévő kún csapatok sem jártak 
másképpen. A magyarok ezeket is megtámadták, akik aztán védték 
magukat és elkeseredésükben kétségbeesett dühvei támadtak a ma
gyarokra. így törtért, hogy mikor a tábornak közös erővel kellett 
volna készülődnie a tatárok ellen, a legválságosabb pillanatokban 
saját szövetségeseit űzte el magától.

Közben a tatár seregnek azok a részei is folytatták előnyomulá
sukat és pusztították az útjukba eső falvakat, melyek a vereckei szoroson 
jöttek be. Ilt-ott a magyarok arattak ugyan jelentéktelenebb diadalo
kat fölöttük, de ezek a győzelmek lényeges szerepet nem játszottak a 
hadjárat sorsában.

A fősereg Béla vezérlete alatt Pesten táborozott még ekkor, de 
a kúnok felkoncolása után a harci párt azt ajánlotta, hogy miután a
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liszavidéki csapatokat úgyis hiába várják, induljon a király haladék
talanul a tatár fősereg ellen. Béla tehát megindította hatvanöt-hetven- 
ezerfőből álló hadát Eger irányába, miközben Balu kán a Sajó, Hernád 
és Tisza között húzódó erdők fedezékében vonta össze csapatait.

Kisebb tatár csoportok azonban állandóan foglalkoztatatták a 
királyi sereget. Ezeknek az volt a feladata, hogy színleges támadá
saikkal s hátrálásaikkal abba az irányba csalják a magyar sereget, 
hol a tatár had zöme tartózkodott.

Béla serege a tatárok cselvető támadása folytán a Sajó folyóhoz 
érkezett és az úgynevezett mohi pusztán, Ónod és Papi községek között 
ütött tábort. Hogy a rendkívül mozgékony ellenség meg ne lephesse 
őket, a magyar csapatok egy tömegbe csoportosultak. A sátrak egymás 
mellett álltak s a tábort szekérvár vette körül. Olyan szűk volt azonban 
ez a tábor, hogy mikor Batu kán a magyar sereg elhelyezkedését egy 
emelkedettel:)!) pontról figyelte, a szűk tábor láttára állítólag így 
kiáltott fel :

„Sokan vannak bár, de nem menekülnek meg kezeimből, mert 
nyájként ólba zárkóztak.”.

A tábor elrendezése után a király személyesen vizsgálta meg a 
csapatokat s mindenütt buzdító szavakat intézett harcosaihoz. De a 
főurak között még ekkor is voltak olyanok, akik nem átallották így 
szólani :

„Bárcsak szenvedne vereséget a király, legalább jobban keresné 
a főrendek kedvét.”

A tatár táborból átszökött egyik orosz harcos elbeszélése alapján 
a magyarok megtudták, hogy Batu kán még az éj folyamán meg akarja 
támadni a királyi sereget. Ennek megakadályozására Kálmán herceg, 
Béla öccse és Ugrin kalocsai érsek a Sajó-hídhoz vonultak, de mire oda
értek, nagy meglepetéssel tapasztalták, hogy a tatár seregnek egy része 
már átkelt rajta.

A hídon átkelt tatár csapatot, mely ekkor még nem volt nagy 
számerejű, a magyarok inegkergették és többet levágtak közülük, de 
azalatt a tatárok a gázlókon keltek ál s virradatkor már minden oldal
ról körülfogták a magyar tábort s irtózatos nyílzáport zúdítottak rá.

A tatárok gyorsan felismerték a magyar had gyöngeségét és készü- 
letlenségét s óriási csataordítások között rávetették magukat a körül
kerített táborra. A magyar táborban irtózatos zavar keletkezett Szó 
sem volt már hadirendről, rendes ütközetről, csak kisebb csapatok pró
bálták meg visszaszorítani vagy áttörni a mongol gyűrűt. Mikor a Lalá-
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rok tüzet vetettek a szekértáborra, mely csakhamar hatalmas lángok 
között elkezdett égni, a fejetlenség általános lett. Kálmán herceg és 
Ugrin érsek csapatai hősiesen harcoltak, a templomosok egy szálig elestek, 
de nem használt már ekkor semmit az egyesek bátorsága.

A szűnni nem akaró nyílzápor s a szekértábor hatalmas lángjai 
fogták közre a pusztulásra ítélt magyar sereget, mely ekkor, az általá
nos zavarodásban nem is gondolt már többé arra, hogy védelmezze 
magát. A kétségbeesés olyan nagy volt a táborban, hogy a rend teljesen 
felbomlott, a vezetés megszűnt s mindenki csak arra gondolt, hogy éle
tét menthesse. De éppen mivel a védekezésben semmiféle rendszer nem 
nyilvánult, ez sem történhetett meg eredménnyel.

Mikor a tatárok látták, hogy a magyar tábor, mivel mást nem 
tehet, a menekülésbe veti már minden reményét, széles kaput nyitot
tak előttük és hagyták őket egy darabig futni.

Taktikájuk az volt, hogy a tábor kigomolyodását gyorsítsák és 
ezáltal könnyebben elbánhassanak a menekülő magyarokkal. Tervük be 
is vált, mert a magyarok nyitott utat találva maguk előtt, csoporton
ként törtek ki, de az irgalmat nem ismerő, erélyes üldözés aztán teljessé 
tette a magyar sereg romlását. A spalatói esperes, aki erről a szomorú 
emlékű hadjáratról érdekes feljegyzéseket hagyott hátra, Béla seregé
nek pusztulását ezekkel a szavakkal ecseteli:

„Jobbról és balról őszi levelek módjára hullottak el szegények s 
az egész utat testeik fedték és vérök pirosította . . .”

A nagy szerencsétlenségben egyedüli szerencsének tekinthető, 
hogy a királyt nem tudták a tatárok kézrekeríteni, bármennyire számí
tottak elfogatására. Mikor a király látta, hogy a magyar sereg a tatá
rok által számukra nyitott utakat nem arra használja fel, hogy az ellen
séget megtámadja, hanem vakon rohan minden cél és terv nélkül előre, 
ő sem tehetett már egyebet, minthogy menekülésre szánta el magát. 
A krónika szerint egy erdőbe futott és ott rejtőzött el, míg a tatárok 
elvonultak.

Egy másik verzió szerint a királyt menekülő útjában több főúr 
követte s az ő önfeláldozásuknak volt köszönhető, hogy Béla nagy vesze
delmek között bár, de megmenekült.

Mikor lova már annyira letört, hogy nem bírta a királyt többé 
vinni, IJuntpázmán András adta a király alá a maga lovát, később a 
fölovászmcstcr és más főurak, úgyhogy a tatárok végre is abbahagyták 
az üldözést és a király szerencsésen megmenekülhetett.

Hasonlóképpen megmenekült Kálmán herceg is, aki előbb Pestre,
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majd Tótországba sietett, de nemsokára a harctéren szerzett sebei követ
keztében meghalt. A püspökök és főurak közül is többen megmenekül
tek, de a sereg odaveszett. Könnyeket fakasztott az emberek szemeiből 
a mohi pusztán végbement katasztrófa látványa. Kétnapi járóföldön 
mindenütt halottak borították az utakat és mezőket, „mint a kőbányák
ban az építésre felhalmozott kövek.”

A tatárok a döntő csata után szertekalandoztak az országban és 
a legborzasztóbb kegyetlenkedés között irtottak mindent, ami útjukba 
esett, kezükbe jutott a királyi pecsét is s a fogoly papokkal hamis leve
leket Írattak s küldözgettek szét az országban. Ezekben arra intették 
a népet a király nevében, hogy maradjon nyugodtan, ne távozzon el 
falvaiból, mert nemsokára 
újabb sereggel fogja meg
támadni az ellenséget.

A tudatlan nép, de 
még az előkelőbbek is 
léprementek, a tatárok 
hamis leveleit Béla király 
parancsának tartották s 
nem is hagy Iák el falvai- 
kat. Az erdőkbe menekül
lek visszatértek lakó
helyeikre és várták a király 
jövetelét, aki helyett azon
ban a tatárok jöttek.
Midőn éhségeikből és lovaik számára szükséges takarmányból kifogytak, 
a népet a föld növelésére kényszerítették. Mikor pedig a nép munká
jára nem volt többé szükségük, olyan kegyetlenséggel fizettek, ami a 
világtörténelem legvéresebb és legszégyenletesebb lapjaira emlékeztet.

Spalatói Tamás főesperes, a mohi katasztrófa krónikása bor
zasztó dolgokat beszél azokról az iszonyúságokról, melyeket a tatárok 
a lakosságon elkövettek. Valahány várost vagy falut megszálltak, első 
dolguk volt a rablás s miután mindent magukhoz ragadLak, hogy a vég
nyomorba döntött embereknek semmijük se maradjon, házaikat mind 
felgyújtották.

Azután az embereket kivétel nélkül, akár öregek, akár fiatalok, 
nők vagy gyermekek voltak, hosszú sorokban állították fel s a legvadabb 
kegyetlenségek között végezték ki. Anyáknak végig kellett szemlélniök 
gyermekeik megölését, gyermekeknek szülőik halalgyötrelineit, férjek-

TV. Béla menekülése a tatárok e.fk. 
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nek nejeik mcgbecstelenítését, miközben a vad csorda durva röhejek 
között szemlélte a szerencsétlenek kimúlását. Százan és százan voltak, 
kiket ezek a rettenetes órák megőrjítettek. Külön borzalmak várlak 
azután az egészen kis gyermekekre. Csoportonként sorba állították 
ezeket az ártatlanokat és a bunkós botokkal felszerelt tatár gyermekeket 
rájuk szabadították. így szoktatták rá csemetéiket a legborzalmasabb 
embertelenségek elkövetésére.

Béla király, miután a mohi ütközetből nagy veszedelmek között 
megmenekült, állítólag Túróéba, némelyek szerint Nógrádon és Nyitrán 
át Pozsonyba menekült s innen Frigyes osztrák herceg tartományába 
futott, hogy nála menedéket találjon. Az osztrák herceg embertelen 
lelkületét mi sem jellemzi jobban, minthogy Béla védtelen helyzetét 
arra használta fel, hogy őt mindenéből kirabolta és nemcsak drágaságai
tól fosztotta meg, hanem az ország három vármegyéjének az átadását 
is kierőszakolta tőle.

Béla, miután már élete sem volt biztonságban zsaroló házigazdájá
tól, mindent megígért és bánatos szívvel Horvátországba, majd Dalmá
ciába ment, hogy itt várja be a tatárok elvonulását. Hiába könyörgött 
a keresztény világ két nagyhatalmasságához, a pápához és a német 
császárhoz, hogy mentsék meg országát a „vadállatok módjára dühöngő 
tatároktól,” II. Frigyes császár és IX. Gergely pápa éppen halálos küz
delemben álltak egymással. Az Olaszországban hadakozó császár el
fogadta ugyan Béla ajánlatát, hogy. hűbérese lesz, ha megvédi az orszá
got, de csak annyit tett, hogy fiát, Konrádot megbízta, hogy gyűjtsön 
hadat a tatárok ellen.

A vad csorda ezalatt feldúlta az egész országot. A bibliai átok 
teljesedett be ekkor a magyar nemzeten. Kő kövön nem maradt az 
országban. Télen, mivel befagyott a Duna, a tatár hordák betörtek a 
Dunántúlra is. Egész Dalmáciáig nyomultak s főképp a királyt szerették 
volna elfogni.

Erdélyben, a Dunántúl, a Tisza és Duna között, ahová vad 
hordák elértek, mindenütt a legsivárabb nyomor és pusztulás képe 
tárult a szem elé. Pár helyen, mint Komáromnál, Fehérvárott és 
Pannonhalmán kudarccal végződött ugyan a tatárok támadása, de ezek 
vajmi kevés vigasztalást adhattak azért az általános romlásért, mely 
az országot úgyszólván egészen megsemmisítette.

A tatárok az egész telet és nyarat is Magyarországban töltötték 
s csak másfél esztendő múlva, mikor híre jött a tatárok főkánja, Oktái 
halálának, vezette ki Batu kán seregeit az országból, miután kegyetlen-
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ségét még azzal is betetőzte, hogy a magával vitt foglyok nagy részét 
az ország határán túl leölette.

A tatárok kivonulása után Béla néhány hívével visszatért az 
országba. A látvány, mely szemei elé tárult, megrendítette a hatalmas 
férfiút. Nem tudta könnyeit visszafojtani, de nem is akarta. Keservesen, 
mint az olyan ember, aki a legdrágábbat veszítette el, amit az életben 
becsesnek tartott — sírásra fakadt. És a könnyek nem tudtak kiapadni 
szeméből még napok múlva sem.

Nem élő, hanem halott ország volt az, melynek vidékeit most 
járta. A pusztulás irtózatos volt. A városok és falvak romokban hever
tek, a földeket nem művelte senki, csontvázakra, temetetlen hullákra 
lehetett találni mindenütt.

Az alföldi pusztaságon napokon át egyetlen élő embert nem látott 
a király. A fű embermagasságnyira nőtt a földek mentén, az utakat 
is belepte a burján és a moha, ember azonban nem mutatkozott sehol 
sem. Pedig Béla király hívta őket szeretettel, atyai jóindulattal, de az 
erdőkben és barlangokban rejtőzködő nép nem mert hinni szavának.

Azt gondolták, hogy csak cselfogás az egész, melyet a tatárok 
azért eszeltek ki, hogy újra rájuk törjenek és ismét halomra gyilkol
hassák őket. Lassan, nagyon lassan tért vissza a nép bátorsága s miután 
meggyőződött a tatárok kivonulásáról, félve hagyogatta el rejtekhelyeit. 
Béla király lelkét egészen megszállta a keserűség szegény magyar népe 
láttára. Inkább hasonlítottak a vadakhoz ezek a szerencsétlenek, mint 
emberekhez. Hajuk, szakálluk a rejtőzködés alatt megnőtt, testük le
sorvadt, szemeik mély üregükből fénytelenül pislogtak, mintha egye
nesen a túlvilágról jöttek volna.

Ennyi szerencsétlenség és nyomor láttára nem volt képes a király 
könnyeit visszatartani. Együtt sírt, együtt zokogott népével, de ezek 
a könnyek nem a kislelkű, a lemondó ember könnyei voltak, hanem a 
csapások alatt megedződött férfié, aki ugyanakkor, mikor körüljáratta 
tekintetét a sivatagszerű pusztaságon, már elhatározta magában, hogy 
újjá fogja teremteni az országot és minden erejét annak szenteli, hogy 
a romok helyén új élet, az előbbinél termékenyebb és virágzóbb világ 
fakadjon.

A tatárjárás, mely még évszázadok múlva is megmaradt a magyar 
nép emlékezetében, valóban a végső züllésbe döntötte az országot. Amit 
a honfoglalás óta a magyarság szorgalma és kultúrája két és fél század 
alatt alkotott, a tatárdúlás másfél esztendő lefolyása alatt teljesen meg
semmisítette. De a király a rombolás ezen szörnyű jelenetei között sem
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veszítette el bizalmát. Mint egy második honalapító, hozzáfogott a szer
vező munkához és a maga életkedvét igyekezett a nép leikébe is átönteni.

A legnagyobb szükség mindenekelőtt az volt, hogy a nép el legyen 
látva élelemmel. Nagy költséggel külföldről gabonát hozatott, a vetés
hez szükséges magvakat, igavonó állatokat, földmívelési eszközöket 
és azokal a nép között kiosztatta. Aztán hozzáfogott a romdadőlt váro
sok és falvak s a megsemmisített várak felépítéséhez. A főpapságnak 
is a főrendeknek kötelességévé tette, hogy birtokaikon várakat építse
nek s minden olyan szolgálatot, melyet a főnemesség és a nemesség az 
ország érdekében tett, kiváltságokkal és elismeréssel jutalmazott.

A közös szerencsétlenség összeíorrasztotta a királyt és a kiváltsá
gos osztályokat. Béla sokkal elnézőbb lett most irányukban, mint a 
tatárdúlás elölt, ezek viszont készségesebben engedelmeskedtek neki. 
A várak, városok és falvak építésével egyidejűleg a tetemesen meg
fogyatkozott lakosságot idegenből jött telepesekkel pótolta, kiknek 
nagyrésze Németországból jött s magával hozta a különböző iparágak 
ismeretét is.

Okulva az ország korábbi állapotán és a tatárjárás alatt szenve
dett vereségen, az ország védelméről is megfelelő módon gondoskodott. 
Szaporította a várjobbágyok számát s a városok által lovascsapatokat 
állíttatott ki. Most már volt hely a kunok számára is. Béla visszahívta 
i'kel Bolgárországból s a Tisza mindkét partján jelölt ki számukra helyet. 
A János-lovagrcndet pedig a határok védelmére megfelelő adományok
kal a Szörényi bánságban telepítette le.

Ezen alkotásai közben híre jött megint a tatárok indulásának, 
mire Béla, hogy országának külföldi segélyt is biztosítson, István fiát 
a kun király, Kötöny leányával, Erzsébettel házasította össze. Két 
leányát pedig a lengyel és az orosz fejedelmekhez adta nőül s ezenközben 
a haderő teljes szervezését is megkezdette, nehogy második betörésük 
esetére a tatárok készületlenül találják az országot.

A Szent István által szervezett honvédelmi rendszer a tatárjárás 
alatt megsemmisült, (londoskodni kellett tehát a pótlásáról, hogy a 
külső ellenség ellen az ország képes legyen magát védelmezni. Az új 
honvédelmi rendszer azonban magával vonta az alkotmány olyan vál
tozását, mely a hűbériség elvében jutott kifejezésre. Vagyis Magyar- 
országon is megalakult a hűbéri rendszer, ami azt jelentette, hogy egyes 
főurak, lovagok, testületek, nemesek birtokokat kaplak a királytól, 
de ennek fejében hűség-bérrel tartoztak, vagyis kötelesek voltak katonai 
szolgálatot teljesíteni és háború esetén az országot védelmezni.
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Ezzel az újítással járt az a változás, hogy a nagybirtokok felett 
rendelkező uraknak külön rendje alakult ki, mely hatalomban és tekin
télyben a király erejével nem egyszer vetekedett. A várépítés jogának 
megnyerésével a nagybirtokos világi és egyházi főurak hasonlók lettek 
a nyugateurópai hűbérurakhoz s néhány évtized múlva felbukkannak 
a királyi hatalommal is dacoló hatalmas főúri családok s örökre végét 
vetik az Árpádok uralmának.

A tatárjárás utáni honalapítási mű mindenesetre igen nagy, kor
szakos jelentőségű dolog volt IV. Béla életében, de Eldorádóvá azért 
nem tette az országot. Az emberek visszatérhettek falvaikba, hozzá
foghattak a romok eltakarításához, de aki szolga volt, éppen úgy fel
vette a jármot nyakába, mint a tatárjárás előtt s éppen úgy mostoha 
jövőnek nézett elébe, mint régen. Béla a tatárjárás után elkövette meg 
azt a politikai hibát, hogy megalapította az ifjabb királyság rendszerét, 
István fiát megkoronáztatta s társul vette maga mellé.

Az állandó viszályoknak eddig is az volt a forrása, hogy a király 
mellett annak testvérei vagy fiai az ország harmada fölött rendelkeztek. 
Ezáltal szinte állandó lett a főhatalom elnyeréséért a versengés s ha vala
melyik párt nem talált támogatást a maga — igen sokszor törvénytelen 
— törekvései számára a királynál, a királyi hercegek támogatását ke
reste és nyíltan szembcszállott az uralkodóval. Ezekből a versengések
ből az következett, hogya lelketlen bujtogatók a legnagyobb válságokba 
kergették bele az országot, csakhogy maguknak minél több jövedel
met biztosítsanak. Szüntelenül izgatták az apát a fiú ellen és megfor
dítva s ha nem jövedelmezett eléggé az izgatásuk az egyik párton, át
mentek minden lelkifurdalás nélkül a másikra, hol dúsabb kárpótlást 
remélhettek. Béla és fia István között szintén voltak ilyen versengések, 
melyek jóidőre megakasztották az ország fejlődését.

A Béla és István közötti versengések előzményei a Frigyes elleni 
harcokból keletkeztek. A tatárok kivonulása után Béla ugyanis elhatá
rozta, hogy bosszút áll a lelketlen osztrák hercegen, aki az ő szorult 
helyzetét arra használta fel, hogy kincseitől megfosztotta és három 
vármegyéről lemondatta. Meg is támadta Frigyest és a Lajta mellett 
olyan diadalt aratott fölötte, hogy az osztrák herceg is odaveszett.

Ez a háború csakhamar a cseh Ottokárral keverte Bélát viszályba, 
melyet Frigyes tartományainak birtoklása okozott. Végre úgy egyez
tek meg, hogy Stájerországot Béla, Ausztriát pedig Ottokár kapja. 
Béla ekkor István herceget nevezte ki Stájerország helytartójává, csak
hogy a stájer rendek elégedetlenek voltak vele és elűzték őt, minek
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folytán most a Stájerországra vágyó Ottokárral kellett Bélának meg
küzdenie. A háború meg is indult és Béla vereségével végződött, aki 
lemondott Stájerországról azért is, mert a pártos főurak biztatására 
István herceg felhasználta apja szorongatott helyzetét s éppen a háború 
idején ütött lázadást ellene.

Éveken át dúlt a viszálykodás apa és fiú között. István haddal 
támadt apjára és több ízben megverte, úgyhogy Béla idegen segítséget 
is kénytelen volt igénybevenni fia ellen. Végül a főpapoknak sikerült 
a békét létrehozniok s Béla országgyűlést is tartott ekkor, melyen az 
aranybullát újból megerősítette.

Béla az Istvánnal való kibékülés után nem sokáig élt. Miután 
unokáját, Kunigundát, már korábban Ottokárhoz adta s másodszülött 
fiát, Béla herceget, Ottokár unokahugával házasította össze, a Nyulak 
szigetére (mai Margitsziget) húzódott és sok betegeskedés után az itteni 
apácák klastromában balt meg. Ebben a kolostorban volt apáca egyik 
b anya is, Margit, akit szent élete miatt halála után az egyház a szen
tek sorába iktatott.

V. István és IV. (Kun) László uralkodása.
(1270— 1272.), (1272— 1290).

IV. Béla halála után fia, István lépett a trónra. Székesfehérvárt 
nagy ünnepséggel koronázták meg. De már a koronázás alatt olyan dol
gok történtek, melyek csupán idő kérdésévé telték a háború kitörését. 
Anna hercegnő ugyanis, István testvére, a családi kincsek nagyrészét, 
közöttük egy arany koronát is magához vett s azokkal Ottokár cseh 
királyhoz szökött.

Anna azt állította, hogy a magával vitt kincseket apja neki hagyo
mányozta. István ellenben követelte azoknak visszaadását s miután 
Ottokár sem Anna hercegnőt, sem a családi kincseket nem szolgáltatta 
ki, István megindította ellene a háborút. Mikor a kölcsönös pusztításo
kat megelégelték, abban állapodtak meg, hogy Ottokár kiadja Istvánnak 
a kincseket és az udvarában tartózkodó párlütő urakat is elbocsátja. 
A cseh király azonban nem tartotta meg ígéretét, mire István újból 
megtámadta. Iszonyú kegyetlenséggel folyt mindkét oldalon a had
járat, a magyarok húszezer foglyot hoztak magukkal.

Ottokár, hogy vereségét kiköszörülje, nagy hadsereggel tört az 
országba és a Duna felső részénél kegyetlenül pusztított. Győzni azon
ban megint nem tudott s miután a magyarok Ausztriában és Morva
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országban is pusztították birtokait, békét kötött. Nehogy azonban 
hatástalanokká váljanak ígéreteik, a békeszerződésben Ottokár is, 
István is beleegyeztek abba, hogy a béke megszegőjét saját püspöki1 
egyházi átokkal sújtsa.

V. István.
R övid  uralkodása a la tt a csehek  és a szerbek ellen hadak ozott. 
M ialatt Szerbiában v o lt , f iá t, L ászlót elrabolták  ftle ség e  bele
egyezésével a  p ártü tő  főurak. A  hazatérő  k irály  a k iá llo tt izgalm ak  

k övetk eztéb en  nem sokára m egh alt.

István ezután Szerbia ellen vezetett hadjáratot, hogy annak hül
len fejedelmét, Urost, megbüntesse. Amíg a szerb háborúval volt elfog
lalva, olyan esemény történt családjában, mely előidézője lett korai 
halálának. Istvánnak két fia volt, László és Endre. Mind a kettő kis
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korú volt még s anyjuk, a kún Erzsébet felügyelete alatt nevelkedtek. 
A nagyravágyó és álnok királyné azonban titkon szövetkezett Pektári 
Joakhim tótországi bánnal s más főurakkal és László herceget az udvar
ból ellopatta.

/V. László.
Kún Lászlónak n evezték  el, m ert anyja kún asszony vo lt s ö 
is csak  a kún ok között érezte jól m agát. H ab sb urgi R udolfot 
győzelem h ez seg íte tte  a m orvam ezei ütközetben O ttokár cseh  
királlyal szem ben . U ralkodása a latt az ország rettenetes  
szegénységbe sü lyed t. A király nem  törőd ött az uralkodás  
gon d ja iva l, k ed ves kúnjai k özött dorbézolt állandóan. A 
krónikák szerin t egy  kún asszony ö le tte  m eg, de lehet, hogy 

ellenségei te lté k  el láb alól.

A kis főherceg elrablása Erzsébet tudomásával és az ő közre
működésével történt, de hogy miért, annak okát ezideig még nem tud
ták kideríteni. László herceget a kaproncai várba akarták elrejteni, 
de még mielőtt idejutottak volna, István tudomást szerzett a gyermek-
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rablásról és gyorsan otthagyta a tábort, hogy a rablókat utolérje. Ezek 
azonban elmenekültek a gyermekkel, Istvánt pedig a kiállott fáradalmak 
és az átélt izgalmak annyira megviselték, hogy súlyos beteg lett és így 
érkezett Csepel-szigetre, ahol nemsokára elhunyt.

Az Árpádházi magyar királyok életében folytonosan visszatérő 
esemény a koronáért folytatott versengés. Alig van olyan árpádházi 
király, aki ne akart volna még apja életében trónraj ütni s alig van olyan 
lázadó vagy pártütő királyi sarj, akit uralkodása alatt ugyanez a sors 
utói nem ért volna gyermeke részéről. V. István is apja, IV. Béla 
ellen támasztott nagy pártütéseket, természetesen ő sem kerülhette 
el a maga sorsát. Tőle elrabolták a gyermekét, hogy annál köny- 
nyebben küzdhessenek ellene. Ilyen körülmények között Lászlóra 
sem várhatott valami nyugalmas és kényelmes jövő. A történelem 
őt a kánokkal való barátkozása és anyja révén való kun szár
mazása miatt Kun László néven szokta nevezni.

Mivel apja halálakor csak tízéves volt, helyette anyja és Pektári 
Joakhim kormányoztak. Ez a kormány ahelyett, hogy az ellentétek 
okos kiegyenlítésére törekedett volna, még csak jobban clmérgesítelte 
az. amúgy is meglevő válságot. Erzsébet királyné azzal kezdte a kor
mányzást, hogy a főurakat hivatalaiktól megfosztotta és helyükbe a 
maga embereit nevezte ki. Ez a bánásmód a mellőzött urakat annyira 
felingerelte, hogy fegyveres erővel jelentek meg Székesfehérvárott és a 
királynét fiával együtt elfogták. A koronázást nem lehetett egy ideig 
tehát megtartani, de mikor Miklós erdélyi vajda, aki híveivel a király 
koronázására jött, beleavatkozott a dologba és a lázadó főurakat meg
támadta, Erzsébet és fia visszanyerték szabadságukat. Csak ezek után 
történt meg a koronázás.

László uralkodása azonban nem hozott szerencsét az országra. 
Ő maga nem kapott olyan nevelést, hogy hivatását komolyan betolt- 
hette volna, anyja és kormányzótársa, Pektári Joakhim pedig nem törőd
tek a főurak megnyerésével, hanem folytatták tovább azt az erőszakos 
politikát, mely mindenfelől gyűlölséget keltett ellenük. A lázadó főurak 
ekkor ismét Ottokárhoz menekültek és felkérték őt a király elűzésére. 
Már előbb a magyarok is betörtek Ausztriába és Stájerországba, most 
tehát Ottokár is hadat indított s Pozsony, Győr, Sopron, Nyitra alatt 
heves tusák folytak. Miután több várat elfoglalt és az ország nyugati 
részét megszállotta, kivonult az országból, mert Ausztriában olyan 
dolgok történtek, melyek trónját a legközelebbről érdekelték. A német 
fejedelmek ugyanis megválasztották császárrá habsburgi Rudolfot, a
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mai Habsburg-dinasztia megalapítóját. A német császári koronára 
Ottokár régtől fogva vágyott s a választófejedelmek Ígéretet is tettek 
neki ebben az irányban, de cserbenhagyták. Ottokár másként nem 
tudta sem bosszúját, sem tiltakozását kifejezésre juttatni, minthogy 
Rudolf megválasztatását nem ismerte el s a magyarok támogatá
sát kereste.

Eleinte úgy volt, hogy László király Ottokárral fog szövetkezni, 
de Pektári Joakhim felbontotta a szerződést és a magyaroknál segít
séget kereső Rudolf pártjára állott. Kétségtelen volt már eleve, hogy 
ahova a magyarok állanak, ott lesz a győzelem, ezért óhajtotta mind a 
két hadviselő fél a maga számára biztosítani a magyarok szövetségét.

Kán László pecsétjének mindkét oldala. 
A bécsi levéltárban.

Rudolfnak alig volt párezer főnyi serege, miután hűbéres szövet
ségesei elhagyták, a magyarok ellenben voltak vagy húszezerén s mind
végig döntő szerepet vittek a hadjáratban. A Morva-mezőn találkozott 
a két sereg egymással 1278 augusztus 2G-án. Rudolf a maga jelenték
telen hadával még pár órára sem tudta volna állani a küzdelmet, de 
ott voltak a magyarok, akik Ottokár seregét egymásután verték meg. 
Előbb a morvákat és cseheket, azután a lengyeleket. Dürnkrut és Still- 
fried környékén ment végbe a nagyjelentőségű csata, mely egyformán 
korszakossá vált mind Csehország, mind Magyarország későbbi törté
netének alakulására.

Miután a magyar sereg Ottokár hadát megverte, egy kisebb csa



174 Tolnai Világtörténelme

pattal Ottokár utolsó kísérletet tett a siker visszaszerzésére. Annyira 
komolyan vette az ügyet, hogy mikor seregének minden oldalon való 
hátrálását látta, ő maga ottmaradt a harctéren és addig küzdött, amíg 
egy magyar harcos fegyvere az ő életét is kioltotta.

Rudolf elfoglalta így Ottokár tartományait s ekkor vetette meg 
a Habsburg-birodalom alapjait -— a magyarok közreműködése által. 
Megérdemelték-e az osztrákok a magyaroktól ezt a nagy segítséget ? 
Olyan kérdés, amelyre ma sokkal könnyebb megfelelni, mint hét és 
félszáz esztendő előtt, mikor ennek még senki sem láthatta következ
ményeit. Tény az, a magyarságé az érdem, hogy a Habsburgok biro
dalma Rudolf alatt megalakulhatott, ha ugyan célszerű ezt érdemnek 
nevezni. Később Mária Terézia és Ferenc császár alatt, mikor a Habsburg- 
dinasztia fenmaradása megint a magyarság segítségén múlott, a magyar 
ontotta vérét s hozta a legnagyobb áldozatokat a császári ház érde
keiért, cserébe pedig mindannyiszor megkapta az osztrákoktól a hálát
lanságot, a rosszindulatot és azt a soha meg nem szűnő törekvést, hogy 
önállóságától megfosszák.

Kun László az Ottokár elleni hadjárat végeztével megelégedett a 
Rudolf köszönetével, az Ottokár által elfoglalt magyar megyék vissza
csatolásával, a hadizsákmánnyal és a esetiektől elvett jelvényekkel, 
de azzal éppen nem törődött, hogy az elfoglalt tartományokból Magyar- 
ország számára is jusson valami. Folytatta előbbi életmódját, azaz kizá
rólag az élvezeteknek adta át magát. A szerencsétlen király a lehető 
legrosszabb nevelésben részesült. Komolyságra, önuralomra, szenve
délyei fékentartására nem nevelték, ellenben hagytak mindent a sze
szélye szerint, hogy annál biztosabban zuhanjon romlásába.

Ebben az időben már olyan botrányos életet folytatott, hogy a 
nemesebb lelkületű hazafiak egészen kétségbe voltak esve az ország 
sorsa felett. Kedvesei között, a kunok társaságában töltötte minden 
idejét, a kormányzással nem törődött, az igazságot meg aszerint mérte, 
hogy kit milyen érdekek fűztek hozzá. Nagy visszatetszést keltett az is, 
hogy feleségét elűzte magától és kolostorba záratta, de még jobban 
növelte a felháborodást a kánokkal való barátkozása, kiket valósággal 
rászabadított a nemzetre. Ezek sanyargatták a népet, pusztították az 
országot, dúltak, raboltak mindenfelé, úgyhogy az ország főbbjei a 
romlás megakasztása végett kénytelenek voltak Lászlót elfogni és elzárni.

Nemsokára aztán szabadonbocsátották, mert töredelmes javulást 
ígért. De László ekkor sem változott meg. A kánok ellen hadat vezetett 
ugyan és leverte őket, de a megrendszabályozásukra hozott törvénye
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Kán László meggyilkolása.
A krónikák szerint Kun Lászlót egyik elhagyott kún szeretője gyilkoltatta meg családjának

férfitagjaival.

társaságon kívül egyéb alig érdekelte. Pedig a háborgás kitört már 
mindenütt körülötte. A pápa kereszteshadat akart indíttatni a kunok 
ellen, az országgyűlés a királyt hivatalosan felszólította rendes élet folyta
tására. De László haladt következetesen a züllésbe, úgyannyira, hogy egy

két nem hajtotta végre. Ezek tovább zsarolták az országot s közben, 
miként az már történni szokott az Árpád-királyok alatt, fellépett az új 
trónkövetelő, Endre herceg. De Lászlót mindezek nem érdekelték. 
Annyira süllyedt már a züllésben, hogy az italon és a rossz asszony-
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éjjel a biharmegyei kőrösszegi várban, mikor kunjai és szerelői társaságá
ban tivornyázott, a huszonnyolc éves királyt megölték. Meggyilkolását 
némelyek egyik kedvese bosszújának tartják. Vannak viszont olyan 
adatok, amelyek úgy tüntetik fel Kim László halálát, mint ellenségeinek 
a bosszúját, akik várták az alkalmat, hogy a gyűlölt királlyal végez
hessenek.

III. Endre.
(1290— 1301.)

Kún László halálakor már csak egyetlenegy Árpád-sarj volt élet
ben, III. Endre, aki II. Endre királynak Beatrixszel való házasságából 
származott István herceg fia volt. Eddig külföldön, főként Velencében 
tartózkodott s ott is kötött frigyet egy olasz főúr leányával. Az Árpád
házi királyok sorában ő volt a huszonharmadik és egyúttal utolsó ma
gyar fejedelem, vele az Árpádok férfisarjadéka aztán ki is halt.

Endre még Kún László életében érvényesíteni akarta királyi 
jogait, de nem talált elég pártolásra. így aztán Bécsbe ment Albert 
herceghez, Rudolf fiához, hogy tőle kérjen segítséget. Mihelyt értesült 
László haláláról, rz országba sietett, hogy megkoronáztassa magát, de 
ekkor az a kellemetlensége támadt, hogy a németújvári grófok, 
elfogták, nyilván azért, hogy szabadabban zsarnokoskodhassanak az 
országban. Csak nehezen tudott fogságából menekülni s a hatalmas 
Németujváry-család ezután is sok akadályt gördített megkoronázása 
elé. De Endrének sikerült végül legyőznie az akadályokat és magyar 
királlyá koronáztatnia magát.

Az igazi nehézségek azonban csak most vártak reá, mikor a kor
mánypálca kezében volt. Egyfelől az ország válságos gazdasági és poli
tikai állapota, melyet Kún László szerencsétlen uralkodása idézett fel, 
másfelől pedig az újonnan jelentkező trónkövetelők okoztak neki sok 
bajt, kik el akarták ragadni tőle a királyi pálcát. Endre mindenekelőtt 
országgyűlést hirdetett és itt a bajok orvoslására számos törvényt ho
zott, melyek a nemzet helyeslésével találkoztak. Az országgyűlés után 
az volt a főfeladata, hogy trónját megszilárdítsa, mert egyszerre három 
trónkövetelő is támadt ellene.

Ezek egyikét, az ál-Endrét, aki azt állította, hogy ő az igazi
III. Endre, rövid idő alatt kiűzte az országból. Következett ezután a 
második, Albert osztrák herceg, kit apja, Budolf császár bujtogatott fel 
a magyar korona megszerzésére. Rudolf ugyanis Magyarországot min-
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III.  Endre, az utolsó árpádházi király.

J akaratú, de erélytelen uralkodó volt, aki az ország züllött viszonyait nem volt 
képes rendbehozni. Három trónkövetelővel is kellett harcolnia. A hatalmaskodó 
főurakkal szemben a köz emességrc támaszkodott, mire ezek Róbert Károlyt akarták 

megkoronázni. Küzdelmes uralkodásának korai halála vetett véget.
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den teketória nélkül fiának adományozta. Alapította pedig ezen önké
nyes cselekedetét arra, hogy IV. Béla, midőn a tatárjárás után elmene
kült, hűbérül ajánlotta fel az országot a német császárnak. A törté
nelmi nevezetességű Habsburg-hálátlanság itt nyilatkozik meg először 
és pedig mindjárt Rudolfnál, aki a magyaroknak azt az áldozatkész
ségét, hogy őt Ottokárral szemben megvédelmezték és a Habsburg- 
dinasztia megalapításában segítették, azzal akarta viszonozni, hogy 
az országot a Habsburgok tartományai közé óhajtotta volna beolvasztani.

Endre radikálisan végzett az osztrák herceggel. Egyenesen Bécs

rneg is koronázták és a római szentszék is olyan erős támasza volt 
az olasz trónkövetelőnek, hogy az esztergomi érsek egyházi átokkal 
fenyegette azokat a magyar püspököket, akik Endrét támogatni meré
szelik.

IV. Miklós pápa halálával Martell Károly leghathatósabb támo
gatóját veszítette el az Endre elleni küzdelemben, úgyhogy célját nem 
is tudta megvalósítani s mikor ő maga is meghalt, Endre egyelőre vetélv- 
társak nélkül maradt egy ideig a trónon.

Miután az ország ügyei a legnagyobb rendetlenségben voltak, a 
békét Endre arra használta fel, hogy a beliigyekben valami rendet teremt-

ellen vezette hadait és vé
res harcokat vívott Albert- 
tel, aki, miután közben 
apja is meghalt, lemondott 
Magyarországra való igé
nyéről és kibékült Endré
vel. A béke nagyobb zálo
gául a hadjárat befeje
zése után Endre nőül vette 
Albert Ágnes nevű leá
nyát. De hátra volt még 
a harmadik trónkövetelő, 
Martell Károly, aki azon 
a címen formált jogot a 
magyar koronához, hogy 
ő Kán László nővérének, 
Máriának Anjou Károly- 
lyal való házasságából szár
mazott törvényes fia. Mar
tell Károlyt Nápolyban

111. Endre az országba jön. hogy 
Kán László halála után elfoglalja 

a trónt.
A Bécsi K épes K rónika díszes  

kezdőbetűje.
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sen. Szüksége volt erre azért is, mert az állampénztár üresen állott, a 
királyi jövedelmek megszűntek s a királyi hatalmat az a veszély fenye
gette, hogy teljesen a hatalmas összeköttetésekkel bíró és nagyvagyonú 
főurak játékszerévé válik. Endre tehát mindenekelőtt a királyi jöve
delmek helyreállítását vette programjába. Evégett vizsgálat alá vétette 
az eladományozott királyi javakat, hogy megállapítsa, vájjon törvényes 
úton jutottak-e azok birtokosaik tulajdonába.

Azokat, akik a törvényes tulajdonjogot kimutatni nem tudták 
és ilyenek számosán voltak — felhívta bitorolt javaik visszaadására. 
A kapzsi főuraknak egyéb sem kellett. Mihelyt azt látták, hogy a király 
az ő érdekeik ellen tör, nem törődtek 
többé semmivel, hanem csak a bosszúra 
gondoltak. El akarták űzni Endrét a trón
ról s Martell Károly fiát, Róbert Károlyt 
keresték fel, hogy őt tegyék meg magyar 
királlyá.

Endre politikáját a kapzsi főurak 
ellenállása egészen megbénította. Korán 
belátta, hogy hova fog vezetni, ha köve
telni fogja a jogtalanul eltulajdonított 
királyi javak visszaadását, éppen azért, 
nehogy forradalmat támasszon, abbahagyta 
szigorú programját s iparkodott csöndes
ségre bírni, a lázongó főurakat. Közöttük a 
Brebiri grófok, a Németujváry grófok s az 
Ejlakyak voltak a leghatalmasabbak.

A pesti országgyűlésnek az a része, mely veszedelmet látott a fő
urak hatalmának gyarapodásában, vagyis a köznemesség, Endre uta
sítására meghozta ugyan a főurak hatalmának korlátozására irányuló 
törvényeket, de nem volt, aki azokat végrehajtsa, mert az arisztokrácia 
mindig meg tudta azokat akadályozni. A magyar főurak olyan ellen
szenvvel voltak már eltelve Endre iránt, hogy 1300-ban Róbert Károlyt 
behozták az országba és Zágrábban királlyá koronáztatták.

Entire sokkal gyöngébb és betegesebb volt már ekkor, hogysem 
fegyveres erővel meg tudta volna akadályozni a főurak lázadását és 
Róbert Károly megkoronázását. Levelet írt tehát a pápának, melyben 
felkérte, hogy jelentse ki tiltakozását Róbert Károly megkoronázása 
ellen. Endrét értesítette Rómába küldött követe, hogy a pápai udvar 
nem tulajdonít fontosságot Róbert Károly megkoronáztatásának. Nem-

III.  Endre képmása a bécsi 
Mű történ eli .1 Iúzeumban.

12*
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sokára vége is szakadt Endre küzdelmes uralkodásának, mert 1301 
január 14-én meghalt, állítólag mérgezés következtében. Felesége egyik 
svájci kolostorba vonult, leánya, Erzsébet pedig, akit Vencel cseh király 
fiával jegyeztek el, megutálta kicsapongó jegyesét s szintén a zárdában 
keresett menedéket.

III. Endrével megszűnt aztán az árpádházi királyok uralma. 
Ha nem számítjuk az Árpádtól Szent Istvánig tartó korszakot, Szent 
István óta éppen háromszáz esztendőt töltöttek az Árpádok a királyi

Templomi cs használati tárgyak az árpádházi királyok idejéből.

trónon. Ez a háromszáz esztendő tele van hatalmas küzdelmekkel és 
belső viszályokkal és nagy kulturális mozgalmakkal is, melyek között 
legnevezetesebb a kereszténység behozatala és az államszervezetnek nyu
gati formák szerint való átalakítása. A királyok sorában Szent István, 
I. Béla, Szent László, Kálmán, III. Béla és IV. Béla tűnnek ki rész
ben mint törvényhozók, részben mint hadvezérek és országszervezők 
s az övék az érdem, hogy az 1300. esztendő végeztével a magyarság 
erkölcseiben, szokásaiban és életmódjában annyira átalakult, hogy a 
magyar állam méltóan illeszkedhetett be a keresztény Európa modern 
államai közé.



Németország a Hohcnstaufok idejében.

III. Lothar és III. Konrád.
(1125— 1137.) (1138— 1152.)

V. Henrik halála után, aki 1125-ben szállt sírba, elszabadultak 
Németországban újra a belső egyenetlenség ördögei. Henrik nővérének, 
Ágnesnek legidősebb fia, a 35 éves vitéz, okos, Sváb Frigyes volt V. Hen
rik kiszemelt utóda. De Adalbert mainzi érsek, a pápa akaratának kép
viselője másképp akarta. Adalbert cselszövései következtében Lolhár 
szász herceget választották meg V. Henrik utódává, aki csak nagynehe- 
zcn szánta rá magát a korona elfogadására.

111. Lothárl, a leghatalmasabb német fejedelem, Welf bajor her
ceg támogatta, akinek a fiával eljegyezte a leányát. Bár Sváb Frigyes 
önként hódolt Lothárnak, ez azt követelte Frigyestől, hogy adja ki az 
összes birodalmi javakat, amelyeket császári nagybátyjától kapott volt, 
köztük Mathild tusciai grófnő birtokait is. Minthogy Frigyes a Waib- 
lingen-család feje ezt megtagadta, birodalmi átok alá fogták s ezzel 
megkezdődött az a száz évnél tovább tartó áldatlan családi viszályko
dása Welfek és a Waiblingok (olaszul guelfek és ghibellinck) között, amely 
a német birodalom hatalmát és egységét nagyon meggyöngítette ugyan, 
de gazdasági és kulturális érdekeinek nagy hasznára vált.

Kimondták a háborút is a két hohenstaufi testvér, Sváb Frigyes 
és Frank Konrád ellen. Ez utóbbi, aki nem tette még le a hűségcsküt 
Lothárnak, kikiáltaLta magát Speierbén királynak s bár a német püspö
kök száműzték és II. Honoriusz pápa kiátkozta, mégis átkelt az Alpese- 
ken s Anzelm érsek nemcsak Monzában, hanem másodszor Milanóban 
is megkoronázta Konrádot Itália királyává. De Itália nagyjai cserben-
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hagyták őt, úgyhogy nemsokára szegényen és elhagyottan alig tudott 
visszamenekülni az Alpeseken keresztül Németországba. Eközben oda
haza is súlyos csapások érték a Hohenstaufokat. Lothár hosszú ostrom 
után elfoglalta a Sváb Frigyeshez szító Speiert és pár hónap múlva meg
szállta Nürnberget is.

A Hohenstaufok pártjának legyőzése után Lothár Itáliába vonult, 
ahol megint két pápát választottak II. Honoriusz halála után. A ciszter
cita reformpárt bíbornokai II. Innocencet, a cluny reformpárt hívei 
II. Anakléiot. Lothár II. Innocenc pápához csatlakozott. Mikor Lothár 
visszatért a dánok és szlávok ellen folytatott harcból, a pápával együtt 
bevonult Rómába, amelynek nagy része az Angyalvárral és a Péter- 
templommal együtt Anaklét ellenpápa kezében volt. A királyt és fele
ségét, Richenzát 1133-ban koronázta meg II. Innocenc a Laterán-temp- 
lomban a császári koronával. Mathild tusciai grófnő birtokait Lothár 
száz font ezüstért hűbérbe vette a pápától, aki csak jelentéktelen enged
ményeket adott a császárnak az invesztitúra-jog terén. Ez a császári koro
názás nem annyira megtiszteltetés, mint inkább megalázás volt. Inno
cenc a császár halála után egy festményt helyeztetett el a Lateránban 
s Lothárt úgy festette le, amint térdenállva, imára kulcsolt kézzel fogadja 
el tőle a császári koronát. Sokkal értékesebb volt ennél az a királyi korona, 
amelyet II. Roger normann fejedelem kapott Palermóban II. Anaklét 
pápától. II. Roger király hamarosan egyesítette az összes apró fejedel
meket s mint a pápa vazallusa, hatalmas birodalmat alapított délen, 
amelynek határa Róma falai alá felnyúlt. Lothár és Innocenc csakhamar 
otthagyták Rómát, mert féltek az ellenpápát támogató Roger fejede
lemtől.

Odahaza több szerencsével állította helyre Lothár uralkodói tekin
télyét. Mikor Ulm városát bevette és felégette, teljesen megtörte a Hohen
staufok hatalmát. Sváb Frigyes mezítláb járult Fuldában Richenza 
császárné elé, hogy közvetítését kérje. A pápa is békét akart, hogy Német
ország hatalmát felhasználhassa II. Roger és Anaklét ellen. A bambergi 
birodalmi gyűlésen Sváb Frigyes térdreborult a császár előtt, aki kegye
sen kibékült vele. Pár hónap múlva meghódolt Boleszláv lengyel herceg 
is Merseburgban, amikor éppen ott voltak a görög császár és Velence 
követei, hogy segítséget kérjenek II. Roger ellen. Végül Komád, ellen
király is meghódolt Lothárnak és kegyelmet kapott, mint Frigyes. Vissza
kapta birtokait is, de meg kellett ígérnie, mint Frigyesnek, hogy elkíséri 
Lothárt Itáliába. A hetvenéves császár hatalma tetőpontján állt s azt 
remélte, hogy Itáliában is győzni fog.

1S2
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A császár cl is indult Itáliába feleségével és Kevély Henrik bajor 
herceggel együtt. A hatalmas sereg egyik részét Frank Konrád vezette 
s keleten vonult dél felé, megrémítve Milánót, Paduát és Bolognát is. 
A sereg másik részét Kevély Henrik vezette. Vele volt Innocenc pápa 
is. Rómát megkerülték és Bariban egyesültek a császári seregek. Roger 
béketárgyalásokba kezdett, de a császár a pápa és clairvauxi Bernát 
hatása alatt hallani sem akart a békéről. Mivel a pápa szigorúan ragasz
kodott a maga hűbérúri jogaihoz, Lothár megsértődve visszaindult

Lovagi torna a középkorban.
A középkorban nagyon kedveltek voltak a harci játékok, amidőn a lovagok az előkelő közönség 
je enléte mellett lóháton, páncélban mérkőztek. A díjakat: aranynyakláncokat, öveket, 
paripákat, sólymokat, agarakat mindig hölgyek adták át a győzteseknek. Képünk Vilmos 
bajor herceg tornakönyvéből való; a lovagok alakja fölött ott van a nevük és a címerük is.

Németországba. Rómát megint elkerülte, mert Anaklét pártját még min
dig nagyon erősnek tartotta. A közelgő tél ellenére erőltette a hazatérést, 
mert nem akart Itáliában meghalni. A bajor határon egy parasztkunyhó
ban azonban meg kellett állnia. Átadta vejének, Henrik hercegnek a 
birodalom koronázási jelvényeit s meghalt.

Halála után, mint a kártyavár, összeomlott minden, amit Itáliá
ban annyi áldozattal elért. Roger a német sereg elvonulása után nyom
ban visszafoglalta Apuliát. Clairvauxi Bernát béketárgyalásokat kez
dett a hatalmas normann királlyal, de közben meghalt az ellenpápa, 
II. Anaklét s ezzel véget ért a szakadás és II. Innocencet mindenki el
ismerte pápának.
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Kevély Henrik volt Lothár császár kijelölt utóda, de az egyházi 
párt, amelynek Albert trieri érsek volt a feje, félt Henrik hatalmától 
s Frank Konrádot választotta meg királlyá, akit meg is koronáztak. 
Dühösködve és egy ideig tétovázva, végül belenyugodott Kevély Henrik 
is a történtekbe. Elküldte Ivonrádnak a koronázási jelvényeket is és 
bejelentette, hogy lemond a trónra való igényéről. Személyesen azonban 
nem akart megjelenni Konrád előtt, hogy hódoljon neki.

II. Konrád a Hohenstaafok dinasztiájának első uralkodója volt. 
Bár papi intrika juttatta trónra s a német fejedelmek idegenkedtek 
tőle, ez a dinasztia testesítette meg először az égretörő, merész német 
idealizmust és alatta élte a német lovagkor a valóságban és a költészet
ben egyaránt a virágkorát.

Konrádnak először a Welfekkel kellett végeznie. Az augsburgi 
birodalmi gyűlésen felszólította Kevély Henriket, hogy mondjon le 
mindkét hercegségéről. Minthogy ez vonakodott lemondani, kimondta 
rá a birodalmi átkot s a szász hercegséget nyomban Medue Albert határ- 
grófnak, a bajor hercegséget pedig mostohaöccsének, Lipót osztrák határ- 
grófnak adta. A Welfek és a Hohenstaufok közt erre fegyvernek kellett 
döntenie. Medve Albert eleinte diadalmasan vonult be a hercegségbe, 
de mikor Kevély Henrik megérkezett, Albertnek menekülnie kellett. 
Strassburgban kimondták Henrik ellen a birodalmi háborút s ekkor 
vált szét a birodalom először élesen a Welfek és a W aiblingek pártjára. 
Kreuzburg mellett találkozott a két ellenséges tábor, de mielőtt ütkö
zetre került volna a sor, Kevély Henrik, aki még csak 35 éves volt, hir
telen meghalt. A békét azonban halála sem állította helyre, mert Szász
ország most sem ismerte el Medve Albertet,, hanem Henrik herceg tíz
éves kisfia, a későbbi Oroszlán Henrik mellé állott.

Bajorországban diadalmaskodott Lipót osztrák herceg és Konrád 
király teljesen megtörte a Welfek ellenállását. Itt történt, hogy Konrád 
megengedte a weinsbergi asszonyoknak, hogy szabadon elvonulhatnak 
és magukkal vihetnek ingóságaikból annyit, amennyit elbírnak vinni. 
Mikor minden nő vagy a férjét vagy a vőlegényét vagy az öccsét cipelte 
ki a hátán a városból, Lothár unokaöccse, Frigyes, a későbbi császár 
meg akarta ezt akadályozni, de Konrád mosolyogva így szólt :

„A királyi szót nem szabad sem kiforgatni az értelméből, sem félre
magyarázni.”

Mind a két párt ki volt már merülve, mikor két haláleset meg
könnyítette a békekötést. Elhunyt Richenza özvegy császárné, aki lelke 
volt a Welfek ellenállásának és pár hónap múlva meghalt a fiatal Lipót
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herceg is. Konrád Frankfurtba birodalmi gyűlést hívott össze, ahol meg
történt a nagy kibékülés. Lipót öccse, Henrik, megkapta az osztrák 
határgrófságot és Ivevély Henrik özvegyének, Gertrudnak a kezével 
együtt Bajorországot is, amelyről Oroszlán Henrik lemondott. Medve 
Albert lemondott Szászországról, amely Oroszlán Henriké maradt.

A béke azonban nem volt tartós, mert Gertrud hamarosan meg
halt. A fiatal Oroszlán Henrik anyja halála után nem törődött többé a 
békeföltételekkel és a hohen- 
staufi királlyal. Megint bajor 
hercegnek nevezte magát és 
Szászországban kedve szerint 
rendelkezett s soha be nem 
várta a király utasításait.

Nagyon rosszul állt Német
ország ügye Itáliában, ahol II.
Roger normann király egysé
ges, nagy normann birodalmat 
alapíLott Rómától délre. Roger 
király elfogta II. Innocenc pá
pát is s a pápa csak a leg
nagyobb engedmények árán 
kapta vissza tőle szabadságát.
Sok hasznát azonban nem ve
hette, mert odahaza Rómában 
Bresciai Arnold, a koldusbarát 
hatalmasodott el annyira, hogy 
a rómaiak egyszerűen megtagad
ták világi ügyekben az enge
delmességet a pápának. II.
Innocenc pápa ezen való bána
tában nemsokára meg is halt.

Utódainak még jobban meggyűlt a bajuk Bresciai Arnold pártjá
val, de hiába reménykedtek III. Konrád segítségében, aki éppen ekkori
ban keresztesháborúba indult a Szentföldre. (Konrádnak szentföldi 
útját ismertettük már a második keresztesháború történeténél.) III. 
Konrád hazatérte után nemsokára meghalt. Halála előtt nyolcéves 
fia, Frigyes fölött a gyámságot a koronázási jelvényekkel együtt unoka- 
öccsérc, a 32 éves Sváb Frigyesre bízta.

Énekét hegedűn kísérte.
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I. (Barbarossa) Frigyes.
(1152—1190.)

A német fejedelmek most Frigyest, a rőtszakállút vagy Barba- 
rossát választották meg egyhangúlag német királlyá. Barbarossa Frigyes 
uralkodásának főbb eseményeit, itáliai dolgait és végül halálát a Szent
földön ismertettük már a keresztesháborúk történetében. Ehelyütt 
csak a németországi eseményekkel kell még e nagy ember uralkodásá
nak történetét kiegészítenünk. Alig lépett trónra, sikerült rendet terem 
tenie, mert mindenki félt tőle és tisztelte eszét és energiáját. Csak egy 
dolgot nem sikerült rendeznie : a bajor hercegség dolgát. Talán azért, 
mert meg volt győződve róla, hogy Oroszlán Henriket illeti meg jog 
szerint a hercegség és nem az osztrák Babenbergi Henriket, Oroszl n 
Henrik mostohaapját. A bajor kérdést nem is tudta Frigyes rendezni, 
míg vissza nem tért Itáliából, ahol császárrá koronáztatta magát. Ekkor 
a regensburgi gyűlésen Henrik osztrák határgróf ünnepélyesen lemondott 
Bajorországról, amelyet a császár Oroszlán Henrik hercegnek adott. 
Ugyanekkor azonban Ausztriát Bajorországtól független örökös herceg
séggé emelte s azt a hallatlan privilégiumot adta neki, hogy fiutódok 
hiányában átszáll a hercegség a Babenberg nemzetségből való oldalági 
rokonokra.

Oroszlán Henrik merész kézzel kezdett uralkodni Bajorországban 
s megalapította csakhamar az Izar partján a seftlarni barátok templom- 
telepe körül München városát, amely gyors virágzásnak indult. Baben
bergi Henrik pedig az ősrégi Bécset választotta ki országa székhelyévé.

Tárgyalásokba kezdett a császár titokban Vladiszláv cseh her
ceggel is, akinek végül megadta a királyi címet (ezóta királyság Cseh
ország) annak ellenében, hogy Vladiszláv megígérte, hogy résztvesz az 
itáliai útban. Burgundiát úgy fűzte hozzá jobban Németországhoz, hogy 
feleségül vette Beatrixet, a burgundi szabad grófság szép örökösnőjét. 
Megalázta Boleszláo lengyel herceget is, aki megtagadta a hűbéradót. 
Mezítláb, nyakában csupasz karddal a császár lábai elé vetette magát 
Boleszláv Magdeburgban és így kért tőle kegyelmet. Uj hűségesküt tett, 
nagy hadi kárpótlást fizetett s háromszáz lovast ígért a legközelebbi 
itáliai útra. így aztán meg is kapta a kegyelmet. Mikor a würzburgi 
birodalmi gyűlésen ott voltak Konstantinápoly, Burgundia, Itália, 
Csehország, Magyarország, sőt Anglia s Dánia követei is, hogy tisztele
tüket fejezzék ki a hatalmas császár előtt, úgy tetszett, hogy a világ
uralom büszke álma megvalósulás felé közeledik.
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Ezután indult el Frigyes újabb olaszországi útjaira, amelyekről 
már megemlékeztünk. Miután a szerencsétlenül végződött negyedik 
itáliai útjáról visszatért, szükségesnek látta Rőtszakállú Frigyes, hogy 
családi hatalmát megnövelje. Elhalálozások folytán visszaszállt rá a 
sváb hercegség és visszaszállt rá számos uratlanná vált más hűbérbirtok 
is. Ekkor történt, hogy Frigyes örökössé tette családjában a koronát is, 
amennyiben ötéves kis fiát,
Henriket királlyá koronáztatta.
A megüresedett frank herceg
séget harmadik fiára, Komádra 
ruházta, Durgundot és Arlest 
pedig negyedik fiára, Ottóra.
Mindez nagyon bosszantotta 
Oroszlán Henriket, aki gya
nakvó szemmel látta a csá
szári hatalom folytonos erősö
dését. Oly hatalmasnak érezte 
magát Oroszlán Henrik, aki 
két örökös hercegségét, Szász
országot és Bajorországot 
Holstcinban, Mecklenburgban,
Pomerániában és a vend föl
dön szerzett hódításaival is 
gyarapította, hogy önkényke
dése kisebb hűbéreseivel szem
ben nem ismert határt. Vetély- 
társa, Medve Albert élére állt 
az elkeseredett kisebb uraknak 
és megtámadta Henriket. Két 
évig tartott a szenvedélyes, el-
. . ., . . ,  . . . ,  ' , , Barbarossa Friqiies mellszobra a kappenbergikeseredett háborúskodás es ve- múzeumban.
gül Henrik győzött. Frigyes csá
szár a bambergi birodalmi gyűlésen kibékítette aztán az ellenfeleket. 
Medve Albert halála után Henrik oly szilárdnak érezte hatalmát, hogy 
nyugodtan elvándorolt régebbi fogadalmához képest Jeruzsálembe.

Mikor a császár ötödik itáliai útjára indult, ez főleg azért végző
dött oly szerencsétlenül, mint már elmondtuk, mert Oroszlán Henrik, 
aki a császárra féltékenykedett és csak a saját hatalma növelésével törő
dött, nem teljesítette hűbéri kötelességeit. De ütött a bosszú órája. Mikor
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Frigyes császár végül kibékült a pápával, legjobban Oroszlán Henrik 
ijedt meg. Nem ok nélkül. Ellenségei mind föllélekzettek s panaszt tet
tek ellene országháborításért és felségárulásért. A würzburgi gyűlésen 
kimondták rá a birodalmi átkot és megfosztották összes hűbér
birtokáitól.

Oroszlán Henrik nem nyugodott bele egykönnyen a fordulatba. 
Legalább Szászországot szerette volna megmenteni. De hiába. A csá

szár hadai mindenütt győztek. Henrik személyes találkozást kért a csá
szártól, de ez megtagadta tőle s az erfurti gyűlés elé utasította őt.

Meg is jelent ott a büszke hős s a császár lábai elé borulva könyör- 
gött kegyelemért. A császár fölemelte a megalázott Henriket és béke
csókot váltott vele. Hercegségeit azonban nem adhatta már vissza neki, 
csak Braunschweigot és Lüneburgot tarthatta meg Henrik, akire a gyű
lés háromesztendei száműzetést is kirótt büntetésül, amelyből csak a 
császár hívhatja vissza. Henrik feleségével és két fiával Normandiába 
vonult s ott élt, várva a jobb időket, apósának, II. Henriknek 
udvarában. ^

Német lovagvár a középkorban.
K ettős lalak  és több toron y  v éd te  a várat, am elybe csak a felvonó h ídon  á t  le h e te tt  

b eju tni. L andeck várrom jai alapján  készült rekonstrukció .
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Barbarossa éle Le további folyását, keresztesháborúját és halálát 
a Szentföldön elbeszéltük már a keresztesháborúk történetében. Utóda 
fia, Henrik lett, aki apja távollétében eddig is uralkodott.

VI. Henrik császár.
(1190— 1197.)

Az alig 24 esztendős Henrik, akit apja már ötéves korában királlyá 
koronáztatott, élni akart a nagy hatalommal, amelyet apja ráhagyott. 
De fiatalsága csakhamar új tervek kovácsolására késztette a Hohen
staufok ellenségeit. Oroszlán Henrik, bizakodva a császár távollétében, 
megszegte esküjét és vissza akarta foglalni a szász hercegséget. Sokan 
melléje állottak, de az ifjú király nem ijedt meg. Harcra szólította fel 
a birodalom nagyjait az esküszegő herceg ellen és nagy sereggel indult 
ellene. A birodalmi sereg oly döntő előnyökre tett szert, hogy Fuldába 
létrejölt a béke, amelynél fogva Oroszlán Henrik kötelezte magát töb
bek közt arra is, hogy két idősebb fiát, Henriket és Lothárt átadja 
túszokul Henrik királynak. Lothárt Augsburgba küldte a császár, Hen
riket pedig magával vitte Itáliába.

Szicíliában Henrik feleségének, Konstancának az unokaöccse,
11. Vilmos volt a normann dinasztia utolsó törvényes sarja. II. Vilmos 
király Henrik trónralépte előtt nem sokkal meghalt. A normann nagyok 
annyira útálták a német uralmat, hogy nem Henriket választották meg 
királyuknak, hanem Leccei Tankréd grófot, a királyi ház egy törvény
telen sarját, aki vitéz és lovagias ember volt.

Henrik 1191-ben akadálytalanul bevonult Rómába, mert a lom
bard városok egyenetlenkedtek egymással. Az új pápa, III.  Celesztin 
megkoronázta ugyan Henriket császárrá, de Tusculum városát, amely 
mindig császárhű város volt, át kellett engednie a rómaiaknak, akik 
azt földig lerombolták.

A szicíliai expedíció azonban szerencsétlenül végződött. Tankréd 
vitézsége és a dögvész nagyon megritkította a német hadsorokat. Henrik 
maga is beteg lett s feleségét, Konstancát pedig Tankréd foglyul ejtette. 
A császárnak így dicstelenül kellett távoznia Itáliából. A pápa közben
járására ugyan kiszabadult később a császár felesége, de maga a pápa 
átpártolt a normannokhoz és felruházta Tankrédot Szicília királyságá
val. A fiatal Welf Henrik, aki csak kénytelenségből követte a császárt 
Itáliába, szintén Tankrédhoz pártolt, aki tárt karokkal fogadta. A Hohen-
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staufok hatalma tehát rombadőlt Itáliában éppúgy, mint Palesztinában 
és romlás fenyegette Németországban is.

Mikor a császár hazaérkezett, összeesküvés fogadta őt. Oroszlán

VI. Henrik német császár.
Barbarossa Frigyes fia volt s korai halála akadályozta meg, hogy 

világhatalmi ábrándjait valóra váltsa.

Henrik nem teljesítette a fuldai béke föltételeit, ellenben szövetkezett 
Szicíliai Tankréddal és sógorával, Oroszlánszívű Rikhárd angol királlyal, 
aki ekkor úton volt már hazafelé a Szentföldről. VI. Henrik erre bosszú
ból birodalmi átok alá fogta Oroszlán Henrik fiát, az ifjú Henriket, de 
az alsórajnai fejedelmek mind Oroszlán Henrikhez csatlakoztak a csá
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szár ellen. Nagy bajában az mentette meg a császárt, hogy véletlenül 
foglyul ejtette Oroszlánszívű Rikhárdot, aki álruhában igyekezett haza 
Angliába Németországon keresztül. A lázongó német főurak, mikor 
hatalmas segílő társukat ekképpen elvesztették, Speierben békét kötöt
tek a császárral, aki megígérte, hogy Rikhárdot szabadon bocsátja. 
II. Fülöp francia király követei azonban arra kérték it császárt, hogy 
Rikhárdot ne bocsássa szabadon s egyben a császár unokahugát, pfalzi 
Ágnest II. Fülöp számára feleségül kérték. Henrik császár nem tudta, 
mitévő legyen. A bonyodalmat azonban asszonyi csel oldotta meg a 
császár akarata ellenére, de a császár javára. Konrád pfalzi gróf felesége, 
Izmengard grófné ugyanis leányát, Ágnest titokban feleségül adta Orosz
lán Henrik fiához, Braunschweigi Henrikhez, aki birodalmi átok alatt 
volt. A császár kénytelen-kelletlen belenyugodott ebbe a fordulatba. 
A fiatal Henriknek megbocsátott és az angol királyt szabadon bocsá
totta, miután a 100.000 márka ezüst váltságdíj is megérkezett Angliából, 
így álltak a dolgok, midőn a kevély Oroszlán Henrik is megjelent a 
császár előtt és beleunva a húszesztendős háborúskodásba, békülni 
akart. Lemondott nagy terveiről, visszavonult Braunschweigba s ott 
békességben élt haláláig (1195.). Merész, hősies férfi volt, akinek az volt 
a tragikuma, hogy a végzet nála is hatalmasabb ellenfelet állított szembe 
vele annak idején : Barbarossa Frigyest.

Nemsokára meghalt Tankréd sziciliai király s nyomban utána 
legidősebb fia, Roger is, úgyhogy Henrik császár, akinek az angol király 
váltságdíjából sok pénze volt, azt remélhette, hogy most immár aka
dálytalanul elfoglalhatja Szicília trónusát. De a sziciliai országnagyok 
Tankréd második fiának, III.  Vilmosnak hódoltak, akinek anyja és 
gyámja Szibilla királyné volt. Fegyvernek kellett dönteni. VI. Henrik 
császár elfoglalta és kifosztotta Salcrnót s ünneplésén bevonult Palermóbu. 
Szibilla királynénak adta hűbérül a leccei grófságot, Vilmosnak pedig 
Tarentumot s így végül királlyá koronáztathatta magát békességben 
a palermói székesegyházban. A királyi kincseket, köztük II. Roger bíbor- 
köntösét, ezt a gyönyörű arab munkát, amelyet azóta a német királyok 
használtak a koronázáskor, elszállíttatta Németországba. A császár 
ekkor volt szerencséje tetőpontján.

Nemsokára arról értesült, hogy feleségének, Konstancának fia 
született, a későbbi II. Frigyes császár. De csakhamar arról is értesült, 
hogy összeesküvést szőttek ellene, amelyben résztvett Konstanea is. 
Érezte, hogy Szicíliában tűzhányók fölött jár s ezért gyorsan cseleke
dett. Minden hatalmat átruházott Konstancára, aki, mint II. Roger

_________
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leánya, úgy is jogszerű örököse volt Szicíliának s birodalmi helytarló 
gyanánt kinevezte melléje Urslingen Konrádot. Ezután Szibilla özvegy 
királynét leányaival együtt egy elzászi kolostorba küldte, III. Vilmost 
pedig a hohenemsi kolostorba a Boden-tó mellé s ő maga visszatért 
Németországba.

Otthon nagy tervekkel foglalkozott. Örökössé akarta tenni csa
ládjában nemcsak a német, olasz és szicíliai koronát, hanem császára 
akart lenni az egész világnak s hűbéresévé akarta tenni Bizáncot, Francia- 
országot, Spanyolországot és Angliát is. A tervhez csak 52 német

főúr járult hozzá félig 
kényszerűségből, de III.  
Celesziin pápa, akit föl
keresett VI. Henrik, hogy 
fiát megkereszteltesse és 
megkoronáztassa, állhata
tosan ellenezte a nagy ter
vet. így aztán Frankfurt
ban csak úgy hódoltak a 
főurak a császár fiának, 
hogy a császár előbb ki
jelentette, hogy lemon
dott arról a tervéről, hogy 
örökössé tegye a koronát.

Szicíliában eközben 
újra lázongás tört ki, 
amelyben résztvett Kon- 
stanca is, aki sohasem 

szerette igazán a nála sokkal ifjabb német császári férjet. A császár 
gyorsan véget vetett a zendülésnek és rémes bosszút állt a zendülőkön. 
Részint tengerbe dobatta őket, részint elevenen szétfűrészeltette, karóba 
húzatta és szurokkal leöntve meggyujtatta őket. San Giovanni várúrnak 
pedig, aki Konstanca kedvese volt és a szicíliai koronára tört, a csá
szárné szemeláttára izzó koronát szegeztetett a fejére. Azóta rend 
volt Szicíliában.

Bizáncban is kezdtek félni a császár hatalmától és III.  Elek csá
szár, aki öccsét, Izsákot, Sváb Fülöp apósát megbuktatta, meghódolt 
Henriknek és 6000 font arany évi adót ígért.

VI. Henrik ekkor keresztesháborút tervezett a Szentföldre. Össze 
is gyűjtött 60.000 főnyi sereget Dél-Itáliában, amelynek első része ti

VI. Henrik német császár pecsétje.
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is indult. A császár azonban előbb meg akarta koronáztatni kétéves 
fiát, a későbbi II. Frigyest. Mikor azonban Fülöp sváb herceg, a csá
szár öccse Sziciliába jött a kis Frigyesért, a 32 éves VI. Henrik hirtelen 
meghalt. A kereszteshadak elfoglalták már Beimtot és éppen Jeruzsálem 
ellen indultak, mikor a császár haláláról értesültek. Legnagyobb részük 
nyomban visszaindult. Akik ottmaradtak, azok megalapították a német 
lovagrendet, amelybe belépett számos francia, angol és olasz lovag is.

Konstanca özvegy császárné, aki sohasem szerette a németeket, 
kétéves fiát, Frigyest magánál tartotta, a német vezéreket elkergette 
s érezvén közelgő halálát, III.  Ince pápát nevezte ki fia gyámjává és 
a sziciliai királyság kormányzójává. így aztán nemsokára eltűnt a német 
uralom minden nyoma Közép és Felső-Itáliában is és Róma lett Itáliának 
a fővárosa.

A Hohenstauf-ház hívei, minthogy a Sziciliában élő gyermek 
Frigyestől nem várhatták a szétzüllött birodalom rendjének helyreállí
tását, Sváb Fülöpöt választották meg német királynak, VI. Henriknek 
az öccsét. Erőrekapott azonban a Welf-párt is, amely Oroszlán Henrik 
18 éves fiát, Ottót választotta meg ellenkirálynak s IV. Ottó néven meg 
is koronázta őt Adolf kölni érsek. Ez az Ottó hősies, hatalmas ifjú volt, 
de Normandiában nevelkedvén németül nem is tudott. A két ellenkirály 
bősz haraggal tört egymásra s a német birodalom megint két pártra 
szakadt. Újra felhangzott birodalomszerte a Welfek és Waiblingok csata- 
kiállása. Évekig tartó háborúskodás után végre mind a két király ki
jelentette, hogy belenyugszik a hatalmas III.  Ince pápa döntésébe, 
aki gyámja volt II. Frigyesnek és kormányzója volt Szicíliának. Német
ország sorsa tehát ismét a pápától függött. A pápa Sváb Fülöpöt akarta 
elismertetni királynak s Ottót akarta kijelölni Fülöp utódának, akinek 
nem volt fia. De Ottó ezt a döntést nem volt hajlandó elfogadni, mire 
megint fegyverrel akarták eldönteni a sorsot. Már szemben álltak egy
mással a seregek, mikor a bambergi püspöki palotában Wittelsbach Ottó 
pfalzi gróf orozva meggyilkolta a 32 éves Sváb Fülöpöt, aki nem akarta 
feleségül adni hozzá legidősebb leányát, Bealrixot. A sors végzése foly
tán IV. Ottó megszabadult az ellenkirálytól s Frankfurtban eljegyezte 
magának Sváb Fülöp tízéves lányát, a bájos Beatrixot, hogy véget 
vessen mindörökre a két család átkos viszályának. A gyilkos Wittelsbach

Tolnai Világtörténelme VIII. 13

Sváb Fülöp és IV. Oltó.
(1198— 1208.) (1209— 1218.)
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Ottót pedig birodalmi átokkal sújtották s röviddel utóbb Kaidén Hen
rik birodalmi marsall meg is ölte őt. Ősi várát lerombolták és birtokát 
a német lovagrendnek adták.

III. Ince pápa istenítéletnek jelentette ki Sváb Fülöp gyászos 
végét és Ottó mellé állt. A würzburgi gyűlésen mindenki meghódolt
IV. Ottónak, úgyhogy a birodalom egysége megint helyreállt. ;A békével

Sváb Fülöp német király
O ltó  c-llenkiróllyal hosszas küzdelm eket v ív o tt  a  trón ért. O rgyilkosok  

ülték  m eg.

legtöbbet nyeri III. Ince pápa, aki közben Konstantinápoly elfoglalása 
után világuralomra tett szert. IV. Ottó lemondott az invesztitúra jogról 
teljesen, elismerte a pápa uralmát Itáliában és hadat ígért az eretnekek 
ellen, csakhogy megkapja a császári koronát. Bevonult Rómába, ahol 
hosszas tárgyalások után a pápa császárrá koronázta őt a Péter-temp- 
lomban.

IV. Ottó ezután nem sokat törődött a pápának tett ígéreteivel, 
hanem vissza akarta állítani hatalmát Közép és Felső-Itáliában, sőt 
szemet vetett a szicíliai királyságra is. A pápa átokkal sújtotta a nem lég
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megkoronázott császárt, de IV. Ottó nem törődött az átokkal, elfoglalt 
néhány itáliai várost s már-már megszállta egész Sziciliát, mikor hir
telen vissza kellett sietnie Németországba, ahol időközben teljes lett 
a felfordulás, mert a német fejedelmek nagy része III. Ince pápa és II. 
Fülöp francia király ösztökélésére elpártolt az egyházi átokkal sújtott 
császártól és VI. Henrik fiát, az immár 1G éves II. Frigyest kívánta 
uralkodójául.

IV. Ottó nem ijedt meg. Mihelyt megjelent Németországban, a 
fejedelmek kezdtek hozzá visszapártolni. De ekkor hirtelen meghalt 
ifjú felesége, Beatrix, pár héttel az esküvő után s ezzel megszűnt minden 
kötelék, amely Ottót a Hohenstaufokkal összefűzte. II. Frigyes pedig 
közeledett dél felől s mennél közelebb jött, annál nagyobb lett a hatalma. 
Néhány híve megválasztotta II. Frigyest Frankfurtban római királynak 
s pár nap múlva a mainzi érsek meg is koronázta őt. A Welfek uralma 
megint véget ért. IV. Ottót Fülöp francia király is megverte s Ottó kény
telen volt lépésről lépésre hátrálni II. Frigyes elől is.

Voltaképpen III. Ince pápa győzte le őt, aki igazi nagy pápa volt, 
Lalán még hatalmasabb, mint VII. Gergely. III. Ince. utolsó nagy csele
kedete a lateráni zsinat volt 1215-ben, ahol az egész világról egybegyűlt 
főpapok és királyi követek jelenlétében kimondta a Welfek kárhoztatá- 
sát. és elismertette véglegesen a Hohenstaufok uralmát. Itt határozták 
el az új keresztesháború t is a szaracénolc ellen. De ezt III. Ince pápa 
már nem érte meg, mert a következő évben meghalt.

II. Frigyes. — A Hoheustaufok bukása.
(1220— 1250.)

II. Frigyes akkor született, mikor apja, VI. Henrik császár hatalma 
ielőpontján állt. Roger Frigyesnek nevezték nagyapjáról, akinek király
ságát a császári méltósággal együtt örökölnie kellett valamikor. Három
éves volt, mikor meghalt az apja, négyéves, mikor meghalt az anyja. 
Árván, egyedül maradt egy idegen, ellenséges világban. Igaz, hogy Paler- 
móban sziciliai királlyá kenték föl, de III. Ince pápa csak az összes egy
házi szabadságok fejében ruházta fel őt Szicilia királyságával. Cserben
hagyta őt még olasz nevelője is, gróf Sorciano, akit édesanyja rendelt 
melléje. Apja a vitéz Markwald grófot nevezte ki végrendeletében kis
korú fia gyámjává és a birodalom kormányzójává, anyja ellenben III. 
Ince pápát. Mialatt a két párt egymással civódott, a királyi gyermek 
egy ideig oly elhagyottan maradt, hogy néhány palermói polgár tartotta

13*
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el őt felváltva hétről-hétre vagy liónapról-hónapra, körülbelül addig, 
amíg a kis Frigyes hétesztendős nem lett.

Ennél még nagyobb baj volt, hogy a király fiatal lelkét komorrá 
tette az a sok kegyetlen látvány, amellyel Alsó-Itália éppen akkoriban 
telve volt. Ledöntött várak, felégetett falvak, megcsonkított holttestek 
jelezték lépten-nyomon a harcot, amelyet a két párt a kis Frigyes miatt 
folytatott egymás ellen.

Nem igen változott a helyzete akkor sem, mikor 12 éves korában

Castello de Monte középkori olasz lovagvár mai alakjában.

nagy korúsí tották, úgyhogy most már önállóan kormányozhatott. A pápa 
csaknem egymillió pengős költségszámlát nyújtott át neki gyámsága 
idejéből, Walter kancellár pedig, a palermói érsek olyan királyságot 
adott át Frigyesnek, amely mindössze két városból á l l t : Messzinából 
és Palermóból, de királyi vár nélkül, mert ez az ellenség kezében volt. 
A bonyolult helyzeten egy házasság útján akartak segíteni. Fíosszas tár
gyalások után feleségül vette a 14 éves Frigyes Konstancdl, Aragóniái 
Péter nővérét, aki Frigyesnek úgyszólván anyja lehetett volna. Ez a 
házasság korán megérleltc az ifjú Hohenstauf lelkét. Frigyes különben 
rendkívül tehetséges ifjú volt, aki beszélte az országában dívó összes 
nyelveket. Szerette a természettudományokat, a matematikát és az
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orvostudományt. Szeretett tudós arabokkal társalogni. Várait mór 
stílusban építtette, kertjeit keleti pompa jellemezte. A szellemi munka 
után vadászatban keresett szórakozást, továbbá az olasz trubadúrokkal 
és német minnezengerekkel való versen
gésben és háreme gyönyöreiben.

Mikor IV. Ottó Kalabriába vonult, 
hogy a pisai gályák segítségével átkel
jen Messzinába és Szicíliát elfoglalja,
Frigyes hatalmát a legnagyobb veszede 
lem fenyegette. De IV. Ottó a német 
főurak pártütésének hírére kénytelen 
volt hirtelen- visszatérni Németországba.
A pápa elhatározta ekkor, hogy a gőgös 
Welf ellen tanítványát, a fiatal Hohen- 
staufot fogja kijátszani, aki pápai enge
déllyel fölvette a „választott római 
császár” címet, akkor született kisfiát,
Henriket pedig Szicília királyává koro
náztatta s a gyámságot és a kormány
zást átruházta feleségére. Mikor Frigyes 
tavasszal megjelent Rómában, III. Ince 
pápa nyugodtan bocsátotta útjára a 
tizenhét éves ifjút, sőt pénzzel is támo
gatta, mert azt hitte, hogy Frigyes szol
gálatkész eszköze lesz neki és bele fog 
egyezni Szicília és Németország elválasz
tásába. Nagyon csalódott azonban ifjú 
tanítványában. Négy pápai gályán 
vonult Frigyes Genovába, ahonnan 
csekély, kísérettel Mantuán, Veronán,
Trienten és Szt.-Gallonén át eljutott a 
Bóden-tó partjára, ahonnan először pil
lantotta meg a Svábföld hegyeit. Mintha 
a német földből erőt merített volna, 
híveinek tábora egyre növekedett. Mikor
hatvan lovaggal megjelent Konstanz falai előtt, Konrád püspök kinyit
tatta előtte a kapukat és megengedte, hogy a székesegyházban kihir
dessék a Welf császár kiátkozását, akit pár nappal előbb ünnepélyesen 
készültek fogadni. Mikor IV. Ottó pár óra múlva 200 lovassal meg

Német nő viselele a középkorban.
A kép tu lajdonképen  Szent C ecíliát 
ábrázolja vértanúságának  jelvén yeivel, 
a karddal és a  kerékkel, d e a  középkori 

ném et nő v iseletében .
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érkezeti Konstanz elé, a kapukat zárva találta. A fiatal Hohenstauf 
nyájas bőkezűséggel osztogatta a javakat fűnek-fának s hívei egyre sza
porodtak. Cserbenhagyta Ottót legbizalmasabb híve, Komád speicri 
püspök is, mikor Frigyes megerősítette őt a birodalmi kancellári 
méltóságban. Lolharingiában találkozott Frigyes Fiilöp francia király 
fiával, Lajossal, akivel szövetséget kötött. A pénzt, amit segítségül 
kapott tőle, szétosztotta a német főurak között, azután 1212 decem
berében bevonult Frankfurtba, ahol még egyszer királlyá választották 
s harminc nap múlva meg is koronázták.

Mind a két ellenkirály idegen segítségre támaszkodott. Frigyes 
a francia királlyal szövetkezett, IV. Ottó ellenben nagybátyjában, János 
angol királyban bizakodott. De a franciák legyőzték az angolokat s 
ezzel eldőlt Frigyes és Ottó harca is. Ottó brabanti feleségével együtt 
Kölnbe vonult, ahol a város kegyelméből éldegélt s pár év múlva meg 
is halt. Frigyes pedig megnyerte a többi német fejedelmet s szövetséget 
kötött II . Valdemár dán királlyal is, akinek átengedte az Elbén túli 
földet s azután 1215-ben ünnepélyesen bevonult Aachenbe, ahol a mainzi 
érsek, mint a pápa legátusa, még egyszer fölkente és megkoronázta őt. 
Mikor a szentté avatott Nagy Károly hamvait új, díszes szárkofágba 
helyezték át, Frigyes a pillanat hevében megfogadta, hogy a Szentföldre 
zarándokol.

Sok baja támadt még II. Frigyesnek ebből az elhamarkodott 
fogadalmából. III. Ince pápa halála után, akinek Frigyes megígérte, 
hogy Szicília és Németország koronáját nem fogja egyesíteni, nem törő
dött többé ezen ígéretével. Feleségét, Konstancát és fiát, Henriket Német
országba hivatta s Henriket sváb herceggé tette meg s pár év múlva 
Burgund rektorává. Frankfurtban pedig az egyházi és világi urak közös 
beleegyezésével a kilencéves Henriket, aki már Szicília örököse volt, 
megválasztatta német királynak is.

A békés III.  Honoriusz pápának, III. Ince utódának újra meg
ígérte, hogy Szicíliát nem fogja egyesíteni Németországgal s biztosí
totta a pápát, hogy élte fogytáig békén élvezheti a szicíliai királyság 
birtokát. A pápa, akit közben az a kitüntetés ért, hogy Konstantinápoly 
új császára, Courtney Péter tőle kérte felkenését és megkoronázását —- 
ez volt az egyetlen eset, hogy a keleti birodalom császárát a pápa koro
názta meg — hajlandónak nyilatkozott arra, hogy II. Frigyest császárrá 
koronázza, ha Frigyes ezután beváltja fogadalmát és a Szentföldre vonul. 
Meg is történt Rómában a császári koronázás és Frigyes a koronázás 
napján még egyszer ünnepélyesen megfogadta, hogy a Szentföldre vonul.
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A pápát ez annyira meghatotta, hogy Szicíliával nem is törődött tovább, 
hanem Frigyesnek készségesen megadta a kettős cím et: a római csá
szár és szicíliai király címet.

Frigyes mindenekelőtt rendet akart teremteni Szicíliában. Legyőzte 
a szaracénokat, rendezte a pénzügyeket s elsőrendű hivatalnoki és rendőr- 
államot csinált Szicíliából. Fő támogatója Jakab érsek és Vineai Péter 
volt, akit, bár egyszerű emberek fia volt, kiváló képességei a császár

IX .  Gergely pápa fogadja a római papság hódolatát.
IX . Gergely pápa, aki 80 éves korában n yerte el a pápai koronát, 
k eres/lesh adjáratot igyek ezett ind ítan i a v eszélyezte tett Szentföld  
védelm ére. II. Frigyes császár m eg is ígérte neki, hogy kereszteshad

járatot in d ít, de egyre késedelm eskedett, m ire a  pápa k iátkozta.

benső barátjává avattak. Frigyesnek ilyen körülmények között semmi 
kedve sem volt fogadalmát beváltani. Minthogy azonban a pápa sür
gette a császár ígéretének beváltását, Frigyes 1223-ban Tercntinóban 
megesküdött a pápának, aki Jeruzsálem címzetes királya és pátriárkája 
volt, hogy két év múlva a Szentföldre vonul. Ugyanekkor Salzai Her
mann, a lovagrend nagymesterének tanácsára a császár, aki egy év óta 
özvegy volt már, eljegyezte Izabellát, Brienne Jánosnak, Jeruzsálem 
címzetes királyának legidősebb leányát. Frigyes azonban még most sem 
foglalkozott szentföldi htjával s mikor Brienne János is azt kívánta,
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hogy előbb üljék meg az esküvőt, III. Honorálsz pápa is beleegyezett 
az újabb halasztásba és a császár újra megesküdött, hogy kiközösítés 
terhe alatt 1227-ben 150 hajóval elindul a Szentföldre.

Felesége, Izabella időközben, mint anyjának, Máriának örököse, 
a jeruzsálemi királyság kormányzója lett, miután a tirusi érsek meg 
is koronázta őt.

Most új viharfelhők gyülekeztek Itália fölé. A császár érvényesí
teni akarta császári és longobárd királyi jogait egész Felső-Itáliában, 
mire azonban a hatalmas északitáliai városok fölelevenítették a lombard 
városi szövetséget, Frigyes pedig tizenöt várost, köztük Milánót, Veronát 
és Paduát birodalmi átok alá vetette és megindította a városi szabad
ság ellen a harcot. Ugyanekkor apósa, Brienne János panaszt te tt a 
császár ellen a pápánál, mert a császár ahelyett, hogy rábízta volna a 
jeruzsálemi királyság kormányzását, esküvője napján ő maga vette 
föl a jeruzsálemi király címét s azóta nem törődött feleségével sem. A pápa 
Brienne Jánosra bízta az egyházi állam egy részének helytartóságát s 
nemsokára meghalt. Utóda a nyolcvanesztendős, fanatikus, harcias 
IX . Gergely lett, aki azonnal erélyesen felszólította a császárt fogadalma 
teljesítésére. Frigyes össze is hívta Brindisibe a keresztescsapatokat 
1227-ben. Boppant tömeg jelentkezett. De csakhamar pestis ütött ki 
a táborban, úgyhogy abba kellett hagyni az egész vállalkozást, mert 
a császár maga is megbetegedett.

A pápa nem hitt a császárnak, hanem teljes díszben fölment az 
anagni székesegyház szószékébe s kiátkozta a császárt, aki megszegte 
esküjét.

Ezzel a kiátkozással új háború kezdődött a pápa éz a császár között. 
Egyelőre manifesztumokat adlak ki egymás ellen. A pápa haragvó, 
dühös hangon írt, a császár szelíden, higgadtan, mentegetőzve. A csá
szár manifesztumainak nagyobb volt a sikere. Bómában annyira hatott 
a császár szava, hogy mikor IX. Gergely megújította a császár kiátko- 
zását és négy nap múlva a Szt. Péter-templomban a mise után heves 
vádbeszédbe kezdett a császár ellen, a nép fellázadt ellene, kiűzte a 
pápát a templomból és Vitellóból, egészen Perugiába, ahol az agg pápa 
tehetetlenül dühöngött magában.

Frigyes császár eközben készült most már komolyan a keresztes
háborúra. Összegyűltek hadai már megint Brindisiben, mikor felesége, 
Izabella fiút szült, a későbbi IV. Konrádot, de ő maga meghalt a gyermek
ágyban. Ez megint némi késedelmet okozott. A császár spoletoi Rein- 
holdot bízta meg a helytartósággal, intézkedett a birodalomban halála
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esetére s azután 1228-ban elindult Brindisiből 40 hajóval Szíriába, noha 
a pápa most már tiltakozott a kiátkozott császár keresztesháborúja 
ellen. A császár sikereit a Szentföldön ismertettük már a keresztes
háborúk történetében.

Mialatt Frigyes a Szentföldön járt, a pápa zsoldosai megszállták 
az itáliai királyság felét. Frigyes azonban, mihelyst visszaérkezett Apu-

A fejedelmi lakomái befejező mulatságok a középkorban.
Az előkel ik lakomái után bűvészek, komédiások mulattatták a vendégeket. Falfestmény a

braunschweigi dómban.

liába, hamarosan kikergette a pápa hadait Apukából és Nápolyból. 
IX. Gergely hiába szórta átkait a császár ellen s hiába kért újra pénzt 
és hadakat az egész keresztény világtól Frigyes ellen. Mikor Róma követei 
is meghódoltak a császárnak, végül a pápa is kezdett a békére hajlani. 
Hosszas tárgyalások után létre is jött a béke 1230-ban San Germanóban. 
Az egyházi állam visszaállíLtatott és a pápa feloldozta a császárt az átok 
alól. Három napon át a Conti-család várában, mert a pápa Conti gróf 
volt, nagy ünnepségeket is rendeztek a béke örömére. De a béke nem
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lett tartós és a németországi állapotok csakhamar új viszálykodásra 
adtak okot.

Mikor a császár tíz évvel előbb távozott Németországból, a kis 
Henrik király mellé Engelbert kölni érseket nevezte ki egyedüli kormány
zónak. Henrik azonban, amikor megkoronázták, bár csak tizenegy éves 
volt, maga akart kormányozni s ebből a legnagyobb bajok fakadtak. 
A kölni érsek egy angol hercegnővel akarta a fiatal uralkodót összeháza
sítani, de Frigyes császár VII. Lipót osztrák herceg leánya, Babenbergi 
Margit mellett döntött, akit Henrik feleségül is vett Niirnbergben. Esküvő 
közben érkezett meg a gyászhír, hogy Engelbert érseket a kis Schwelm 
város közelében nyilt uccán meggyilkolták. A hatalmas érsek halála 
után minden rend felbomlott Németországban. A fiatal király, aki fele
ségét nem szerette, érzéki tobzódásban töltötte életét. Pedig nagy szük
sége lett volna Németországnak éppen ekkor erélyes uralkodóra, mert
II. Valdemár dán király is haddal fenyegette az ország északi részét. 
De a harcokban a németek győztek s a dánok teljesen kiszorultak Német
országból. Ugyanez időben hódította el a német lovagrend is a nagy terü
leteket a litvánoktól.

A dáridózó fiatal király azonban alig vett tudomást mindezen 
eseményekről. Folyton énekesek és szemfényvesztők társaságában 
henyélt. Egyszer csak elhatározta, hogy önálló politikára adja a fejét 
s a városokat kezdte támogatni. De csakhamar kudarcot vallott, mert 
a wormsi birodalmi gyűlésen bele kellett nyugodnia a városok szabad
ságának korlátozásába és meg kellett vetnie a tartományurak független
ségének alapjait. Beleegyezett ebbe Frigyes császár is, aki 1232-ben 
találkozott Akvileja mellett Henrikkel.

Frigyes császár Szicíliában és Dél-Olaszországban élt, ahol bámu
latosan rendezett viszonyokat teremtett, tökéletes hivatalnok-államot, 
amelynek csúcspontja ő maga volt. Az ipart, a kereskedelmet felvirágoz
tatta, a pénzügyeket rendes adók segítségével rendben tartotta, a Föld
közi-tengert kis hadiflottája segítségével megtisztította a szaracén rablók
tól s bámulatos pompát fejtett ki udvartartásában, ahol szaracén testőr
zsoldosokkal vétette magát körül.

Ekkor azonban nyilt szakadásra került a sor a császár és fia, Henrik 
között, aki a császár két hívének, Hohenlohe Gotlfriednek és Komádnak 
várait leromboltatta. A pápa a császár kívánságára átokkal fenyegette 
meg Henriket, aki erre nyilt manifesztumban szakított apjával és tár
gyalásokba kezdett a lázongó lombardokkal. A császár erre személyesen 
Németországba vonult második fiával, Konráddal együtt. A fejedet-
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mek mind cserbenhagyták Henriket és a császárhoz csatlakoztak. Hen
rik nem is gondolhatott ellenállásra és a wormsi birodalmi gyűlésen 
nyilvánosan bocsánatért esedezett. A császár azonban nem volt 
hajlandó Henriknek visszaadni a hatalmat, amellyel visszaélt, hanem 
azt második fiára, Konrádra akarta átruházni. Henrik erre szökni pró
bált, de elfogták és fogoly gyanánt egyik várból a másikba, végül Itáliába 
szállították. Útközben Alsó-Itáliában lebukott Henrik a lováról és meg
hall. özvegyét, Margitot később 
Ottokár cseh király vette feleségül.

Henrik elfogatása után pár 
nap múlva II. Frigyes császár fele
ségül vette III. Henrik angol király 
21 éves húgát, Izabellát, ugyanazt, 
akit Engelbert kölni érsek tíz évvel 
régebben Henriknek szánt felesé
gül. Kölnben és Worsban tartot
ták meg a lakodalmi ünnepsége
ket páratlan fénnyel.

Hallatlan pompával folyt le 
a mainzi birodalmi gyűlés is, ahol 
7ő egyházi és világi fejedelem és
40.000 lovag gyűlt egybe, annak 
jeléül, hogy a császári hatalom 
elérte tetőpontját. Ezen a gyűlé
sen ért véget a Hohcnstaufok és 
Welfek évszázados viszálykodása 
is — legalább Németországban.
A császárné közvetítésére, aki a 
Wolfeknek közeli rokona volt, a 
fiatal Lüneburgi Olló, Oroszlán Henrik egyetlen élő férfiunokája vissza
kapta braunschweigi hűbérét, mint örökös hercegséget.

Csakhamar legyőzte a császár hűtlen fiának, Henriknek utolsó 
híveit is. A sikeres harcok befejezése után kilencéves Konrúd fiát római 
királlyá választatta, de a birodalom kormányzójává egyelőre Sigfried 
mainzi érseket nevezte ki. II. Frigyes 1237 őszén vonult ki Németország
ból, ahová soha többé vissza nem tért.

Eközben Ezzelino da Romano elfoglalta Paduát és Trevisőt. Estei 
Azzo gróf pedig és Ferrara a császárhoz csatlakozott, aki leigázta Man- 
tuát is és fényes diadalt aratott a szövetséges lombard seregeken. Állító-

Ztisztás, olasz hadikocsi: corocció.
II. Frigyes Milánó bevétele után egy ilyen 
zsákmányul ejtett kocsihoz kötöztette a 
város podesztáját s így hurcoltatta meg 

diadalmenetében.
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lag tízezer volt a foglyok és a halottak száma. Mikor Frigyes bevonult 
Cremonába, a birodalom lobogójával díszített elefánt húzta a milánóiak 
zászlós kocsiját, a carrocciot, amelynek árbocához oda volt kötözve 
Tiepolo Péter, Milánó podesztája.

Veronában nagy ünnepséggel ülte meg a császár leányának, Sel- 
vaggiának esküvőjét a hatalmas veronai gróffal, Ezzelino da Románéval 
s azután tovább harcolt a lombard városok ellen, amelyektől föltéllen 
kódolást kívánt. Az erős Bresciát azonban hónapokig hiába ostromolta. 
Közben IX. Gergely pápa szövetséget hozott létre Genova és Velence 
között, amelyre szükség esetén ő maga is támaszkodni akart Mikor 
megtudta, hogy Szardínia örököse, Adelaiza elfogadta Enziónak, IL 
Frigyes császár természetes fiának a kezét, holott a pápa maga akarta 
férjhez adni Adelaizát, másodszor is egyházi átokkal sújtotta II. Erigyes 
császárt és alattvalóit feloldotta a hűségeskü alól. A császár nyugodt 
manifesztumban tiltakozott az átok ellen és zsinat összehívását kívánta. 
De a pápai bullát mégis mindenfelé elismerték, bár egyelőre senki sem 
merte elfogadni a királyi koronát, amelyet a pápa többeknek odakínált.

A császár eközben hiába ostromolta Milánót és Piacenzát is és 
bár Felső-Itáliát ekképpen elvesztette, Enzio kíséretében hatalmas 
sereggel benyomult Tusciába. Rómát azonban nem merte megtámadni, 
mert a pápa prédikációi a császár ellen nagyon megváltoztatták az örök
város hangulatát. A pápa zsinatot hitt egybe Rómába, ennek összeillé
sét azonban a császár megakadályozta. IX. Gergely halála után /V. 
Ince lett a pápa, aki folytatta előde politikáját és Lyonba hitt össze 
zsinatot, ahová 483 püspök és prímás, 800 apát és prior és igen sok feje
delem vagy fejedelmi követ gyűlt egybe, köztük néhány német is. A zsi
nat megfosztotta a tróntól ünnepélyesen II. Frigyes császárt és királyt, 
szicíliai és németországi alattvalóit feloldotta a hűségeskü alól és a német 
fejedelmeket felszólította, hogy válasszanak maguknak új uralkodót.

Frigyes császár, aki Turinban várta a zsinat döntését, mikor a 
döntésről értesült, dühösen így kiáltott fe l:

„Honnan meríti a pápa ezt a merészséget ! ? Hozzátok ide a koro
náimat, hadd lássam, csakugyan elvesztek-e ?”

Aztán egymásután föltette a fejére koronáit és így kiáltott fel : 
„Még megvannak koronáim és harc nélkül nem rabolja el őket 

tőlem sem a pápa, sem a zsinat!”
Frigyes császár ezután több manifesztumban tiltakozott a lyoni 

zsinat döntése ellen és igazolni iparkodott egész éleiét. Szicíliában több 
felkelést kíméletlenül elfojtott s Ezzelino és Enzio segítségével Felső-
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Itáliában is visszaszerezte hatalmát. De Németországban teljesült a pápa 
kívánsága Itt a három rajnai érsek 12 püspökkel és néhány tartomány
úrral megválasztotta királynak Raspe Henrik türingiai tartománygrófot, 
aki azonban pár hónap múlva meghalt. Ekkor Köln közelében új ellen
királyt választottak a pápa hívei : a húszesztendős Hollandi Vilmos 
grófot, akinek azonban oly kevés híve volt, hogy nem is gondolhatott 
arra, hogy Itáliába vonul
jon, ahogy a pápa szerette 
volna. Egész Németország
ban dühöngöLt a polgár- 
háború és orozva meg is 
akarták gyilkolni IV. Kon- 
rádot, de a merénylet nem 
sikerült.

Mikor a merénylet 
híre megérkezett Itáliába,
1 í. Frigyes császár nem 
élt már. A lyoni zsinat 
óta kín és gyötrelem volt 
az élete. Ellenségek és 
árulók lappangtak körü
lötte folytonosan s a csá
szár egyre elhagyó ttabb- 
nnk érezte magát. Érte
sült arról is, hogy leg
hűbb embere, Vinea 
Péter is cserbenhagyta és 
meg akarja őt mérgezni.
A császár Pétert tü
zes vassal megvakíitatta.
Yinca Péter erre börtönének falán szétzúzta a fejét kétségbeesésében.

Még jobban elkeserítette a császárt kedvenc fiának, Enziónak a 
sorsa, akit a bolognaiak foglyul ejtettek. Ennek hírére számos kis város 
elszakadt a császártól. Csak Cremona állt ellen hősiesen és Ezzelino el
foglalta Este várát is.

Ez a vakmerő vezér, aki nem törődött sem a pápa átkaival, 
sem a lombard városok szövetségével, sem az eskü szentségével, a 
császár nevében egyre nagyobb mértékben urává lett Felső-Itáliának. 
A császár újra reménykedni kezdett, de 1250-ben, pár napi beteges

IV. Ince pápa.
Jelentékeny szerepe volt a pápaság és császárság 

küzdelmében.
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kedés után, 55 éves korában hirtelen meghalt Fiorentinóban, fiának, 
Manfrédnak karjai között, miután a palermói érsek újra befogadta őt 
az egyházba és feloldozta bűnei alól. Halála előtt pár nappal megírta 
végrendeletét. Konrádé legyen Itália és Németország, Manfréd legyen 
Itália helytartója, Henrik, az angol Izabella fia pedig kapja Jeruzsále
met vagy kapjon pénzbeli kárpótlást. Minden templom és kolostor, a 
pápa is, kapja vissza a magáét, ha visszaadja a birodalomnak, ami a 
birodalomé, 100.000 arany unciát pedig fordítsanak a Szentföld védel
mére és minden fogoly, a felségárulókon kívül, kapja vissza a szabad
ságát.

II. Frigyes császár holttestét kívánságához képest a palermói 
székesegyházban temették el. A hatalmas császár halálának hírére fel- 
lélekzettek a pápa hívei, de Németország és Itália igaz hazafiai mélyen 
elszomorodtak.

IV. Komádnak az volt egyedüli vigasza, hogy féltestvére, Manfréd 
vitéz hős volt, olyan, mint az édesapja. Sziciliában leigázta a lázongó 
városokat és azután nagylelkűségével megnyerte őket. Csak IV. Ince 
pápa maradt engesztelhetetlen. Minthogy Rómában a római nép hűtlen
sége és kapzsisága miatt nem volt maradása, Felső-Itáliában járt város
ról városra és kezdte híveit hercegségekkel megajándékozni, hogy a maga 
pártjára hódítsa őket. Erre Manfréd felszólította bátyját, Konrádot, 
hogy foglalja el apai örökségét.

IV. Komád csakúgy, mint apja, inkább olasz volt, mint német. 
Ő is azt hitte, hogy Németországot könnyebb Itáliából, mint Itáliát 
Németországból kormányozni. Rábízta Németország kormányzását 
apósára, Ottó bajor hercegre és ő maga Itáliába sietett, ahol Manfréd 
várta már.

Konrád hidegen bánt Manfréddal, akiben bizalmatlankodott 
De Manfréd hűséges maradt bátyjához. Októberben elfoglalták Nápolyt 
is, amelyet Konrád vad hadaival bosszúból végigpusztíttatott. Konrád 
nagy sereg élén készült az engesztelhetetlen IV. Ince pápa hatalmát 
megtörni, de Amalfi közelében, Lavellóban pár nap alatt mocsári láznak 
az áldozata lett. A Hohenstaufok nemzetségéből most már csak egy 
törvényes férfisarj volt életben, a kis Konrád vagy Konradino, IV. 
Konrád fia. Anyja a bajor Erzsébet volt.

IV. Konrád bizalmatlanságában nem féltestvérére, Manfrédra bízta 
a csecsemő gyámságát, hanem IV. Ince pápára, a királyság kormány
zását pedig Hohenburgi Berthold határgrófra. Manfréd nem akart a 
pápának hódolni s nagy sereg élén harcba kezdett ellene.
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IV. Ince pápa utóda IV. Sándor pápa lett, aki folytatta előde 
politikáját, de az első években nagyon megkeserítette életét Ezzelino 
rémuralma Felső-Itáliában. Ezzelino vad fanatizmusában azt tervezte 
már, hogy kiirtja a föld színéről az egész kereszténységet, amikor ellen
ségeinek szövetsége döntő diadalt aratott rajta. Ezzelino súlyos sebbel 
a fején fogságba ke
rült és pár nap múlva 
meg is halt.

Manfréd eközben 
visszafoglalta Apuliát 
és Kalabriát és átkelt 
Szicíliába, ahol a ki
rályság nagyjai, mint
hogy Konradino ha
lála híre terjedt el, 
királlyá választották 
őt. A pápa még most 
sem akart Manfréddal 
kibékülni, mert arra 
számított, hogy a gaz
dag Cornwallis Rik
ítóid gróf, akit az el
hunyt Hollandi Vilmos 
után német királlyá 
választottak, támo
gatni fogja őt. De a 
tehetetlen Rikhárd 
kénytelen volt lemon
dani a császári dia- 
démról s IV. Sán
dor pápa kétségbeesve
halt meg, mert Pisa és Elórenc is szövetkezett Manfréddal.

Manfréd, noha a németországi Hohenslauf-párttal haragban volt, 
Szicíliában békében uralkodott s éppoly fényes udvartartást vitt és 
éppúgy rendben tartotta országát, mint II. Frigyes. Az új pápa, IV. 
Urban azonban, aki egy francia vargának a fia volt, nem akart kibékülni 
Manfréddal s IX . Lajos francia király öccsének, az energikus és ravasz 
Anjou Károlynak ajánlotta fel Szicília trónját.

Anjou Károly meg is indult Rómába, de mire odaért, IV. Urbán

Ezzelino da Romano.
A császárpártiak, ghibellinek feje Olaszországban. \a d  szen
vedéllyel irtotta II. Frigyes császár ellenségeit, a guelfekel. 
A pápák egyházi átokkal sújtották és kereszteshadakat 
vezettek ellene, de ő sorban leverte ellenségeit. Végül nagy 
vereséget szenvedett és sebesülten fogságba esett. Ügy halt 

meg, hogy felszaggatta sebeit.

______
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meghalt. Utóda IV. Kelemen lett, aki megújította Anjou Károllyal a 
szerződést. Károly bevonult Rómába, ahol örömujjongva üdvözölték 
őt mint Róma szenátorát. A pápa meg is koronázta hatalmas hűbéresét 
a Szt. Péter-templomban Nápoly és Szicília királyává. Károly 
ezután hatalmas sereg élén Manfréd ellen indult, akit Bcnevenl mel
lett véres csatában legyőzött. Manfréd is elesett az ütközetben. 
Manfréd ifjú felesége, Helena pedig gyermekeivel együtt Károly 
fogságába került, aki éheztetéssel lassan valam ennyiket megölette 
a fogságban.

így vonult be a Capetingek sarja, Anjou Károly Szicíliába, ahol 
I. Károly néven kezdett uralkodni. Károly idegen, francia uralmat ren
dezett be nyomban országában Az olaszokat, akikre gyanakodott, 
börtönbe vettette s minden jó hivatalba francia embert ültetett. Zsar
noki uralma eszébe juttatta az olaszoknak a hohenstaufi Konradinót, 
aki ott élt Németországban, ahol vitéz ifjúvá serdült fel s abból a remény
ből táplálkozott, hogy valamikor vissza fogja szerezni az öt királyságot, 
Németországot, Itáliát, Szicíliát, Burgundot és Jeruzsálemet, amelyek
nek jogos örököséül tekintette magát. Hűséges barátja volt neki az alig 
pár évvel idősebb Badeni Frigyes herceg. Amikor Felső-Itália gibellinjei 
követségben járultak Bajorországba s arra kérték a tizenöt éves Kon
radinót, hogy vonuljon Itáliába és álljon az élükre, Konradino nem tudott 
ellenállni s párezer főnyi sereg élén bevonult Frigyessel együtt Veronába. 
A pápa bírói széke elé idézte Konradinót, ,,a II. Frigyes mérges nemzet
ségéből való kígyót.” De a római gibellin-párt erősebb volt, a pápát 
elkergette és nagy diadallal fogadta a Rómába bevonuló Konradinót, 
akit a Kapitóliumban imperátorrá kiáltottak ki.

Anjou Károly eközben riadtan készült a mérkőzésre a fiatal Hohen- 
stauffal. Tagliacozzon mellett találkozott a két sereg. A franciák csak
hamar hátrálni kezdtek, amikor Anjou Károly kétségbeesésében 800 
lovas élén lesből előrontott és váratlanul megfordította az ütközet 
sorsát. Konradino nem gondoskodott tartalékseregről s a váratlan 
támadásra nem bírta seregeit összetartani. A diadalból véres vere
ség lett és Anjou Károly borzalmas kegyetlenséggel állt bosszút a 
foglyokon.

Konradino barátjával, Frigyessel együtt szintén Anjou Károly 
fogságába jutott, aki Nápolyban vérpadon végeztette ki (1268.). így 
ért véget a Hohenstaufok utolsó férfisarja. Pár év múlva meghalt Bolo
gnában Enzio is, huszonhárom esztendei fogság után. A hatalmas Hohen- 
staufoknak csak egy oldalága maradt meg Aragóniában.
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Anjou Károly ettől fogva még nagyobb zsarnoka lett Szicíliának, 
úgyhogy III. Pedro, Aragónia királya, aki Manfréd veje volt, elérkezett
nek látta az időt arra, hogy visszafoglalja Anjou Károlytól jogos örök
ségét. El is indult Szicília felé, de időközben kitört Szicíliában a nyílt
lázadás.

Palermo polgárai 1282 március 30-án, husvét hétfőjén ősi szokás

Anjou Károly nápolyi király.
Zsarnoksága miatt az olaszok Konradinót hívták be ellene, akit 
azonban Károly megvert cs kivégeztetett. Mint a pápa szövet
ségese hatalmát Szicíliára is kiterjesztette, a véres szicíliai 

vccsernye után azonban itt vége lett uralmának.

szerint a monreali templomba vonultak vecsernyére, amely nem messze 
van a várostól. Résztvettek az ünnepen a franciák is. Régebben lovagi 
tornát szoktak rendezni a vccsernye után, de Károly király megtiltotta 
a fegyver viselést.Egy Drouet nevűfrancia azzal az ürüggyel, hogy rej
tett fegyvereket keres, illetlenül bánt egy előkelő, fiatal szicíliai nővel, 
aki vőlegénye társaságában jelent meg az ünnepen. A vőlegény felhábo
rodva rárohant a franciára, kirántotta ennek kardját és leszúrta vele.

Tolnai Világtörténelme VIII. 14
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Csakhamar összesereglettek a szicíliaiak, előkerültek a rejtett tőrök s 
pár perc múlva megkezdődött a franciák lemészárlása. A hosszú kiáltása 
csakhamar végigzúgott egész Szicílián és kiirtottak minden franciát. 
Állítólag két francia nemes maradt csak életben egész Szicíliában.

Ez volt a híres szicíliai vecscrnye. A sziget elszakadt Anjou Károly- 
tól s meghódolt Aragóniái Péternek, mint Manfréd és Konradino jogos 
örökösének.

Anjou Károly flottával sietett Messzinába, de Péter vitéz tenger
nagya, Loria Roggiero szétszórta Károly hajóit és fiát, a későbbi II. 
Károlyt is elfogta. Anjou Károly megalázottan és kétségbeesetten halt 
meg. Fiát, II . Károlyt csak 1288-ban bocsátották szabadon fogságából, 
amikor Nápoly királya lett.

❖
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A Plantagenet-ház az angol trónon.

Angliában I. Henrikkel kihalt a normann királyi ház férfiága és 
véget ért az ország belső békéje. A trónöröklésre Matildnak, leányának 
volt igénye, aki ebben az időben francia földön élt és mint V. Henrik 
császár özvegységre jutott felesége Plantagenet Goltfriednek, Anjou, 
Maine és Touraine grófjának nyújtotta a kezét.

Plantagenet Gottfried egyike volt a leghatalmasabb francia gró
foknak s ő lett az őse a Plantagenet angol uralkodóháznak. Ő nraga nem 
tett semmit azért, hogy felesége, Maliid hercegnő révén az angol koronát 
megszerezze. Plantagenet Gottfriedben nem voltak meg azok a szemé
lyes tulajdonságok, amelyek merész cselekedetre késztették volna. Ellen
ben már fia, Henrik megszerezte az angol koronát a Plantagenet-család 
számára.

A király halála után a helyzetet I. Henrik nővérének fia, a dús
gazdag Blois István gróf aknázta ki ügyesen, amennyiben hirtelen bir
tokába ejtette a korona kincseit és gazdag ajándékok révén a maga szá
mára nyerte meg az angol nagyokat. István gróf fivére, Henrik, aki 
winchesteri püspök volt, az angol főpapok támogatását eszközölte ki 
s ekképp István giófot angol királynak választották, még mielőtt Matild 
értesülhetett volna atyja haláláról (1135.).

István király megkoronázása után kijelentette, hogy III. Edvárd 
törvényeit és a „jó angol szokások”-at tiszteletben fogja tartani s a neme
sek, papok és a nép kiváltságait továbbra is elismeri, amiket pedig I. Hen
rik elkobozott, azokat vissza fogja adni. Minthogy azonban ígéreteit nem 
váltotta be, csakhamar ellentétbe jutott normann hűbéreseivel és meg
indult a harc közte és Matild között. A nemesség egy jelentékeny része 
Maliid pártjára állott. A nemesek sietve várakat építettek, ahova be
fészkelték magukat s nyíltan szembeszálllak a király rendelkezéseivel.

14*
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Angolországra ebből a trónviszályból rendkívül szomorú idők 
származtak, mert teljesen felfordult minden rend, pusztult a közvagyon, 
oda lett az élet és vagyonbiztonság. Dávid skót király elérkezettnek 
látta az időt, hogy Anglia északi grófságait elhódítsa, esetleg birtokába

ejtse az angol koronát is s 
mint Matild jogainak védője 
betört Angliába. A skót király 
azonban North Allerton mel
lett István király seregétől 
súlyos vereséget szenvedett. 
Tizenegyezer skót harcos 
holtteste borította a csata
teret. Ez volt az a híres
csata, amelyet egy különös 
normann hadiszokás alapján 
zászlócsatának neveztek el. 
István király ugyanis három 
hatalmas, szekérre erősített, 
kereszttel ellátott, úgyneve
zett normann hadilobogó köré 
sorakoztatta a bátor norman- 
nokat. A messze kimagasló 
szekeres lobogónak az volt 
a célja, hogy a normannok a 
csata hevében mindig tájé
kozhassák magukat afelől, 
hogy hol, merre vannak a 
baj társak és hol kell tömö
rülniük. István király tönkre
vert még egy betörő dán 
sereget is. Mindezek ellenére 
azonban nem érezhette magát 
biztonságban a trónján. A sa

ját fivére, Henrik winchesteri püspök izgatta ellene a papságot, mert 
István elfogatott egy rablólovagot, aki papi ruhában rejtőzködött.

István királynak igazi népszerűsége nem volt. Amikor tehát Anjoui 
Matild az angol parton kikötött, az elégedetlen angolok és normannok 
tömegesen csatlakoztak hozzá, különösen sok walesi nemes sietett Matild 
lobogója alá.

Planlaqenct Goll/ried francia gróf 
Matild angol királynő férje.
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Véres polgárháború, az erkölcsök rettenetes elvadulásának lett 
a színhelye Angolország. A városok és a kisbirtokosok István királyt 
támogatták, míg a nemesség és papság Henrik püspök vezetése alatt 
Matild mellé sorakozott. A Lincoln mellett vívott csatában István király 
az ellenpárt fogságába esett, mire 
Henrik püspök Matildot királlyá 
koronázta. Matild azonban a vá
rosi polgárság jogait védő régi 
törvényeket nem ismerte elés nagy 
sarcokat vetett ki a városokra. Egy 
lázadás elől csakhamar kénytelen 
volt elmenekülni, annál is inkább, 
mert Henrik püspök most újból 
ellene fordult. Ebből újabb belső 
harcok keletkeztek, amelyek akkor 
sem értek véget, amikor Matild 
visszatért Franciaországba.

A dúló polgárháború csak 
akkor ért véget, amikor Matild leg
idősebb fia, Plantagenet Henrik 
gróf egy sereg élén átment Ang
liába. De nem került háborúra a do
log, mert István királlyal békés meg
állapodásra jutott. Örökbe fogad
tatta magát ugyanis Istvánnal s így 
biztosította maga számára a trónt.

István király halála után II.
(Plantagenet) Henrik lépett a trónra 
(1154—1189.). Ővele kezdődött a 
Plantagenet-ház három évszázadot 
meghaladó uralkodása, amely idő 
alatt Anglia sorsa szoros kapcsolat
ban állott Franciaországéval.

II. Henrik király általában jóhiszemű, de amellett erősen önhitt 
és szigorú uralkodó volt. Első teendőjének azt tekintette, hogy rendet 
csinált a felfordult országban. A zsoldos sereget feloszlatta, a rabló
lovagok várait lebontotta, az elzálogosított vagy elajándékozott korona
uradalmakat rövid úton visszaszerezte. Henrik winchesteri püspököt, 
aki annyi bajnak lett az okozója, menekülésre, majd arra kényszerí

A normannok szekeres hadilobogója.
Ilyen kimagasló lobogó irányította a csata 

hevében a normannok hadi mozdulatait.
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tette, hogy a clunyi apátságba vonuljon. Malcolm skót királyt fegyverrel 
kényszerítette arra, hogy az elfoglalt területeket visszaadja és hűbéri 
esküt tegyen. A dacos walesieket meghódoltatta.

II. Henrik azonban egymagában aligha érhetett volna el ily sok 
eredményt, ha nem lett volna egy hűséges tanácsadója, akinek élet- 
története, sorsa összekapcsolódik a királyéval.

A király hírneves barátja, tanácsadója Becket Tamás volt. Nagy 
képzettség, előrelátás, lovagias érzés, életkedv és az udvari mulatságok 
szeretete jellemezték Becket Tamást. Származásáról érdekes mondát 
jegyeztek fel. Apja, Becket Gilbert bevándorolt normandiai lovag volt. 
Becket Gilbert a monda szerint egy barátjával elzarándokolt a Szent
sírhoz, hogy ott a bűneiért vezekeljen, amint azonban hazafelé tért, 
Admiraldusz szaraeén fejedelem fogságába esett. Admiraldusznak azon
ban a művelt és kellemes modorú Becket Gibert annyira megtetszett, 
hogy udvarába vette, ahol a fejedelem leánya is érdeklődni kezdett a 
normandiai lovag iránt. Egy alkalommal azt kérdezte tőle a fejedelem 
leánya, hogy minő hitet vall. Becket Gilbert erre azt felelte, hogy az 
ő hite olyan, hogy azért szívesen meg is hal. Ez a kijelentés annyira 
hatott a fejedelem leányára, hogy beleszeretett Becketbe és kijelentette 
neki, hogy áttér a keresztény hitre, ha nőül veszi. Becket azonban nem 
adott határozott választ, ellenben szökésre gondolt és amikor tervével 
elkészült, anélkül hogy a leánynak szólt volna, elmenekült és hosszas 
bolyongás után Londonba érkezett. Nemsokára a fejedelem leánya is 
megszökött apja udvarából és egy angol hajón Londonba sietett. Csak 
két szót tudott anyanyelvén kívül kiejteni: Londont és Gilbertet. Lon
donban idegenül bolyongott ide s tova, amikor véletlenül Becket Gilbert 
megtudta, hogy a leány őt keresi. El akart rejtőzni előle, de utóbb a 
papok, akik az eseményben Isten ujját látták, azt tanácsolták, hogy a 
leányt kereszteltcsse meg és vegye nőül, ami azután be is következeit. 
Ebből a házasságból származott Becket Tamás.

Becket Tamás II. Henriknek nemcsak tanácsadója, hanem bizal
masa, barátja lett, akit a király a baráti szeretet minden látható jeleivel 
elhalmozott. Bábízta legidősebb fia nevelését, átadta őrizetre az ország 
pecsétjét és a legkényesebb diplomáciai ügyek elintézését is Becketre 
bízta. Becket lett Henrik mindenható kancellárja, minisztere.

Becket szerfelett kedvelte a pompát, fényt, annyira, hogy a király 
beleegyezésével valósággal külön udvartartást rendezett be magának. 
Becket és a király bámulatos egyetértésben éltek, mert azt lehetett mon
dani, hogy hajlamaik, szenvedélyeik, nézeteik azonosak voltak. Nem
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csak országos ügyek megbeszélésénél, hanem mulatságban és szórakozás
ban is elválhatlanok voltak. London uccáin gyakran lehetett őket kel
ten látni, amint vígan nevettek, tréfálkoztak. Megtörtént, hogy a király 
hirtelen beszaladt az ebédelő Beckethez, kiitta borát, felfordította asz
talát és utána fényes lakomát rendelt barátja részére. Mulatozásaik sok
szor belenyúltak a késő éjszakába. A király nap-nap után ajándékokkal

A canterburyi érseki székesegyház.
A gút stílb en  épült gyönyörű  középkori tem plom ot évszázadokon  á t ép íte tték , legnagyobb  

tornyát 1495-ben fejezték  be.

leple meg Becketet, akivel azután, ha vége volt a mulatságnak, komo
lyan és megfontolva intézte el az ország ügyeit. És hogy teljes legyen 
a kép, erről az életvidor Berkeiről fel kell említenünk, hogy a mulatsá
gok végeztével egy zárkába vonult vissza, ahol bűnbánó lelkigyakorla
tokat tartott.

Amíg Becket Tamás volt a király tanácsadója, teljesen rendben 
folytak az ország dolgai. Becket sorsa azonban olyan fordulatot vett, 
hogy a királlyal való barátsága megszakadt s ezzel az ország jövendője 
is végzetes bonyodalmak közé keveredett. Az történt ugyanis, hogy a
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canterburyi érseki szék megüresedett. II. Henrik baráti szeretettől 
ösztönözve, elhatározta, hogy a fontos egyházi főméit óságot kedvelt 
barátjának, Beeket Tamásnak juttatja, már csak azért is, mert remélte, 
hogy ezáltal az egyház és a korona között tartós békét teremthet.

II. Henrik és Beeket épp Franciaországban értesültek az érseki 
szék megüiesedéséről, mire Henrik a barátját azonnal Londonba küldte 
s búcsúzáskor odasúgta neki, hogy nemsokára mint canterburyi érse
ket akarja viszontlátni.

Beeket a megtiszteltetést okvetlenül el akarta magától hárítani, 
mert félt attól, hogy mint érseknek a királyéval ellentétes érdekeket 
kellene majd szolgálnia.

„Ha eddig barátid lehettem, miért kívánod, hogy ellenfeled legyek?” 
— kérdezte Beeket.

„Elég bölcs vagy ahhoz, hogy megtaláld a helyes középutat: most 
pedig teljesítsd királyi parancsomat!” — felelte a király.

„Szomorú sejtelmek gyötörnek, de engedelmeskedem” — jegyezte 
meg Beeket és Londonba utazott.

Nehezen bár, de végre mégis keresztül tudta erőszakolni a Francia- 
országban időző király, hogy Beeket Tamást megválasztották érseknek.

Az ünnepélyes beiktatás alkalmával a winchesteri püspök ezeket 
a szavakat intézte hozzá :

„Tamás érsek ! Választanod kell : a földi vagy az égi király kegyel
méről mondasz-c le ?”

Mire Beeket Tamás lehajtotta fejét s így válaszolt:
„Isten segítségével, aki nekem ehhez erőt fog adni, válaszom ez : 

sohasem akarom egy földi király kegyeiért az égi kegyelmet elveszíteni.”
Ezzel megtörtént a beiktatás, ugyanakkor pedig a király helyet

tese felmentette Beeket Tamást a viselt polgári és politikai méltóságai 
alól.

Beeket, a canterburyi érsek teljesen új emberré alakult át. Nem 
volt ő már többé az a Beeket Tamás, aki szerette a víg mulatságokat, 
szórakozást, királyi vadászatokat. Lemondott egyszerre minden pom
páról, fényről, érseki palástja alatt durva szerzetesi szőrcsuhát viselt, 
naponként megkorbácsoltatta magát, koldusokat ültetett az asztala 
mellé és naponként 12 szegény öreg embernek mosta meg alázatosan a 
lábait.

Kétségtelen, hogy a király életmódja, gondolkodása és Beeket 
érsek nézetei között áthághatlan űr keletkezett. Becketnek, mint az 
angol egyház fejének rendkívül nagy hatalom volt a kezeiben. Minthogy
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II. Henrik a királyi hatalmat abszolút formában akarta gyakorolni, 
hogy minden a királytól függjön, tehát még az egyház is, illetőleg annak 
főméltóságai, Becket Tamásnak és a királynak el kellett idegenedniök 
egymástól. Becket feltétlenül meg akarta védeni az angol egyház füg
getlenségét a királyi hatalommal szemben, viszont II. Henrik elég makacs 
volt ahhoz, hogy terveit még legjobb barátja, Becket érsek ellenzései 
dacára is megvalósítsa. Mindezt Becket igen jól tudta, mert ismerte a 
király tulajdonságait. II. Henrik és Becket érsek csak egyetlen egyszer 
találkoztak ezután mint barátok, amikor II. Henrik Franciaországból 
hazajött. Becket fogadta a királyt, akit megáldott, azután pedig mint 
jó barátok, utoljára megcsókolták egymást.

Ezentúl már egyéb célja nem volt Becket Tamás érseknek, csak 
az, hogy az egyház tekintélyét, hatalmát növelje és minden fejedelmi 
túlkapás ellen megvédelmezze. A Toursban tartott egyházi gyűlésen, 
ahol III. Sándor pápa is jelen volt, résztvett Becket érsek is. Itt alakult 
ki benne az elhatározás, hogy az egyház függetlenségét megvédi a király- 
lyal szemben is. Amikor hazatért, első teendője az volt, hogy a korábbi 
érsektől elvont uradalmakat, várakat visszakövetelte s a királyi serif
nek az adófizetést megtagadta, mert nem akart az angol egyház függet- 
ienségéből semmit sem feláldozni. Becket Tamás nyíltan kijelentette, 
hogy az egyház minden tekintetben független a világi hatalomtól.

II. Henrik kezdetben még nem akarta kenyértörésre vinni a dol
got. Mindenekelőtt felpanaszolta, hogy sok fanatizált pap akadt, akik 
gyilkosságokat követtek el a polgárháború idejében és nem vették el 
méltó büntetésüket. Ezeket az állapotokat ő, a király, tűrni nem haj
landó, miért is azt követelte, hogy a papok is kötelezőnek ismerjék el 
az I. Henrik idejében is érvényben volt törvényeket és régi szokásokat. 
A király felfogását osztotta a püspöki kar többsége, mire Becket érsek 
kénytelenségből beleegyezett, hogy a visszásságok elhárítását egy orszá
gos gyűlésen beszéljék meg.

A gyűlést Clarendonban tartották meg, amely alkalommal tizen
hat határozatban kimondották, hogy a papok világi vétségek és bűnök 
elkövetése esetében világi bíróság elé állítandók és hogy minden lelkészi 
jogvitában véglegesen csak a király dönthet, az egyházi birtokok királyi 
hűbérek.

A határozatokat a jelenvoltak elfogadták. Becket Tamás volt 
az egyetlen, aki hozzájárulását nyiltan megtagadta. II. Henrik rettene
tes haragra lobbant. Szidalmazni kezdte az érseket, az egyházat, a papo
kat, mire az összes főpapok és főnemesek kérve kérték Becketet, hogy
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járuljon hozzá a határozatokhoz, amit ez vonakodva, amint mondta : 
az erőszaknak engedve, nagynehezen teljesített.

Becket tehát aláírta a határozatokat, de a hitelesség jeléül pecsét
jét nem akarta azonnal ráütni s eltávozott a gyűlésről. Alig ért haza, 
amikor hangosan kezdett önmagára panaszkodni gyávasága és enge
dékenysége miatt. Nviltan az egyház árulójának nevezte magát, nem 
mert misézni, hanem vezeklésre adta magát és feloldozást kért magától 
a pápától, aki azt meg is adta. Ugyanakkor III. Sándor pápa kijelen
tette, hogy a elarendoni határozatokat nem ismeri el, miáltal Becket 
Tamást a legsúlyosabb helyzetbe sodorta.

Becketnek választania kellett a király és az egyház között. Nem
sokára elkövetkezett az alkalom, amikor a elarendoni határozatokat 
éppen Becket érsek ellen alkalmazták. Arról volt ugyanis szó, hogy egy 
királyi hivatalnok igényt támasztott egy darab földre, amely a canter- 
buryi érsekségbe volt bekebelezve. Amint a király erről értesült, Nort- 
hamptonba országgyűlést hívott egybe s oda idézte meg az érseket. 
Becket érsek erre előbb misét mondott s aztán levetette érseki palástját 
s a legegyszerűbb ruhában, kezében a kereszttel megjelent az ország- 
gyűlés színe előtt.

Nyugodtan hallgatta végig az ellene emelt vádakat s a király ajkai
ról elhangzott szidalmakat. Az érseket erre ötszáz fontnyi pénzbünte
tésre ítélték, azonkívül azt követelte a király, hogy Becket számoljon 
el kancellár korából, noha, amikor érsekké szentelték, minden előbbi 
hivatala alól fel lett mentve. II. Henrik néhány napi gondolkodási időt 
adott Becket érseknek, hogy válaszolhasson.

Mikor Becket újból megjelent és kijelentette, hogy az ellene emelt 
vádakat felemelt fővel visszautasítja, az ítélet előtt nem hajlik meg, 
mert felette, mint egyházi főméltóság felett sem a király, sem királyi 
emberek ítéletet nem mondhatnak, ellenben ügyét a pápai szék elé viszi. 
A király rettenetes haragra gerjedt és azt követelte, hogy az érseket 
mint felségárulót azonnal ítéljék el. A főnemesek és a főpapok nagy része 
pedig éktelenül szidta az érseket, aki magasan tartván a kezében lévő 
keresztet, nyugodtan indult kifelé.

A történtek után Becket érsek már nem érezhette magát bizton
ságban és három hívének kíséretében III. Sándor pápához sietett, aki 
a hős érseket nagy szeretettel fogadta. Hiába fenyegetőzött az angol 
király, Becket menedéket élvezett á pápánál, aki ekkor francia földön 
tartózkodott. Közbelépett VII. Lajos francia király is Becket érdekében. 
A dolog vége pedig az lett, hogy II. Henrik kijelentette, hogyha az érsek
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engedelmességei fogad neki, a történteket elfelejti. A király és az érsek 
erre látszólag megbékültek, Becket azonban csak hónapok múlva tért 
vissza, amikor felhatalmazást kapott a pápától, hogy több engedetlen 
főpapot egyházi átokkal sújthasson, amiért elhagyták őt az egyház 
érdekében folytatott harcban.

Mikor Becket Canterburyba érkezett, II. Henrik még francia 
földön időzöLt, odasietett tehát az átokkal fenyegetett yorki érsek s a 
londoni és salisburvi püspök, hogy Becket érseket bepanaszolják. Hogy 
nem valami kedvező színben festették le az érseket, az kitűnik abból is, 
hogy a király borzasztó módon felindult és folyton ezt kiabálta :

„Hát nincsen senki körülöttem, aki 
ettől a rettenetes embertől megszaba
dítson ? !”

Ez a meggondolatlan felkiáltás elég 
volt ahhoz, hogy négy lovag titokban el
siessen Angliába s hogy megöljék az érse
ket. Ezt megtudta a király, de már késő 
volt, mert a lovagok már messze jártak.

A lovagok azzal az ürüggyel jelentek 
meg Becketnél Cantcrburvban, hogy a 
király izenetét adják át. Beszéd közben a 
lovagok folyton sértegették az érseket, 
mire ez kiuLasítoLla őket. Erre a lovagok 
beintették künn várakozó fegyvereseiket.
Ezalatt az érseket néhány szerzetes — sejt
vén a készülő veszedelmet — erőszakkal a 
templomba hurcolta, hogy ott menedéket találjon. Becket engedett, 
de meghagyta a szerzeteseknek, hogy a templom ajtaját hagyják 
nyitva. Ez volt a veszte. A lovagok felbérelt fegyveresei ordítva rohan
tak be, föire az egyik lovag elkiáltotta m agát:

„Hol van az érsek, az az áruló ?”
„Itt vagyok én, az Isten szolgája, de nem áruló” — felelte Becket 

az oltár mellől és szembe jött vele.
„Fel fogod oldoztatni a kiátkozott püspököket ?” — ordította 

a lovag.
„Senkit sem, mielőtt nem vezekelt !” — szólt ünnepélyesen

Becket.
,Hát akkor halj meg !” — dörögte a lovag és az érsekre rohant.
Becket azonban egy hatalmas ökölcsapássál leterítette. Erre töb-

Bccket Tamás érseki süvege.
A sensi székesegyház kincstárában  

őrzik.
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ben rohanták meg az érseket, aki több kardcsapástól halálosan meg
sebesülve, összeesett.

„Meghalt az áruló, meneküljünk !” — kiáltották a lovagok és sietve 
otthagyták az érsek holttestét, arról azonban, hogy kincsekkel meg
rakodjanak, nem feledkeztek meg. A nép az érsek halálától rendkívül 
meg volt illetődve. Nemsokára szentnek tekintette Becketet, akinek 
sírjánál állítólag sok csoda történt.

Becket halála II. Henriket nagyon megrendítette. A király erős 
megbánást érzett afelett, hogy egykori barátját, tanácsadóját ily nyo
morultul hagyta elpusztulni. De másrészt félt a király attól, hogy az 
egyház hatalma és tekintélye éppen a szomorú eset következménye
képp fog megnövekedni. Sietve követeket menesztett a pápához, akinek 
megizente, hogy neki semmi része nincs az érsek halálában, mert ő senki
nek sem adott utasítást az érsek meggyilkolására.

III. Sándor pápa heteken át váratta a követeket, amíg maga elé 
bocsátotta őket. Végre a követek a pápa elé juthattak, aki messzebb
menő egyházi érdekekből megbocsátott az angol királynak, de kikötötte, 
hogy a hűségesküt személyesen köteles a pápa előtt letenni. Közvetítők 
útján létrejött ezután a béke az angol király és a pápa között, amely 
II. Henrik erkölcsi és politikai vereségét jelentette. A király a római 
kúriához való fellebbezési jogot elismerte s kötelezte magát arra, hogy 
kereszteshadjáratot vezet a Szentföldre, vezeklése jeléül. II. Henrik 
még vezeklést is tartott s térdenállva megesküdött az evangéliumra, 
hogy Becket halálát sem nem akarta, sem meg nem parancsolta. Az 
érsek gyilkosai is vezekeltek, mire a pápa megbocsátott.

Három év múlva Becket Tamást a pápa szentté avattatta s ezóta 
ő lett az angol nemzet védszentje. Canterburyban Becket sírja búcsú
járóhely lett, ahová évenként százezren is elzarándokoltak. Maga II. 
Henrik király is elzarándokolt szentté avatott egykori barátja sírjához. 
Mezítelen lábbal, durva zarándokruhában lépett be a székesegyházba 
és leborult Becket Tamás koporsója előtt, majd szabaddá tette a hátát 
és szerzetesekkel megkorbácsoltatta magát és egész éjjelen át ottmaradt 
térdelve a koporsó előtt, buzgó imába merülve.

A pápa rendeletére a szentté avatott Becket Tamás emlékét az 
angolok mindig különös tisztelettel ülték meg egészen VIII. Henrikig, 
aki, mint az új angol egyház feje, az érsek csontjait elégettette s a ham
vakat szétszóratta, de nem feledkezett meg arról, hogy a székesegyház 
gazdag kincseit zsebrevágja.
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Írország elfoglalása. — II. Henrik harcai fiai ellen.

II. Henrik uralkodásának idejére esik Írország meghódítása. Ír
ország régmúlt történetét is elhomályosítják a legendák, mondák. Csak 
annyit tudunk, hogy piktek és skótok laktak a szigeten s ezek kelta 
népek sajátosságaikat mindvégig meg tudták őrizni. Az ,,ír” elnevezés 
csak későbbi keletű. A régi emlékiratokban, hagyományokban mindenütt 
skótokról van szó. Ősvallásuk nap és tűzimádásból állott. Papjaik a 
druidák voltak, külön kasztot képeztek a bárdok (a hárfás dalnokok), 
akik a múlt történetét örökítették meg dalaikban. A kereszténységre 
térésük 430 körül történt. Palladiusz volt az első hittérítőjük, utána 
pedig Maun, egy jámbor skót következett, aki utóbb felvette a Patrik 
nevet és szent életet folytatva halt el. Ő lett az írek védszentje.

Az írek első keresztény királya Laogarie MacNeil volt. III. Donald 
idejében a pogány normannok zaklatták a sziget népét és hódítottak 
ír területen. Az írek és normannok harca egymás ellen még akkor is 
tartott, amikor a normannok is felvették a keresztény hitet.

Nagy hibája volt az íreknek, hogy nem tudtak egységesen szerve
ződni. A sziget ugyanis négy királyságból (Ulster, Leinster, Connaught, 
Münster) állott. Ezek fölött volt egy névszerinti — főkirály. A királysá
gok egymással minduntalan viszálykodtak s így állandó volt a harc, 
a háború a szigeten, annyira, hogy maga IV. Hadrián pápa, aki angol 
származású volt, kérte fel II. Henrik angol királyt, hogy csináljon ren
det a szigeten.

II. Henrik idejében Dermot MacMurchad volt az ír szigeten a 
legvérengzőbb és leghatalmasabb király. Nem kímélt senkit és sei*mit, 
zsarnokoskodott a végletekig, sőt O’Ruare nevű ír nemesnek szép fele
ségét is erőszakkal az udvarába vitette.

O’Ruare bosszúra hívta fel társait, ámde Dermottal szemben nem 
tudott boldogulni, csak akkor fordult a kocka, amikor O’Connor, a fő- 
királv összegyűjtötte Dermot ellenségeit. így aztán sikerült a dühöngő 
zsarnokot elűzni. Dermot Angliába menekült, ahol Henrik királytól 
kért segítséget. Ez azonban egyelőre csak a csapatok toborzására adott 
engedélyt, ha Dermot leteszi a hűbéresküt. Miután ez megtörtént, Der
mot a walesi nemesek és lovagok közül sok harcost fogadott fel, sőt maga 
Pembrok Rikhárd gróf szintén fegyvert fogott Dermot érdekében, ami
nek fejében Dermot egyik leányát nőül adta a grófhoz és megígérte, 
hogy Leinsterben ő lesz az utóda.

L
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Dermot bosszúhadjárata siralmas helyzetet teremtett a pártosko
dás által amúgyis elgyengített országban. Rettentő vadsággal folyt a 
háború mindkét oldalról. Dermot mindenekelőtt Donald király tcriile-

A kivégzés és büntetés módjai a középkorcan.
Az egykorú fam etszet csop ortosítja  a k ivégzések  és büntetések  közép
korban d ívó  m ódjait. L áth ató  i t t : elevenen elégetés, ak asztás, kerékbetörés, 
szem kiszúrás, h asfelm etszés, n yelv levágás, seprűzés, fejvéte l, kézlevágás.

téré tört be. Véres harc után Donald serege szétszaladt s Dermot egyik 
vezére háromszáz levágott fejet rakott a vérengző Dermot lábai elé. 
Ott hevert Donald király feje is. Dermot valóságos vadállati kéjjel legel-
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lelte szemeit a háromszáz véres fejen, amikor pedig Donald fejét meg
pillantotta, felkapta s dühében a levágott fej orrát és ajkait leharapta.

Az angolok beavatkozása még inkább növelte az írek pártosko- 
dási szenvedélyét. Hasztalan lépett közbe O’Connor, a főkirály, hogy 
valamiképp rávegye az angolokat a távozásra, hasztalan ígért elnézést 
Dermotnak. Dermot ugyanis már azt tervezte, hogy egész Írországot 
a saját uralma alá fogja hajtani, mert seregeinek száma minduntalan 
szaporodott, a zsákmányra éhes harcosok csakúgy tódultak Angliából 
lobogója alá.

Most Pembroke Rikhárd gróf is Dermot segítségére küldte seregé
nek egy részét rokona, Fitz-William vezérlete alatt. Ez a sereg Water
ford mellett megverte a főkirály egyik csapatát, ötszáz harcost lemészá
roltak, a foglyokat pedig egy szikláról bedobálták a tengerbe. Majd 
Pembroke gróf is harcba bocsátkozott és véres tusa után elfoglalta Water- 
fordot, azután pedig nőül vette Dermot király leányát, Évát.

Ezalatt Dermot hadai bevették Dublint, ahol rettentő vérfürdőt 
rendeztek. A segélyül siető O'Connor a város falai alatt súlyos vereséget 
szenvedett.

Mikor Dermot király meghalt, a korábbi megállapodás értelmé
ben Pembroke gróf lett Leinster királya. A grófnak ez a trónfoglalása 
azonban felkeltette II. Henrik féltékenységét, aki megparancsolta, hogy 
minden angol térjen haza Írországból és senki se merjen az ő beleegye
zése nélkül harcot kezdeni. Pembroke gróf erre sietve tudtára adta
11. Henriknek, hogy minden hódítása az angol király nevében ment végbe, 
így tehát minden szerzeményt Henrik rendelkezésére bocsát. Henrik 
erre mcgbékült, Pembroket gazdagon megajándékozta és tekintélyes 
sereg élén parlraszállott Írországban, hogy ott személyesen birtokba 
vegye a meghódított területeket. Ulster kivételével az egész ország meg
hódolt Henriknek, aki az ír egyházat bekebelezte az angol egyházba 
és meglett minden intézkedést, hogy Írország közigazgatásilag is be
olvasztassák Angliába. Ezzel el volt vetve annak a mélységes gyűlölet
nek a magva, amely azóta az íreket az angolok ellen tüzeli.

Alig végzett II. Henrik az írekkel, amikor váratlanul haza kellett 
sietnie, ahol fiai ütöttek pártot ellene. II. Henrik legidősebb fia, Henrik,
VII. Lajos francia király veje már úgy szerepelt, mint II. Henrik meg
koronázott utóda, míg Rikhárd fia Poitout és Akvitániát, Gottfried 
pedig Bretagnet kapta. Csak Jánosnak nem jutott terület, mert neki 
az apa a meghódítandó Írországot szánta. (Ezért nevezték Földnélküli 
Jánosnak.)
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Az apa és fiainak viszálykodását tulajdonképp Eleonora királyné 
idézte elő s ő szította, mert noha a maga részéről is nagyszámú udvarlót 
tarto tt és a hitvesi erkölcsöket legkevésbbé sem tartotta szem előtt, 
férje, II. Henrik apró kalandjait rossznéven vette s ezért az apát az 
idősebbik fiúnál, Henriknél beárulta. Henrik herceg apósával, VII. 
Lajos királlyal is megvitatta a helyzetet és úgy találta, hogy miután 
ő már meg van koronázva, megilleti őt a társkormányzat joga az apa 
mellett. Követelte is apjától, hogy osszák meg az uralmat. II. Henrik 
azonban erről tudni sem akart s Henrik hercegnek pedig sietve mene
külnie kellett az apa nagy haragja elől. Henrik és Rikhárd, valamint 
Gottfried is a francia király udvarába menekültek. Feleségét azonban
II. Henrik elfogatta s elzáratta.

Ez a viszálykodás apa és fiai között áldatlan hadakozáshoz vezet
tek. Maga a francia király egyébként keresve-kereste az alkalmat, hogy 
leghatalmasabb hűbéresét — az angol király ugyanis a francia terület 
nyugati részének is ura volt — megalázza. Ezért VII. Lajos Henrik her
ceget Franciaországban ünnepélyesen megkoronáztatta angol király
nak és rávette a francia országnagyokat, hogy Henriket hathatósan 
támogassák. A flandriai grófnak a Kent grófságot ígérte oda. Vilmos 
skót királynak pedig két északi angol grófságot.

A francia király és Henriié herceg hadi vállalkozása azonban angol 
területen nem járt sikerrel. II. Henrik és vezérei a francia csapatokat, 
a skótokét, valamint Henriié hercegét rendre megverték. Hasonló kudarc 
érte azokat az angol felkelőket, akik a herceg mellett fogtak fegyvert. 
Vilmos skót király is elvesztette a csatát és fogságba jutott. Ennyi siker 
újból népszerűvétette II. Henrik királyt, aki elérkezettnek látta az időt, 
hogy a békéről tárgyaljon. Gisorban békét kötött a francia királlyal, 
a pártütő hercegek pedig meghódoltak.

A béke azonban csak rövid ideig tartott. VII. Lajos francia király 
1180-ban meghalt, de fia, II. Fülöp alatt folytatódott a viszály, még 
pedig új alakban. Rikhárd herceg ugyanis ellenséges viszonyba kevere
dett fivérével, Henrikkel, mert az apa azt kívánta, hogy igényeiről Henrik 
javára mondjon le. Rikhárd még másik testvérével, Gottfrieddel is össze
veszett, mire II. Henrik átjött Franciaországba, hogy fiait megbékítse. 
Erre a hercegek hirtelen szövetkeztek atyjuk ellen és anyjuk szabadon- 
bocsátását követelték, különben háborúval fenyegették meg.

Eközben Henrik herceg hirtelen megbetegedett és amikor érezte, 
hogy meg kell halnia, atyja után küldött, hogy kibéküljön vele. Az apa 
azt hitte, hogy fia haldoklása csak ürügy a cselvetésre és ezért nem ment
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el, hanem egy püspök útján a béke jeléül egy gyűrűt küldött a haldokló
nak. Henrik herceg boldogan csókolta meg atyja gyűrűjét és úgy halt 
meg. Henrik halála után fivérei újból meghódoltak az apának.

Az apa és fiai között azonban most sem volt tartós a béke, noha 
11. Henrik a feleségét is kibocsátotta a börtönből. II. Henrik ugyanis, 
akinek János volt a kedvenc fia, Rikhárd hercegtől azt kívánta, hogy 
Akvitániát engedje át Jánosnak, de hasztalan, mire Gottfried és János 
szövetkeztek Rikhárd ellen. Közben váratlanul elhalt Gottfried is, mire

II. Henrik angol királynak és feleségénél; sírja a fonlevmulti apátság templomában.

nemcsak II. Henrik, hanem II. Fülöp király is a maga számára igényelte 
Bretagnet. Ez új háborút jelentett. Az a hír azonban, hogy Szaladdin 
a Szentföldön véres győzelmet aratott a keresztényeken, ideiglenesen 
kibékítette a francia és angol királyt. Persze, a béke nem volt őszinte. 
Amikor ugyanis Rikhárd herceg harcba keveredett a toulousei gróffal, 
a francia király minden különösebb ok nélkül fegyverrel lépett közbe 
s több angol hűbérvárost foglalt el Nyugat-Franciaországban. Az angol 
király erre harcba bocsátkozott, de több kudarcot vallott, mire Rikhárd

Toluai Világtörténelme VIII. 15



226 Tolnai Világtörténelme

herceg azt követelte apjától, hogy ismerje el utódának. II. Henrik ezt 
megtagadta, mire Rikhárd a francia királynak tett hűbéri hűséget.

Hasztalan igyekezett II. Henrik a csatatéren kiköszörülni a sok 
csorbát. A francia fegyverek mindenütt győzedelmeskedtek, mire kény
telen volt békét ajánlani s újabb hűbéradó fizetését ígérni, II. Fülöpöt 
hűbérurának elismerni és alattvalóinak tetszésére bízta, hogy őt vagy 
fiát, Rikhárdot követik-e. Mikor azonban megtudta, hogy kedvenc fia, 
János is Rikhárdhoz csatlakozott, összeesett és miután már úgyis súlyos 
beteg volt, nemsokára meg is halt.

Szomorú volt II. Henrik halála. Csak egyik természetes fia és a 
kancellárja állottak halálos ágya mellett. Más mindenki elhagyta, sőt 
a szolgák is elszöktek mellőle. Alig akadt néhány ember, akik dús aján
dékok fejében elszállítsák a király holttestét a fontevraulti zárda- 
templomba. Erre aztán Rikhárd is megbánta viselkedését és éjfélkor 
egyedül ellátogatott atyja holttestéhez, ahol bűnbánóan jajgatott és 
átkozta szenvedélyességét.

Oroszlánszívű Rikhárd.
(1189— 1199.)

Rikhárdnak első dolga az volt atyja halála után, hogy elfogatta 
a kincstárnokot s apja kincseit magához vette. Anyját, Eleonórát át- 
küldte ideiglenes kormányzóul Angliába, amíg ő a franciaországi hűbér- 
terület hódolatát fogadta. Fivére, Földnélküli János kíséretében aztán 
áthajózott Angolországba, ahol a canterburyi érsek által megkoronáz
tatta magát.

Rikhárd angol területen idegennek érezte magát, mert alig tudott 
valamit az ottani szokásokról, viszonyokról, miután életét jórészt kül
földön, háborúban töltötte. Nagy fénnyel ment végbe a koronázási ünne
pély, amely azonban kegyetlen zsidóüldözésre adott okot. Rikhárd 
ugyanis koronázása előtt kijelentette, hogy zsidókat nem enged az ünnep
ség közelébe sem. Minthogy pedig a kíváncsiság néhány zsidót mégis 
odacsábított a westminsteri apátság közelébe, a nép feldühödött, meg
rohanta őket és csakhamar egész Londonban kitört a legvéresebb, leg- 
brutálisabb zsidóüldözés. Aggokat, nőket, gyermekeket kegyetlenül 
legyilkoltak, a zsidók vagyonát elvették, lakásaikat kirabolták és fel
gyújtották. London uccáin máglyákat emeltek, amelyeknek messze 
felcsapó lángjai közé dobálták a szerencsétlen zsidókat. A zsidók száz
számra lettek öngyilkosokká, amikor látták, hogy nem menekülhetnek
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és csak kínzalás és lassú halál vár reájuk. Egy álló napig dühöngött a 
londoni nép, mígnem belefáradt a gyilkolásba s rablásba és talán meg 
is. undorodott tőle. Hasonló borzalmas jelenetek játszódtak le vidéken 
is, ahol a nép vad szenvedéllyel öldöste le a védtelen zsidókat. Yorkban 
a zsidók a rabbi élén a királyi kastélyba menekültek, de mikor látták, 
hogy itt sem menekülhetnek, felgyújtották a kastélyt és a fellobogó 
lángok között agyonszúrták egymást, utoljára pedig a rabbi lett ön
gyilkossá.

Ilyen „koronázás’' más viszonyok között és más korban lerontotta

A zsidók viselete a középkor végén.
A lipcsei egyetem i könyvtárban  őrzött zsidó im akönyv m iniatürképe, am ely egy papot 

és két h ívő t ábrázol.

volna az ünnepség értékét, ámde abban az időben, a vad erkölcsök kor
szakában gyorsan napirendre tértek felette. Rikhárd, mint a pápa enge
delmes híve, másrészt mint elszánt és háborús kalandokra vágyó har
ms, megkezdte készületeit a kereszteshadjáratra. Longchamp Vilmos 
pápai követet és püspököt kinevezte főkancellárnak és helytartónak, 
Földnélküli Jánost pedig négy grófsággal ajándékozta meg. Ezután pedig 
a szükséges pénzt teremtette elő, még pedig zsarolás, fenyegetés, elkob
zás, állás és hivatalárulás, sőt városok eladása révén. Ilyen eszközökkel 
szerezte meg azt a sok pénzt, amelyet szent célokra akart felhasználni. 
Azt mindenesetre elérte, hogy abban az időben a bűnös úton szerzett 
pénz által ő volt Európa leggazdagabb uralkodója.
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Rikhárd utazását minduntalan megszakította. Egy ideig a 
francia királynál időzött, majd Sziciliában kötött ki, hogy nővérét, 
Johannát, II. Vilmos szicíliai király özvegyét Tankréd király fogsá
gából kiszabadítsa. Szicíliába várta Rikhárd a menyasszonyát, 
navarrai Berengáriát, de hiába, mire Kandia és Rhodusz szige
teken megint kikötött, majd Ciprus szigetén találkozott menyasz- 
szonyával s fényes esküvőt tartott.

Végre megérkezett Akkonba, ahol már türelmetlenül vártak rá. 
De már egy év múlva kénytelen volt visszatérni Angliába, ahonnan 
kellemetlen híreket közöltek vele.

Az angol közhangulat ugyanis nagyon megelégelte azt, hogy királya 
alig néhány hónapot töltsön az országban s éveken keresztül külföldön 
tartózkodjék. Az ország nagyjai is részben elhidegültek a királytól, rész
ben kezdték őt elfelejteni. Ugyanakkor sajátságos helyzetet teremtettek 
Földnélküli János herceg és a helytartó.

Vilmos püspök, mint Rikhárd király helytartója, nagy szigorú
sággal kezelte hatalmát, valóságos fejedelmi pompát fejtett ki és csak
hamar éles ellentétbe került a főurakkal, de különösen János herceggel, 
a király fivérével. János herceg ugyanis azon mesterkedett, hogy a püspök 
ellen eleit a maga részére hódítsa s ezáltal magához ragadja a hatalmat. 
Rikhfárdnak ugyanis nem volt gyermeke, tehát az elhalt Henrik herceg
nek , mint idősebb fivérének fia, Bretagnei Artur következett volna utána 
az uralomban.

János herceg a helytartóval megállapodott, hogyha Rikhárd vissza 
nem tér bizonyos idő múlva, akkor ő királlyá koronáztatja magát. 
Több püspök és számos főúr el is ismerte János herceg trónigényét, ami
kor pedig János herceg körülbelül biztosnak vélte játékát, Vilmos 
püspök, a helytartó ellen fordult és erőszakkal megfosztotta helytartói 
méltóságától azon az alapon, hogy Rikhárd levelet küldött haza, amely
ben meghagyja, hogy a helytartó túlkapásai miatt indítsanak vizsgá
latot és szükség esetén más legyen a helytartó.

János herceg folytatta fondorkodásait ezután is és különösen Fülöp 
francia királlyal igyekezett titkos megállapodásra jutni. Amikor pedig 
híre érkezett, hogy Rikhárd király legdühösebb ellenfele, az osztrák Lipót 
herceg fogságába jutott, János herceg már-már birtokba akarta venni 
a koronát, amitől csak anyja szigorú tiltakozása tartotta vissza. Rikhárd 
királyt azonban ellenfele a német fejedelmek unszolására szabadon bocsá
totta s Rikhárd négyévi távoliét után partra szállott Angliában. A vissza
tért királynak hamarosan meghódolt mindeki, maga János herceg is.
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akinek Rikhárd anyja kérésére megbocsátott. Ezután Rikhárd újból 
megkoronáztatta magát és első teendőjének tekintette, hogy II. Fülöp 
francia király ellen, aki időközben számos franciaországi angol birtokot 
kaparintott el, hadat vezessen. Ez a háború öt évig tartott.

Váratlanul érte utói a halál Rikhárdot. Franciaországi hűbéreseit 
akarta ugyanis megfékezni. Amikor Rikhárd Chaluz várát ostrom alá 
fogta, a védők egyike nyilát a király vállába lőtte. A lövés állítólag nem 
volt halálos, de azzá vált az orvosok tudatlansága következtében. A várat 
a király emberei elfoglalták, mire Rikhárd valamennyi várvédőt fel
akasztatta, annak kivételével, aki 
őt meglőtte. Ezt, Gourdun Rertrant 
íjászt maga elé kísértette és rá
kiáltott :

„Te nyomorult, mit vétettem 
neked, hogy az életemre törsz ! ?”

Gourdun azonban bátran 
megfelelt:

„Agyonverted atyámat és két 
fivéremet, engem pedig fel akartál 
akasztatni. Nem bánom, kínozzál, 
de nyugodt leszek, ha meghalsz, 
mert a világ megszabadul egy 
zsarnoktól !”

Rikhárdot a bátor szavak 
annyira meglepték, hogy Gourdunt 
gazdagon megajándékozta, elbocsá
totta, azonban a király zsoldos 
csapatának vezére, Mercadey utána lopózott, elfogatta s a király halála 
után előbb megnyúzatta s ezután felakasztatta.

Rikhárd király majdnem kétheti szenvedés után, alig negyvenéves 
korában halt meg.

Füldnélkiili János.
(1199— 1216.)

János herceg fivére halála után nagynehezen pártot szervezett 
magának és elismertette a trónhoz való igényét. A nép gyűlölte János 
herceget, akinek modora sértő, kíméletlen vo lt; a főnemesek pedig csakis 
a gazdag ajándékok és ígéretek után csatlakoztak melléje.

Angol nehéz lovas a tizenharmadik szá
zadban.

A lovas fejet az ú gyn evezett fazéksisak v éd te , 
lándzsával harcolt, pajzs és sodronyvért 
véd te  testé t. E gykorú  elefántcsont-faragvány  

a londoni A shm olean-m úzeum ban.
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János megkoronázása után Normandiába sietett. Fülöp francia 
király ugyanis, aki azelőtt Jánost támogatta, most Henrik herceg fia, 
Bretagnei Artur érdekében foglalt állást és arra törekedett, hogy az 
angol koronát ennek az alig tizennégy éves ifjúnak szerezze meg. Végre 
azonban a két király békét kötött egymással-abban az értelemben, hogy 
maradjon minden úgy, amint van, de ha János utód nélkül hal meg, 
akkor Artur herceg jut a trónra. Hogy a béke nem volt őszinte, ahhoz 
szó nem igen férhetett. Különben is nemsokára tapasztalni lehetett János 
király tulajdonságait, erőszakos, durva hajlamait.

János király ugyanis tízévi házasság után nejétől, Havizától igen 
furcsán vált el. Elkergette és kimondotta, hogy a felesége eltűnt. Ugyan
akkor a legszebb francia nőt, Lamarche Hugo gróf feleségét elrabol- 
tatta és fenyegetések között kényszerítette a birodalmi püspököt, hogy 
eskesse meg őket.

János második felesége kedvéért Londonban újból nagy koroná
zási ünnepséget rendezett, amire Lamarche Hugó gróf a nyugatfrancia
országi angol birtokokon szított lázadást János király ellen. Ezt a moz
galmat támogatta Fülöp király is, aki elérkezettnek látta az időt, hogy 
Artur herceget a trónra segítse. Azonban Artur herceg és Lamarche 
gróf hadivállalkozása balul ütött ki. János király sietve sereget szerve
zett, átjött Bretagneba s egy csatában nemcsak Artur herceget, hanem 
a szerencsétlen Lamarche grófot is elfogta számos francia lovaggal együtt. 
Kétszáz lovagot veretett békóba, akiket halálra éheztetett a vad zsar
nok. Artur herceget pedig orvul megölette egy sétacsónakázás alkal
mával.

János király lelketlensége a bretagneiak körében óriási izgalmat 
keltett. Maga II. Fülöp francia király is megsokalta hűbéresének kegyet
lenkedéseit és miután Jánost nyíltan megvádolta Artur herceg haláláért, 
a párizsi pairek tanácsa elé idézte János királyt. Mivel pedig nem jelent 
meg, engedetlenség címén halálra ítéltette, az angol birtokok nagy részét 
pedig elfoglalta.

János uralmát nemcsak a francia területen, hanem otthon is komoly 
veszedelmek fenyegették. János király ugyanis rendkívül súlyos és reá 
nézve végzetes vitába keveredett III. Innocenc pápával. Megürese
dett ugyanis a canterburyi érseki szék, mire az apátság szerzetesei 
sietve helyettes priorjukat, Beginaldot választották meg érseknek és 
egyenesen a pápához fordultak, hogy erősítse meg a választást, 
holott addig az angol püspökök maguk választották meg az angol 
egyház prímását és megerősítésre ajánlották a királynak.
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Amikor János király a szerzetesek választásáról értesült, nagy 
haragra lobbant és azt követelte, hogy az ő jelöltjét, Grey János nor- 
wichi püspököt válasszák meg, amit súlyos fenyegetések árán ki is tudott 
eszközölni. Eközben az angol püspökök is panasszal fordultak a pápá
hoz, aki a vitát akképp intézte el, hogy mindkét választást semmisnek 
jelentette ki és meghagyta, hogy Langten István bíborospüspököt ismer
jék cl érseknek, akit a pápa 
nemsokára megajándékozott az 
érseki palásttal is.

III. Innocenc pápának ez 
az intézkedése még jobban fel
tüzelte az amúgy is vad ösz
tönéi János király szenvedélyeit.
Válaszul ugyanis a canterburyi 
apátság szerzeteseit elűzette s 
az érsekség javait elkobozta a 
korona javára. Hiába intette, 
óvta a pápa az ellenkezéstől.
Amikor pedig a pápa két angol 
püspököt küldött János király
hoz, akit az egyházi átokkal is 
megfenyegetett, a király azzal 
felelt, hogyha még egy pápai 
megbízott a szeme elé kerül, 
azt megvakítatja s levágatja 
az orrát. Ezt a fenyegetéstmeg- 
sokallotta a pápa s parancsot 
küldött, hogy az egyházi átkot 
hirdessék ki. A püspökök, noha 
remegve, de teljesítették a pápai 
rendeletet és egész Anglia átok 
alá került. Lesújtó és félelmetes volt az ilyen egyházi átok, mindenképp 
alkalmas arra, hogy egy egész nemzetet megfélemlítsen, gondolkozóba 
ejtsen. Kedvét vesztette mindenki, beállott az idegizgató csend. 
A templomtornyokból kiakasztották a harangokat, az oltárokat meg
fosztották minden ékességeiktől, a szentek képeit, az ereklyéket, 
kereszteket fekete posztóval takarták le, a temetőket bezárták és 
a szentségek közül csak a keresztséget és az utolsó kenetet adták 
fel a papok.

Földnélküli János angol király.
Zsarnok uralkodó volt. Az angol urak végül 
fellázadtak ellene és kén yszerítették  a híres 
szabadságokm ány, a  „M agna C harta”  kiadására. 
Az uralkodó ezt később érvén ytelen n ek  n y ilv á 
n íto tta , m ire elkergették  a trónról. M enekülés 

közben halt m eg.
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János király még ekkor is dacolt, sőt három püspök birtokát rövid 
úton elkobozta s rendeletet adott ki, hogy az egyházi javakat mindenütt 
vonják be. Néhány püspök hűséget fogadott a dacos királynak. Mégis 
rettegés fogta el János királyt, amikor arra gondolt, hogy az átokkal 
kapcsolatosan, amint ez történni szokott, az alattvalók megtagadják 
a hűséget.

Egyelőre még tartotta magát, sőt hadat vezetett a skót király 
ellen, akit hűbéresküre kényszerített. Azonkívül számos ír nemzetség- 
főnököt hódoltatott meg, megfékezte a lázongó walesieket, amikor pedig 
ezek újból fellázadtak önkényeskedése miatt, huszonnyolc walesi túszt 
akasztatott fel a saját jelenlétében. Mindez azonban csak erőltetett fitog- 
tatása volt a királyi hatalomnak, amelyet a pápai átok nemsokára el
sorvasztott. Hozzájárult, hogy a kincstár teljesen kiürült és csak a leg
kegyetlenebb zsarolás, erőszak árán tudott János király pénzt összj- 
harácsoltatni.

Angliában ennyi erőszakoskodás, zsarnokság után, amelyet be
tetőzött a pápai átok, teljesen felfordult minden rend, általánossá kez
dett válni az elszegényedés, tömegessé a kivándorlás.

Földnélküli János király pedig akképp zsarolta a családokat pénzért, 
adományért, hogy egyik-másik családtagot elfogatta s amelyik család 
nem fizetett, annak egyik tagját felköttette. Országossá vált a panasz 
a király ellen, akit a nép a pápai trón előtt kegyetlenséggel, erőszakos
kodással, istentelen és erkölcstelen élettel vádolt meg.

Erre III. Innocenc pápa már az utolsó eszközhöz folyamodott. 
János királyt ünnepélyesen trónvesztettnek nyilvánította s alattvalóit 
feloldotta a hűségeskü alól. Egyúttal pedig megbízta a francia királyt, 
hogy hajtsa végre a pápai rendelkezést. Mi sem jellemezte jobban János 
király merészségét és kalandor természetét, hogy az akkori időkben 
oly súlyos jelentőségű pápai átok és trónfosztással szemben dacolni mert. 
Sereget szervezett és mert rengeteg pénzt zsarolt ki alattvalóitól, akad
tak zsoldosok, akik melléje szegődtek.

Egyszer azonban azon vette észre magát János király, hogy a har
cosok tömegesen otthagyják lobogóit, mindenki elfordul tőle s egyszerre 
olyan idegenül és gyűlöletesen tekint rá mindenki, mintha nem is viselt 
volna királyi koronát a fején.

Teljesen ellenkező volt a helyzet a francia király táborában, ahol 
mindenki meg volt győződve arról, hogy igaz ügyért harcol. Fülöp király 
lobogója alá tehát tömegesen siettek a harcosok, annál is inkább, mert 
bő kilátás nyílt arra, hogy angol területen hűbérbirtokokat szerezzenek.
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Vérontásra azonban mégsem került a sor, mert János király meg
gondolta a dolgot, különösen akkor, amikor a pápának egyik megbízottja, 
Pandolf János királlyal titokban beszélgetett és értésére adta, hogy a 
francia király óriási és lelkes seregével szemben feltétlenül kudarcot 
fog vallani. Másrészt kilátásba helyezte, ha János király önként meg
hódol a pápának, mindent jóvá tehet, mert a dolgok úgy maradhatnak, 
amint voltak az átok előtt.

Pandolf előadásait kiegészítették Wakefield Péter remetének 
jövendölései, amelyek a király borzalmas jövendő sorsát ecsetelték. 
János király tehát, a gőgös, lelkiismeretlen zsarnok megadta magát. 
Doverben eskü alatt fogadta, hogy a pápa rendelkezéseinek aláveti 
magát, sőt külön okmányt írt alá, amelyben kijelentette, hogy szabad 
akaratból, legjobb belátása alapján hűbérül felajánlja országait a pápá
nak. Ezenkívül javulást fogadott, adót ígért, az elkobzott egyházi java
kat visszaadta. Végül pedig, amikor remélte, hogy a pápa kibékül vele, 
Wakefield remetét, mint hamis prófétát halálra kínoztatta.

Ezek után a pápa külön meghatalmazott által feloldotta a királyt 
és Angliát az egyházi átok alól és külön rendezte a püspöki kar javadal
mait. A pápa kibékülése János királlyal kellemetlenül érintette Fülöp 
francia királyt, mert azok a nagyravágyó tervek, amelyeket az angol 
korona megszerzésére szőtt magában, egyszerre megsemmisültek. Más 
irányban keresett tehát Fülöp király elégtételt. Jólszervezett seregével 
megtámadta Ferrand flandriai grófot azon a címen, hogy nem követte 
őt mint hűbéres, amikor lobogó alá szólította, másrészt pedig titokban 
Angolországgal kacérkodott.

Fülöp király óriási pusztításokat vitt végbe Flandriában, mire 
János király is fegyvert ragadott, hogy szövetséges grófjának segítsé
gére legyen. Mindkét fél most már—Fülöp és János király—szövetsége
sekről gondoskodott. János király IV. Ottó császárral, Fülöp pedig IJ. 
(hohenstaufi) Frigyessel szövetkezett.

Kezdetben János király előnyben volt a francia király felett, 
mert Bretagneban a francia csapatokat visszaszorította és huszonöt 
francia nemest foglyul ejtett, Flandriát pedig féltestvére, Langschwert 
Vilmos gróf által sikeresen megvédelmezte. Ámde János nem tudta 
a nyert előnyöket kihasználni és Fülöp fia, Lajos elől sietve 
meghátrált.

Bouvines mellett János király szembe került Fülöp királlyal. Noha 
az angol sereg kélakkora volt, János mégis rettentő vereséget szenve
dett és kénytelen volt a chinoni békében családja ősi javainak, birtokai-
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nak nagy részéről öt évre lemondani s csak néhány várat és La Rochelle 
tengeri kikötőt tarthatta meg.

János király tehát kétszeres vereséget szenvedett: nemcsak a pápa 
előtt kellett vezekelnie, hanem ráadásul a francia fegyverek súlyát is 
éreznie kellett.

II. Fülöp nagy pompa, fény és a lakosság örömrivalgása között 
vonult be Párizsba, mint győztes uralkodó. Nagy tisztelet és lelkesedés 
vette körül, míg János király szégyenkezve sietett haza, ahol úgyszól
ván lopva érkezett Londonba.

A nagy vereség azonban még ekkor sem volt elég tanulság neki, 
mert olyan lelkületű király, minő János volt, nem akart okulni, hanem

csak dacolni. Es dacolt 
is. Magával vitte seregé
nek megmaradt zsoldo
sait és ezekkel újból 
zsarolni, zaklatni kezdte 
a szerencsétlen népet. 
Általánossá vált újból az 
elkeseredés, az elégületlen- 
ség, amelyet a kötelessé
geiről teljesen megfeled
kező uralkodó magavise
leté napról-napra szítolt.

Végre is nevezetes, 
történelmi jelentőségű for

dulat állott be a főpapok és a főnemesek magatartásában. Az álta
lános panaszokat el hallgattatni nem lehetett. Cselekedni kellett s a 
közösen érzett szükség összehozta az ország főpapjait és főnemeseit, 
akiknek vezetője az a Langton István canterburyi érsek volt, aki miatt
III. Innocenc pápa és János király egymás ellen haragra gerjedtek és aki 
miatt János királynak vezekelnie kellett.

Langton érsek hazafias, becsületesen gondolkodó és érző, komoly 
angol főpap volt. Ő hívta egybe a főpapokat és főnemeseket a londoni 
Szt. Pál-templomba, ahol eléjük terjesztette, hogy János király már 
régen elejtette azokat a szabadságbiztosítékokat, amelyeket I. Henrik 
adott a nemzetnek, szükséges tehát, hogy az ország nagyjai az ország 
és a nemesek szabadsága érdekében összefogjanak.

A gyűlésen jelen voltak erre ünnepélyesen megfogadták, 
hogy a régi jogokat, ha kell, életük árán is megvédelmezik. Nem

■

Sokkhoz hasonló angol társasjáték a középkorban. 
A British-M úzeum  egyik  kéziratának  képe.
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sokára elérkezett az alkalom, amikor 1214-ben nagygyűlést tartott 
a király.

Titkos megbeszélés szerint a nagygyűlés valamennyi tagja fegy
veres csatlósok kíséretében érkezett Worcesterbe és nyiltan követelték 
a királytól, bogy I. Henrik szabadságlevele alapján biztosítsa az alkot
mányos jogokat. János király, amikor az országnagyok határozott és 
nyomatékos fellépését látta, a zsarnokok módjára, titokban Londonba 
szökött, ahol a templáriusok várában zárkózott el. Az elégedetlenkedők 
azonban itt is nyomon követték és fegyvereseikkel körülvették a várat, 
mire a zsarnok túszokat adott s kijelentette, hogy a jövő husvétra dön
teni fog. Természetes, hogy komoly reformokat vagy alkotmánybizto-

Angol énekesek és zenészek a középkorban. 
A beverlcyi tem plom  fa-faragványa.

sítást János nem akart, hanem csak időt szándékozott nyerni, hogy 
sereget szervezzen és leszerelje a mozgalmat. E célból mindenekelőtt 
a pápához fordult, mint főhűbérurához és bepanaszolta az érseket, fő
papokat, főnemeseket a hűségeskü megsértése miatt. Noha a pápa szi
gorú parancsot menesztett a mozgolódókhoz, ezeknek haragja nem 
ült el. Langton István érsek az elégedetlenkedőkkel 1215 hnsvét táján 
Oxford felé vonult, ahol a király tartózkodott. A király zsoldoscsapatok 
élén várta a főpapokat és a nemességet.

„Eljöttünk, hogy felségedtől szabadságunk biztosítékait kérjük” 
— szólt az érsek.

„Ilát miért nem kérik a koronámat? Nos tehát, tudják meg, 
hogy semmi olyan szabadságot nem adok, amely engem rabszolgaságba 
kerget 1” — ordította a király.
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Ekképpen fogadta János király a nemesség fegyveres küldöttsé
gét, mire a király még azt kívánta külön az érsektől, hogy a pápa aka
ratához képest minden lázadást sújtson egyházi átokkal. Az érsek azon
ban nyugodtan azt felelte, hogy ő jobban ismeri a pápa szándékait; 
mindaddig tehát, amíg a király nem bocsátja el idegen zsoldosait, akiket 
rablásaik és leírhatlan erőszakosságaik miatt a nép meggyűlölt, nem 
engedelmeskedik a királynak.

Ezzel a nyilatkozattal el volt vetve a kocka. Az összegyűlt bárók, 
grófok újból megesküdtek, hogy kierőszakolják, ha kell, kivívják az 
alkotmányos szabadságot. Felmentették magukat a hűségeskü alól is. 
Fitz-Walter Róbert, dunmorei grófot főnöküknek választották.

Fegyveresen indultak tovább a nemesek, akikhez mind többen 
és többen csatlakoztak s bevonultak Fondonba, ahol a nemesség nagy 
része csatlakozott az alkotmányos mozgalomhoz.

Ekkora szívósság és meghátrálást nem ismerő határozottság végre 
megpuhította a királyt. Ő maga küldte el Pembroke grófot Fondonba 
azzal az izenettel, hogy békés megegyezést óhajt. Hajlandó minden 
követelést elfogadni, miért is kéri a nemességet, hogy adjon neki találkát.

A megállapodáshoz képest 1215-ben Windsor közelében a runi- 
medei mezőn találkoztak a király és a nemesség. Az egész találkának 
kezdetben harcias színezete volt, mert a nemesek fegyveresen és nagy
számú fegyveres csatlós kíséretében jöttek el, a király is magával hozta 
zsoldosait. A tárgyalásokat Pembroke gróf közvetítette. I. Henrik sza
badságlevelét minden oldalról meghányták-vetették, a változott viszo
nyoknak megfelelő toldalékokkal egészítették ki s miután Fangton érsek 
újból átvizsgálta az egészet, elküldték a királynak, aki az új szabadság- 
levelet — a Magna Charta Fibertaiumot — aláírásával és pecsétjével 
törvény erejére emelte. Ez a szabadságlevél, az abban kifejtett alap
elvek képezték az angol alkotmány későbbi biztosítékait.

Csakhogy János királynak becsületességében hinni nem lehetett. 
Sokkal jellemtelenebb, szószegésre sokkal készebb uralkodó volt ő, 
semhogy komolyan ragaszkodott volna alkotmányos kötelességeihez. 
Alighogy megtörtént az okmány aláírása, amikor a király visszavonulva 
windsori kastélyába, valósággal dühöngeni, átkozódni kezdett, szidal
mazta önmagát, amiért meghátrált. Annyira elragadta szenvedélye, 
hogy azt a tollat, amellyel az okmányt aláírta, szétrágta, és a lábaival 
taposta szét.

János király tehát megszegte szavát, esküjét, fogadalmát, meg
tagadta sajátkezű aláírásának hitelét. Uj zsoldoscsapatokat toboroz-
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látott és titokban meghagyta várparancsnokainak, hogy készüljenek 
a legmesszebbmenő védelemre. Egyidejűleg követeket küldött a pápához 
Rómába, ahol persze hazugságokkal, fejedelemhez nem illő ferdítésekkel 
adatta elő a dolgok állását és támogatást kért tőle. A pápa félre
vezetve és hamisan tájékoztatva, János királynak adott igazat, a meg
állapodásokat semmiseknek jelentette ki s a királyt feloldotta esküje 
alól. Ezzel megkezdődött a harc a király és nemesség között. János király 
Wigh szigetére vonult, hogy az új zsoldoscsapatok megérkezését bevárja. 
Kezdetben a nemesek egy válogatott csapattal megostromolták Ro
chester várát, amelyet el is foglaltak, de időközben oly óriási számúvá 
növekedett a király martalóchada, hogy a király felvehette a harcot. 
Rochestert hamarosan visszavívta, a védőket lemészároltatta. Innen 
északra vonult a király gyűlevész hadával. Vér és pusztító tűz jelezte 
útját. A zsoldosok harcoltak, gyilkoltak minden kímélet nélkül, borzasztó 
kegyetlenségeket követtek el mindenfelé. Városok, falvak pusztultak 
el a nyomukban, egész vidékek kihaltak.

János király seregével egész Edinburghig kalandozott el, onnan 
visszatérve, egyik várost a másik után gyújtotta fel. Csak Londont nem 
merte megtámadni, ahol a lakosság szívós védelemre rendezkedett be 
és mitsem törődött a pápai átokkal.

Az angol nemesség azonban belátta, hogy képtelen megküzdeni 
a király martalóchadával, amely a fényes ígéretek és szabad sarcolás, 
rablás megengedése által napról-napra növekedett. Nagy szorultságuk
ban elhatározták a nemesek, hogy a francia király segélyét kérik ki. 
Fülöp Ágost legidősebb fiának, Lajosnak felajánlották az angol koronát 
annál is inkább, mert Lajosnak Kasztiliai Blanka, János király unoka
húga volt a felesége, a két királyi család között tehát volt némi rokon
sági kapcsolat.

Az ajánlatot Fülöp Ágost király nagy örömmel fogadta s azonnal 
megtett minden előkészületet, hogy angol területen megtámadja János 
királyt. Hasztalan lépett közbe a pápa az angol király érdekében, hiába 
fenyegette meg Fülöp királyt kiátkozással. Lajos herceg hatalmas sereg 
élén átment Angolországba, bevonult Londonba. Itt esküt tett az alkot
mányra s Langton Simont, az érsek fivérét kancellárnak nevezte ki s 
megkezdte a hadi operációkat János király ellen.

Lajos herceg erélyes fellépése csakhamar megszaporította hívei
nek számát és ugyanoly mértékben apadtak János királyéi. Seregét 
nap-nap után csökkentették a szökevények. II. Sándor skót király pedig 
szintén megjelent a herceg táborában, ahol letette a hűbéresküt. Mind
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ezek ellenére sem lehetett a makacs János királlyal boldogulni. III. 
Honoriusz pápa az angol királyt pártolta s ez a körülmény tekintélyt 
tudott kölcsönözni Jánosnak.

De nemsokára János királyt is elérte végzete. Meg akarta kerülni 
a skót király csapatait, amikor egy hatalmas vízáradat érte utói és csak 
nagynehezen, de bőrig átázva tudott menekülni a hideg, őszi időben. 
Súlyos lázbeteg lett cs halálát közeledni érezvén fiát, a kilencéves Hen
riket nevezte ki utódául, a pápai követet pedig kormányzónak.

III. Henrik.
(1216— 1272.)

János halála után Pembroke gróf a trónörökös Henrik herceggel 
sietve Glocesterbe utazott, ahol Henriket királynak kiáltatta ki és jel
képesen meg is koronáztatta. Egyidejűleg a fiatal gyermekkirály hűsé
get esküdött a pápának, Pembroke gróf pedig elfoglalta állását, mint 
királyi helytartó.

III. Henrik kezdetben csak igen kis területet vallhatott magáénak, 
mert Lajos francia herceg mellett nyilatkozott a nemesség többsége. 
Ámde alighogy a kis király meg volt koronázva, rövid idő alatt teljesen 
megváltozott a helyzet. Tulajdonképpen a nemesség elkeseredése 
János király személyének szólt s minthogy pedig János meghalt, 
a nemességnek az a terve, hogy idegennek ajánlja fel a koronát, 
tárgytalanná vált.

Az angol nemesek tehát tömegesen kezdték elhagyni Lajos herceg 
lobogóját és Henrik királyhoz csatlakoztak. Lajos persze komolyan 
értelmezte a nemesség ajánlatát és megtorló lépéseket tett azok ellen, 
akik elhagyták őt. De gyenge seregével nem tudott boldogulni és mialatt 
új seregért hazament francia földre, Angliában maradt seregét Henrik 
király serege szétverte. Ezt a vereséget még néhány hasonló kudarc 
követte, mire Lajos herceg Kingstonban szégyenteljes békét kötött. 
Lemondott minden igényéről, visszaadott mindent és a nemességet 
esküje alól feloldotta. Azután álruhában Londonba sietett, ahol néhány 
londoni gazdag polgártól kölcsönt vett fel, hogy hazautazhassák.

Ilyen csúfos véget ért tehát a francia beavatkozás. III. Henriket 
az időközben hazatért Langton Tamás érsek is megkoronázta West
minsterben s a király egyik nővérét férjhez adta II. Sándor skót király
hoz, másikat Pembroke gróf fiához.
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Nemsokára azonban tapasztalni lehetett, hogy a békés állapot 
csak látszólagos volt, mert amikor III. Henrik az időközben trónra jutott 
Lajost, most már VIII. Lajos királyt arra figyelmeztette, hogy a francia- 
országi angol birtokokat adja vissza, Lajos erre nem volt haj
landó, hanem megtett mindent, hogy az angolokat méltóan fogadja. 
Nemsokára csakugyan partra szállott egy sereg élén III. Henrik fivére, 
Cornwallis Rikhárd, de szembe találta magát a pápai tilalommal, amely 
azt rendelte, hogy az albigensek ellen harcoló Lajos királyt senki támadni 
ne merje. Midőn VIII. Lajos hirtelen meghalt, az angol sereg itt-ott 
némi hódításokat tett ugyan, de képtelen volt a francia védekezéssel

Angol népmulatságokon clívó középkori tánc, amelyet fekete bohócruhában 
járlak s ezért szerecsenláncnak nevezték.

szemben megállani a helyét és egy békekötés alapján a hódítások újból 
francia kezekbe jutottak.

Ezalatt Angliában III. Henrik nagykorúnak nyilváníttatta magát, 
de azért a kormányzatot továbbra is a derék, amellett erélyes Burgh 
Hubert kancellárra bízta, akinek természetesen annál több irígye akadt, 
minél jobban bízott benne a király. Idővel az irigyek száma annyira 
megszaporodott, hogy akcióba léphettek a kancellár ellen. Burgh ugyanis 
az idegen származású pápai megbízottakat szemmel tartatta, mert sok 
panasz érkezett arról, hogy ezek mindenféle úton-módon pénzt és kin
cseket harácsolnak össze azon a címen, hogy Anglia a pápa hűbéres terü
lete. A már tetemes befolyásra szert tett pápai emberek ellen az angol 
lovagok összeesküvést szőttek és megtörtént, hogy több hazaáruló papot 
agyonvertek. A király elrendelte ugyan a vizsgálatot s az összeesküvők 
fejét bíróság elé állíttatta, de egyúttal a kancellár javaslatára fel 
is mentette.
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A kancellár irígvei, élükön Péter winchesteri püspökkel végre is 
addig áskálódtak, amíg a király Burgh Hubertet elbocsátotta állásából. 
Erre ellenségei éjnek idején ágyában támadták meg a volt kancellárt, 
aki egy szál ingben menekült a templomba az oltár elé, ahonnan azon
ban a vad poroszlók elhurcolták ésaTowerbe zárták. A kivételes bíróság 
halálra ítélte ugyan, de hosszas könyörgésre a király megkegyelmezett 
neki és szigorú őrizet alá helyeztette.

Végzetes volt azonban a királyra, hogy az idegen befolyásnak 
annyira engedett. A francia származású Péter winchesteri püspök javas
latára kétezer bretagnei zsoldost hívott be, akiket hivatalokkal és birto
kokkal ajándékozott meg. Amikor pedig Pembroke Rikhárcl gróf az 
idegenek betelepítése és megajándékozása ellen fel mert szólalni, III. 
Henrik kijelentette, hogy azt, aki Pembrokéhez csatlakozik, perbe fogatja 
Pembrokét pedig utóbb bérencekkel megölette.

III. Henrik éppoly jellemtelen uralkodó volt, mint apja. Oly kevéssé 
törődött országa, népe érdekeivel, hogy nemsokára általánossá vált az 
elégedetlenség egész Angliában.

Pembroke megöletése után rövid ideig az volt a látszat, mintha 
kedvező változás állott volna be az udvarnál. Rich Ede, az új canterburyi 
érsek erősen alkotmányos érzékű egyházfejedelem volt, aki rá tudta 
terelni a király figyelmét arra a veszedelemre, ami az idegenek térfogla
lásában rejlik. III. Henrik Burgh kancellárt visszafogadta, az idegeneket 
eltávolította környezetéből és úgy látszott, hogy az angol nemzeti 
párttal szoros összeköttetést óhajt. Nagy fény között ülte meg házassá
gát Rajmund provencei gróf leányával, Eleonórával.

A fiatal királynéval egyidejűleg tömegesen tódultak át a szerencse
lovagok Angliába. Olyanokkal lett tele a főváros, az udvar, akik munka- 
szeretet nélkül, de annál több kapzsisággal jöttek át. A királyné fivérei 
alaposan kihasználták az uralkodó könnyelműségét, akitől dús jövedelmű 
állami főhivatalokat kaptak. Mindenféle jölt-ment idegennek paradicsomi 
dolga volt III. Henriknél, aki már azért is kedvelte az idegeneket, mert 
ezek derekasan segítettek neki a mulatságokban és a könnyelmű élet
módban.

III. Henrik minduntalan pénzt és pénzt követelt alattvalóitól. 
A pénzt megkapta ugyan, de mindig azzal a kikötéssel, hogy meg kellett 
ígérnie az alkotmány biztosítását.

Henrik király azonban nem tartotta be ígéreteit. Amikor leányának 
a skót királlyal való házasságához ismét pénzt kért a nemesektől, éppen 
csak a legszerényebb összeget kapta meg, egy kereszteshadjárat költsé
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geire pedig csak úgy számíthatott, ha a nagy szabadságlevelet (a Magna 
Chartát) megerősíti és esküt tesz rá.

Henrik azonban ezt nem akarta megtenni. Erre a hazafias canter- 
buryi érsek, Rich Edvárd, a főpapok élén, akik égő fáklyákat vittek, a 
király elé' lépett és ünne
pélyesen kijelentette, hogy 
az egyház kebeléből kiát
kozza mindazokat, akik 
az ország szabadságjogát 
megsértik. A főpapok az 
égő fáklyákat elfujván, 
földre dobták és komoran 
így sz óltak :

„Akik ez ellen véte
nek, azoknak lelkei pusz
tuljanak el a pokolban, 
valamiként kialudtak az 
égő fáklyák !”

Ez a komor ünnep
ség megriasztotta a lelki 
üdvösségre annyira félté
keny királyt és sietve le
tette az esküt a szabad
ságlevélre. De ezt az 
esküjét sem vette később 
komolyan.

Annyi haszna azon
ban volt az angol nemzet
nek — és ez történelmi 
jelentőségű esemény — 
hogy III. Henrik követ
kezetes hazudozásai, eskü- 
szegései megteremtették 
az angol parlamentet.

Az angol nemzet végre is megunta a dolgot, mert a király esküje 
dacára sem tett semmit a felpanaszolt visszásságok orvoslására. A váro
sok panaszos küldöttségeket menesztettek a királyhoz, a kifosztott zsi
dók hangosan 1 illakozlak a piacokon, az angol bárók és grófok sem bírták 
már a király „kegyes zsarolásait.”

Középkori komédiások mutatványai.
V ándor kom édiások akrobata és b ű vészm utatván yok k al 

m u la tta ttá k  közönségüket, a  várnéprt.

Tolnai Világtörténelme VIII. 16
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Az angol parlament ősalakja az a gyülekezet volt, amelyet a király 
nemsokára azért hívott egybe az ország főpapjaiból és nemeseiből, hogy 
a forrongó walesiek megfékezésére hadiköltséget kérjen. Ezt a gyüleke
zetét nevezték cl parlamentnek.

Az angol nemességnek csakhamar nevezetes vezére akadt, még 
pedig a király sógora, Monitort Simon gróf személyében, aki az ismert 
keresztesvitéz fia volt. Montfort Simont elsősorban a sértett önérzet 
állította az elégedetlenkedők élére. Henrik király ugyanis apró csel
szövések következtében Montfort Simont a gascognei helytartóságtól 
elmozdította s helyébe legidősebb fiát, Edvárd herceget ültette, mire 
Montfort egy ideig a francia udvarnál vonult meg, majd pedig hazament 
Londonba.

. Mikor a király újra és újra pénzt kért, a főnemesek, bárók, grófok 
megtagadták a pénzbeli segélyt s a rendek kijelentették, hogy csak 
reformok és eskü ellenében adnak jó pénzt.

Oxfordban 1258-ban közel száz báró, gróf és főpap gyűlt össze 
és közös akarattal egy tizenkét tagból álló bizottságot választottak, 
amelyhez még tizenkettőt a király nevezett ki. Ez lett az úgynevezett 
purifikáló és kormányzó bizottság, amely csakhamar sok keserűséget 
okozott a királynak. Ez a bizottság a király embereit és az idegeneket 
kiüldözte a hivatalokból. A király nem tudott megküzdeni a bizottság 
nagy hatalmával és kénytelen volt esküt tenni arra, hogy az úgynevezett 
oxfordi határozatokat megtartja, minden évben háromszor összehívja 
a parlament megbizottait, hogy velük a kormányzati teendőkről tanács
kozzék.

A bizottság élére Montfort Simon gróf került, akit a nép mindenütt 
kitörő örömmel fogadott s valóságos megváltóként üdvözölt. Akkora 
hatalomra tett szert a gróf, hogy Cornwallis Rikhárdnak mindaddig 
nem engedte meg a partraszállást, amíg kifejezetten el nem fogadta az 
oxfordi határozatokat. Montfort Simon gróf mint a király teljhatalmú 
megbízottja békét kötött IX. Lajos francia királlyal, akinek udvaránál 
maga III. Henrik király egy évig tartózkodott. De arra, hogy neki az 
angol nemzet ellen segítséget adjon, nem tudta a francia királyt rávenni. 
Annál készebb volt erre IV. Sándor pápa, aki az angol királyt az oxfordi 
határozatokra tett esküje alól, miután erre „külsőleg és belsőleg kény
szerítették,” feloldotta.

Ekkor az angol király újból azzá vált, ami eredetileg v o lt: zsar
nokká. Kiáltványt bocsátott ki és ebben kijelentette, hogy senki által 
nem hagyja magát korlátozni. A nép óriási elkeseredése lett a válasz s
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maga Monlfort Simon állott a feldühödt, csalódott nép élére. Mialatt
III. Henrik és fia egy walesi lázadás elfojtásával voltak elfoglalva, Mont- 
fort Simon gróf felhasználta az alkalmat, megszállotta Dovert és ünne-

A fonlevraulti francia apátság sírboltja, amelyben a Plantagenel-házból való angol
uralkodók nyugszanak.

A  nagy francia forradalom  idején az apátság m egszűnt és épü letében  ma jav ító in tézet van.

pélyesen bevonult Londonba, ahol a nép hangos ovációkkal fogadta a 
bátor, jogvédő grófot. A jellemtelen és ravasz király megrökönyödött 
és hamarosan elrendelte, hogy a várakat adják át az ellenőrző bizottság
nak, egyúttal pedig nemcsak ő maga, hanem fia, Ed várd is esküt tettek 
a parlamenti határozatokra.

16*
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Alig jött tehát rendbe a bizottsággal, első dolga volt, hogy a nem
zet ellen fondorlatot szőjjön. Felkereste IX. Lajos francia királyt, hogy 
általa tétessen igazságot. III. Henriknek most sikerült a jámbor, becsü
letes francia királyt befonnia, megtévesztenie. A francia Amiensbe ünne
pélyes gyűlést hívott egybe s kimondta, hogy a parlamenti határozatok 
nem érvényesek, a külföldiek visszahívandók és beosztandók újból a 
király tanácsadói közé. Montfort Simon pedig elhatározta, hogy nyíltan 
ellene fog szegülni a király hatalmának. Mikor III. Henrik a feleségével 
együtt Londonba sietett, a nép gúnyos kacajjal és kődobálással fogadta 
az uralkodót. A helyzet, az elkeseredés végre is megszülte a háborút a 
király és a nemzet között. Az első csatát a király Northampton mellett 
megnyerte, ellenben Lewes mellett nagy vereséget szenvedett és Corn- 
walis Rikhárddal, valamint ennek fiával együtt foglyul esett, ahonnan 
azonban nemsokára kibocsátották őket.

El volt tehát ismét vetve a kocka a nemzet és király között. Az 
országnak Montfort Simon gróf lett a teljhatalmú kormányzója. III. 
Henrik Montfort őrizete alatt állott. A királynénak az a vállalkozása, 
hogy férjét egy francia zsoldos sereg támogatása mellett kiszabadítsa, 
kudarcot vallott, mert nem volt annyi pénze, hogy a katonák zsoldját 
megfizesse.

Montfort elhatározta, hogy a zsarnok király és a pápai udvar be
folyása ellen olyan szervet teremt, amely a nemzetet a lehetőséghez 
képest megvédelmezi azáltal, hogy egyesíti magában közös érdekek 
alapján a rendeket.

összehívta Londonba a parlamentet és felszólította a seriffeket, 
hogy minden grófságból két lovagot, minden városból két polgárt, a 
nagy kikötővárosokból pedig öt-öt képviselőt küldjenek. Ez a parlament 
azután bizonyos megállapodásokra jutott a királlyal. A király kiszaba
dult a fogságból, Edvárd herceget azonban óvatosságból Montfort Simon 
egyelőre még őrizete alatt tartotta. Ámde ugyanekkor Montfortnak 
egyik hatalmas és befolyásos híve, Gloucester Gibbert váratlanul elpártolt 
tőle, ami tetemesen meggyöngítette a hatalmas népvezér politikai ere
jét. Edvárd herceg megszökött a fogságból és híveit fegyverbe szólította.

Monfort pártját elhagyta a szerencse. Montfort Simon fia csatát 
vesztett, majd pedig maga Edvárd herceg vívott győzelmes csatát Mont
fort Simon ellen, aki ott lelte halálát a csatatéren. A herceg zsoldosai Mont
fort Simon holttestét durva módon megcsonkították, a nép azonban 
később is felkereste a gróf sírját, ahová valóságos búcsú járásokat ren
deztek.
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Mi sem volt természetesebb, mint az, hogy III. Henrik bosszút 
akart állani és megtorlásra készült. A parlament Winchesterben ülé
sezett, de Henrik zsoldossereggel vétette körül s annyira meg tudta félem- 
líleni, hogy maga a parlament hazaárulóknak nyilvánította Montfort 
Simon híveit.

Még egy ideig tartott a nemzeti ellenállás, amely természetesen 
azt eredményezte, hogy az ország ismét pusztulásnak indult. Végre a 
király maga is megijedt a köznyomor kiáltó jeleitől és Gloucester gróf 
fáradozásai következtében helyreállította az alkotmányosságot. A szám- 
űzölteket visszahívták, maga a király pedig uralkodásának alkonyán 
igyekezett némileg helyrehozni nagymérvű mulasztásait. Rendezte 
a közigazgatást és beleegyezett, hogy a parlament minden országos ügy
ben javaslatokat terjesszen elő.

III. Henrik békét kötött most már IX. Lajos francia királlyal is 
és beleegyezett, hogy Edvárd herceg Lajos királyt a kereszteshadjárat
ban elkísérje. Nemsokára aztán meghalt.



A királyi hatalom megszilárdulása 
Franciaországban.

II. Fülöp Ágost.
(1180— 1223.)

Franciaországban századokon keresztül a nagy hűbérurak bitorol
ták a királyt megillető hatalmat. Most azonban, a tizenkettedik század 
végén bekövetkezett a nagy fordulat. A királyság felismeri az egyre 
jobban fejlődő városok fontosságát és szövetségre lép velük. Támogatja 
őket jogaik fenntartásában a nagy hűbérurakkal szemben. Ezen a szö
vetkezésen épült föl lassan a francia királyok későbbi korlátlan hatalma. 
Fülöp Ágost az első francia király, aki megtette az első és legnehezebb 
lépéseket a korlátlan királyi hatalom megteremtésére. VII. Lajos király 
még életében megkoronáztatta fiát, II. Fülöpöt, mert úgy tapasztalta, 
hogy Fülöp, aki akkor még csak tizennégy éves volt, nagy komolyságot 
és érettséget árul el.

Apja halála után II. Fülöp tizenöt éves korában lépett a trónra. 
Fiatalos könnyelműséget semmiben sem mutatott, ellenben minden 
elhatározásában következetes maradt. Nem tűrt maga felett sem gyám
ságot, sem hatalmaskodó befolyást. Kezdetben meghallgatta Fülöp 
ílandriai gróf tanácsait, tekintettel arra, hogy a gróf atyjának is bizal
masa volt, de csakhamar eltávolította köréből a grófot, mert ez az 
angol királlyal háborúba akarta keverni.

II. Fülöp a flandriai gróf helyett a békeszerető reimsi püspököt, 
Vilmost vette maga mellé, ami a flandriai grófot annyira felbőszítette, 
hogy lázadást szított a király ellen. Fülöp király azonban több csatá
ban legyőzte a békétlenkedő grófot.

Negyvenhárom évig uralkodott II. Fülöp és a negyvenhárom évből 
huszonhat évig volt a harc mezején. Uralkodásának feladatául azt tekin
tette, hogy egyrészt uralmát befelé megszilárdítsa, másrészt pedig orszá
gának területét megnagyobbítsa.
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II. Fülöp nem mellőzte a kínálkozó alkalmat, hogy az angolokat 
minél inkább kiszorítsa a francia területről. II. Henrik fiával, Gott- 
frieddel szövetkezett az apa ellen, Gottfried halála után ennek fivérét, 
Rikhárdot pedig a francia hűbéruralom elismerésére kényszerítette.

11. Fülöp Ágost francia király.
Erélyes, előrelátó uralkodó vo lt. H u szon h at éven á t há borúskod ott 
ellenségeivel s hatalm út úgy a pápával, m int A ngliával szem ben  
incgvédelinezte. H alálakor országának csak igen kis része volt 

angol kézen.

II. Fülöp trónralépte után tíz év múlva nem is annyira a saját 
hajlamát követve, hanem inkább a pápa unszolására, Oroszlánszívű 
Rikhárd angol királlyal együtt kereszteshadjáratot vezetett a Szent
földre. De összeveszett Rikhárddal és Akkon bevétele után nemsokára 
haza is tért, a pápa pedig a hadjárat befejezését ígérő fogadalma alól 
feloldotta. II. Fülöp — noha a pápa módfelett ellenezte — felhasználta
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Oroszlánszívű Rikhárd fogságát és ennek franciaországi birtokait magá
hoz ragadta. Végre azonban III. Innocenc pápa kierőszakolta, hogy 
II. Fülöp lemondott hódításairól és a birtokállapot a régiben maradt.

Fiilöp király élesen összetűzött a pápával házassága miatt is. 
Fülöp király első felesége, Namuri Izabella ugyanis meghalt. Fülöp a 
Szentföldről való visszatérése után nőül vette Ingeborg dán hercegnőt. 
De már a házasságot követő napon elűzte magától. Néhány év múlva

a reimsi érsek vérrokonság címén 
kimondotta az elválást, mire Ingeborg
III. Ince pápánál bepanaszolta Fülöp 
királyt.

A pápa megvizsgálta az ügyet 
s kijelentette, hogy a házasfelek 
elválasztására hiányzik az alapos ok. 
A francia király ügyet sem vetett 
a pápa kijelentéseire, hanem nőül 
vette Merani Berthold gyönyörű 
leányát, Ágnes hercegnőt. Ezzel aztán 
érdekes vita indult meg a király 
és a pápa között.

III. Ince pápa felszólította 
Fülöp királyt, hogy Ágnest azonnal 
távolítsa el az országból és Ingebor- 
got fogadja vissza törvényes hitves
társul. Fülöp király a pápai utasí
tásra nagy haragra gerjedt.

„Inkább elveszítem birodalmam 
felét, de Ágnesemtől meg nem vá
lók !” — ezt izente a király.

A kiközösítéssel való fenyegetéssel mitsem törődött, sőt amikor 
a kiközösítést a dijoni egyházi gyülekezeten kimondták, a püspököket 
és lelkészeket elkergettette, javaikat elkobozta.

A büszkeségében és szerelmében sértett király ujjat húzott a szin
tén makacs pápával, akit a szép és jámbor Ágnes királyné kérő levelei 
meghatottak ugyan, de csakhamar azzal a felelettel állott elő, hogy az 
egyház tekintélyét kockáztatni nem lehet. Négy évig vitatkoztak egy
mással a pápa és a király, míg végre a pápa elhatározta, hogy kijátssza 
az utolsó k á rty á t: II. Fülöpöt és Ágnest ki fogja átkozni. Erre Fülöp 
király gondolkodóba esett. Magához hivatta az ország főpapjait és fő

Francia földmíves viselele a XIII .  
században.
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nemeseit, hogy tanácsot kérjen tőlük. A gyülekezeten ott volt a szép 
Ágnes királyné is, akit a sok aggodalom rendkívül megviselt. Az ország 
nagyjait meghatotta ugyan a királyné jövendő sorsa, de végül mégis 
úgy határoztak, hogy a szentatya parancsának engedelmeskedni kell. 
Erre Fülöp király megadta, magát. Kijelentette, hogy Ágnestől elválik 
és Ingeborgot visszafogadja.

A pápa a győzelem örömére Fülöpnek Ágnestől származott két

Francia polgár és nemes viselele a XIII .  században.

gyermekét törvényeseknek jelentette ki és az országot feloldotta az egy
házi tilalom alól.

II. Fülöp azonban nem tudott parancsolni az érzelmeinek, szabad 
idejének nagyobb részét Ágnes mellett töltötte, noha Ingeborgnak meg
engedte, hogy visszatérjen. A szerencsétlen Ágnes nemsokára meghalt. 
A sok izgalom, félelem megőrölték az életét. A király pedig tizenkét év 
után végleg visszafogadta második feleségét, Ingeborgot. Ekképp tehát 
kibékült Fülöp a pápával, de amikor a pápa azt kívánta tőle, hogy az 
eretnek Toulouset vegye birtokába, Fülöp az ajánlatot elutasította.
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Utóbb a pápa felszólította, hogy vegyen részt a kereszteshadjáratban, 
mire Fülöp azt válaszolta, hogy két oroszlánnal (Ottó német császárral 
és János királlyal) kell megküzdenie, akik Franciaország tönkretételére 
szövetkeztek, ez okból tehát nem hagyhatja el országát. Ellenben bele
egyezik abba, hogy a francia nemesek az albigensek ellen síkra szádjá
nak. Végre hosszas unszolásra beleegyezett abba is, hogy fia, Lajos részt- 
vegyen a kereszteshadjáratban. A kereszteshadjáratból megvolt egyéb
ként az a haszna, hogy a jórészt északi franciákból álló keresztesvitézek 
az albigensek kiirtása után a délfraneiai vidéken telepedtek meg és ezzel 
a déli vidék bekebelezése a francia királyságba biztosítva volt.

Anglia történetében részletesen ismertettük II. Fülöp király har
cait III. Henrik angol királlyal. Ebben a hosszú harcban a pápa hol a 
francia király mellé, hol pedig ellenfeléhez szegődött. Fülöp király 
kétségtelenül hagy és döntő eredményt ért el azáltal, hogy országának 
már csak kis része maradt angol kezekben, a többit mind egyesítette a 
francia trón uralma alatt.

Az Angliával folytatott vitáknak érdekes származéka lett az úgy
nevezett pair-bíróság. Említettük ugyanis, hogy amikor az elfogott 
Artur, bretagnei herceg csónakázás közben meghalt, á közvélemény 
János angol királyt vádolta meg azzal, hogy uralmi vágyból megölette 
a fiatal herceget. Maguk a bretagnei rendek is nyiltan kijelentették, hogy 
János királyt bűnösnek tekintik és a francia királytól kérnek igazságot. 
János király rögtön azt felelte, hogy a gyilkosság vádja Őt, a királyt 
nem érheti, mire Fülöp azzal válaszolt, hogy a francia korona sem kor
látozható a jogaiban azáltal, hogy valamelyik hűbérese királyi hatalom
hoz jutott.

Ez okból megalakította a pair-bíróságot, amely egyúttal a legfőbb 
hűbéri törvényszék volt és ennek ítélőszéke elé szólította János angol 
királyt. János persze nem jelent meg, mire a pair-bíróság bűnösnek 
mondta ki s franciaországi birtokaitól megfosztotta. Fülöp király a 
határozat után esküt tett, hogy „főrendéinek parancsát” végre fogja 
hajtani s ekképp a felelősséget igen ügyesen a pair-bíróság tagjaira hárí
totta. II. Fülöp különben igazságkedvelő uralkodó volt és sokat törő
dött alattvalóival, akik gyakran személyes ügyeikben is hozzáfordultak. 
Arról is nevezetes Fülöp uralma, hogy a bouvinesi nagy csata után kez
dett a francia nemzeti érzés mutatkozni, ami az angolok és a németek 
gyűlöletében jutott kifejezésre. II. Fülöp erősítette meg Párizst, nagyob- 
bíttatta meg a párizsi egyetemet, ahol abban az időben húszezer tanuló 
volt beirakozva.
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VIII. és IX. Lajos.
(1223— 1226.) (1226— 1270.)

II. Fülöp utóda és fia, VIII. Lajos csak három évig uralkodott. 
Több franciaországi angol birtokot foglalt el, majd az albigensek ellen 
vonult és meghódította Provenceot, de amikor hatalmas szövetségese, 
Thibaut, champagnei gróf
elpártolt tőle, kénytelen 
volt visszavonulni s nem
sokára lázbetegen várat
lanul elhalt.

Sokkal jelentősebb 
volt IX. Lajos uralkodása. 
Lajos atyja halálakor még 
csak kilencéves volt. 
A haldokló VIII. Lajos 
rendelkezésére Blanka öz
vegy királyné vette át a 
kormányzást.

Érdekes és erélyes 
asszony volt Blanka ki
rályné. Eszes, tapasztalt, 
sokoldalú nő volt, aki 
szépsége, jámbor élet
módja és hitvesi erényei 
miatt nagy népszerűség
nek örvendett. Férjét,
VIII. Lajost minden
képp támogatni igyekezett 
nagyratörő terveiben, így 
pl. amikor VIII. Lajos, 
még mint herceg áthajó
zott Angliába, hogy meg

IX . Szent Lajos.
Franciaországnak egyik  legkiválóbb uralkodója vo lt. 
N egyven n égy  évi uralkodása a la tt becsületes lélekkel, 
fáradhatatlanul b uzgolkodott országa javára. E redm ény
telen  kereszteshadjáratokat v ezetett a  Szentföldre s 

Tunisz ostrom lásakor a ragály á ldozata  lett.

szerezze az angol koronát, nagyösszegű pénzt gyűjtött össze és sereget 
szervezett férje vállalkozásainak támogatására.

Jellemző volt, hogy Blanka királyné számításba vette azt az ellen
szenvet, amelyet az asszonyuralom1 kelthet, ennélfogva minden állami 
rendelkezést tartalmazó okmány alá oda Íratta a gyermekkirály, IX. 
Lajos király nevét. Amikor több főnemes kijelentette, hogy a király

k.- __——



252 Tolnai Világtörténelme

megkoronázásába csak akkor fog beleegyezni, ha előbb kiváltságaik 
megerősíttetnek, Blanka királyné a fiát ennek ellenére megkoronáz
tatta s az elégedetlenkedő főnemesek gyűlését szétugrasztotta. Ebből 
persze polgárháború keletkezett, de abban is a királyné lett a győztes. 
Sikeresen fejezte be az albigensek ellen folyó harcot és azáltal, hogy a 
toulousei gróf leányát a király fivérével házasította össze, tetemes 
birtokterülettel szaporodott a francia királyság területe.

Blanka királyné gyámkodása azonban a fia felett idővel már túl
zásba ment át, noha maga IX. Lajos úgy volt nevelve, hogy minden 
tekintetben engedelmeskedett anyjának. Amikor a király nagykorú lett 
és feleségül vette a szép Provencei Margitot, az a furcsa, visszás helyzet 
állott elő, hogy Blanka királyné képes volt a menyét időről-időre 
eltiltani férjétől, nehogy a feleség befolyása túlszárnyalja az anyáét. 
Blanka királyné például megparancsolta fiának, hogy hol, mikor és 
hányszor láthatja feleségét. A hitvesek nappali találkozása általában 
tilos volt és csak este engedte meg az anya, illetőleg anyós, hogy a hit
vesek zavartalanul élhessenek a házasélet örömeinek.

IX. Lajos legörömestebb Pontoiseban lakott, mert itt legalább 
egész napon át bármikor láthatta feleségét, akit nagyon szeretett. 
Lajos király az emeleten lakott, felesége pedig a földszinten. így ren
delte ezt az anyós. A két lakást egy csigalépcső kötötte össze s ekképp 
a hitvesek gyakrabban találkozhattak, sőt Blanka királyné megütközé
sére még — csókot is válthattak. Külön kémeket alkalmaztak, akik 
jelezték az anyakirályné közeledtét, amikor aztán a két hitves, mint 
valami félénk gyermekek, riadtan menekültek lakosztályaikba.

Megtörtént az, hogy amikor Margit királyné súlyosan megbetege
dett, Lajos király odaült az ágya mellé és aggódva leste, hogy mi baj 
kínozhatja a beteget. Ekkor hirtelen megjelent Blanka királyné és fiát 
erőszakkal elrántotta felesége ágyától.

„Bögtön takarodjál, itt semmi keresnivalód !” — kiáltotta az 
anyakirályné.

„Óh, hát mit vétettem — rímánkodott a beteg Margit — bogy 
uramat sem életemben, sem halálomban nem láthatom ! ?”

A fájdalomtól Margit eszméletét veszítette, mire Lajos vissza
sietett és félretolta az útból az anyját s így szólt:

„Keresztényi kötelességet teljesítek, beteget ápolok !”
Jellemzően nyilatkozott Lajos király a felesége előtt, amikor job

ban lett.
„A legnemesebb lelkeknek és a legboldogabb életviszonyoknak
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is megvannak a sebei, amelyeket gyógyítani nem lehet és vannak fáj
dalmak, amelyet némán kell fogadnunk és eltűrnünk I”

Nevezetes volt IX. Lajos uralkodása abból a szempontból is, bogy 
valahára véget vetett a folytonos belső hűbéri hadakozásoknak. A hűbér- 
urak ugyan próbára tették a király erejét s többen megtagadták a hódo
latot, sőt kijelentették, hogy minden engedelmességet megtagadnak 
és a francia király főhűbéri jogait nem ismerik el.

A lázadó főurak szövetséget kötöttek III. Henrik angol királlyal, 
majd a toulousei gróffal, Rajmunddal, de IX. Lajos győzelmesen leverte 
ellenfeleit, megszalasztotta az angol királyt és nyiltan kihirdette, hogy 
a hűbérurak kettős helyzetét nem tűri. Valljon mindenki színt, aki francia, 
az neki esküdjék hűséget, aki pedig Angliához húz, az jelentse ezt ki. 
Ennek az lett az eredménye, hogy a többség büszkén vallotta magát 
franciának.

IX. Lajos király nemcsak az albigensek ellen folyamatban volt 
háború befejezése s a hűbérurak megtörése, hanem jórészt nemes indu
latai, páratlan becsületessége, igazi példás keresztényi életmódja által 
nyerte meg alattvalóinak szeretetét és becsülését. Azt lehet mondani, 
hogy szent életet élt. Soha komolyan senkire sem neheztelt és minden
kinek meg tudott bocsátani. Híven teljesítette kötelességeit minden 
irányban és hogy egyúttal egyházának hű fia volt, ezt csak érdeméül 
lehetett betudni, mert a vallási, egyházi és állami érdekeket méltányo
san ki tudta egyeztetni. Nagy uralkodó volt IX. Lajos, akinek egyéni
ségével emelkedett az ország tekintélye is.

IX. Lajos a Szentföldön.

Említettük, hogy II. Frigyes Alkamil szultánnal 1229-ben a pápa 
utasítására békét kötött és ezt San-Germanóban a pápa meg is erősí
tette. Ez a béke rendkívül kellemetlenül esett azoknak a harcszomjas, 
részben kalandvágyó lovagoknak, akik mindenáron részt akartak volna 
venni egy kereszteshadjáratban. A közhangulat fel volt tüzelve a pogá- 
nyok ellen, a háború ösztöne ott lappangott minden keresztény lovag 
keblében és most pápai parancsra egyszerre le kellett szerelni.

Nagy és nehéz feladat volt az, hogy a szenvedélyek által felkorbá
csolt ember tömeg valamely meggondolatlan cselekedettől vissza tartassák.

Alkamil szultán 1238-ban meghalt, fiai pedig a trón felett össze
vesztek. Ezt az alkalmat akarták a keresztes vitézek kihasználni s nagy
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tömegekben gyűltek össze Lyonban. Köztük volt Navarrai Thibaut, 
Hugó burgundi gróf, Péter bretagnei gróf, Montfort Amalrik. Ezek a 
nyugtalan vérű, földre és kincsekre éhes lovagok, főurak és mások nem

sokat törődtek a béké
vel, hanem hajóra szál
lottak és csakhamar 
megjelentek Akkon 
előtt.

Ha tervszerűen és 
okosan járnak el, képe
sek lettek volna ered
ményeket elérni, így 
azonban egységes, át
gondolt vezérlet nélkül 
csak találomra hada
koztak, aminek az lett 
a vége, hogy Gaza 
mellett vereséget szen
vedtek s a vitézek 
nagy része elpusztult. 
Végre, amikor látták 
Navarrai Thibaut és 
Péter bretagnei gróf, 
hogy a templárius és 
johannita-lovagok is in
kább anyagi érdekeik
kel törődnek, lemond
tak a hadakozásról és 
hazamentek.

Hazament végül 
Cornwallis Rikhárd is, 
aki nagyszámú angol ke
resztesvitéz élén érke
zett a Szentföldre. Rik

hárd néhány várat megerősített, azután békét kötött Ejub egyiptomi 
kalifával, akinek hatalma a Szentföldre is kiterjedt. A foglyokat kivál
totta s erélyességéért hazatértekor nagy ovációkkal fogadták.

A jeruzsálemi királyság helyzete azonban még ezzel sem volt biz
tosítva. A keresztények táborában csakhamar kitört a legnagyobb fokú

A mozlemiták megoslromolják Rhodusz szigetén 
keresztény lovagok várát.
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egyenetlenség. Az elvadult templáriusok fegyverrel támadtak a johanni- 
tákra s kijelentették, hogy II. Frigyes császárt, aki helyeselte a törökökkel 
való békét, nem ismerik el fejedelmüknek, hanem csak ennek fiát, Kon- 
rádot. Minthogy pedig 
Konrád nem jöhetett a 
Szentföldre, a templá
riusok a Ilohenstaufok- 
nak felmondták az enge
delmességet.

A vad templáriu
sok, akiknél az anya
giak szeretete régen 
föléje kerekedett a val
lási érdekeknek, csak
hamar elfoglalták Cip
rust, a johannitákat 
mindenünnen elkerget
ték és amikor ekként 
a Szentföld úgyszólván 
birtokukba került, szö
vetséget kötöttek há
rom szíriai emírrel Ejub 
egyiptomi kalifa ellen, 
aki viszont nem teke
tóriázott sokat, hanem 
a harcvágyó és kegyet
len kovarezmiekkel szö
vetkezett, akik külön
ben már Perzsiát és 
Mezopotámiát el is fog
lalták.

A kovarezmiek 
hihetetlen gyorsasággal 
támadtak és rabolva, 
gyilkolva vonultak végig a jeruzsálemi királyságon, akárcsak egy pusz
tító fergcteg. A keresztények nagy tömegekben menekültek. Amikor 
azt vették észre, hogy Jeruzsálem vártornyairól keresztény lobogók 
lengenek, nagy örömmel és meggondolatlanul siettek tehát oda s csak 
későn jöttek rá, hogy ez voltaképp a vad kovarezmiek hadicsele volt.

A johannita-rend vára Rhodusz szigetén.
A szentföld i keresztesek között kitört zavarok idején a 

tcm pláriusok elfoglalták  a  johannitáknak  ezt a várát.
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A kovarezmiek nagy tömegekben, vérszomjasán rohantak a kereszté
nyekre, akik között irtózatos vérfürdőt rendeztek. Érre a három lovag
rend kezet fogott egymással, hogy megmentse a Szentföldet. Egyesülve 
a szíriai mohamedánokkal, Gaza mellett táborba szállottak. Ámde alig 
tűntek fel az egyiptomiak és a kovarezmiek, a megriadt szíriaiak át
pártoltak az ellenséghez, a keresztények pedig menekülésre fogták a 
dolgot. A mohamedánok természetesen utánuk siettek és a három lovag
rend színét-javát lemészárolták, csak igen kevesen menekülhettek meg 
a vérfürdőből.

Az akkori templáriusok és johanniták nagy váltságösszeget aján
lottak fel a fogoly lovagokért Ejub szultánnak, aki azonban a váltságot 
e szavakkal utasította vissza :

,,Az egyházi lovagok nyomorult gyaurok, akik ahelyett, hogy maguk 
között békében élnének, csak zavart csinálnak és adott szavukat nem 
tartják meg.”

Ejub nemsokára rendre elfoglalta a még hátralévő várakat és 
városokat. Amit tehát az első kereszteshadjáratok lelkesedő vitézei el 
tudtak érni vérük hullásával, azt az egyházi lovagok kapzsisága romba 
döntötte. Uj ember kellett ide, aki komolyan, becsületesen vegye a 
kereszténység érdekét.

Ez az új ember, az új vezér IX. Lajos francia király volt, aki súlyos 
betegségéből felépülvén, azt követelte, hogy varrják fel ruhája balvállára 
a keresztet. Ez pedig azt jelentette, hogy kereszteshadjáratot indít. 
Nemsokára maga szervezte az egész mozgalmat. Számos főúr csatla
kozott a királyhoz, mindazonáltal a szomorú tapasztalatok egyelőre 
még visszatartották a lovagok zömét attól, hogy a szentföldi harcra 
vállalkozzanak. Ekkor Lajos király egy jámbor csalafintasághoz folya
modott. Mikor ugyanis karácsonyra a lovagok az udvarnál összegyűltek, 
Lajos király a régi hagyományos szokáshoz híven ruhákkal ajándékozta 
meg a lovagokat. Amikor a lovagok magukra öltötték a ruhát, észre
vették, hogy mindegyikre rá van varrva a kereszt. így aztán akaratlanul 
is csatlakozniok kellett a király vállalkozásához, mert a keresztet le
fejteni bűn lett volna. Végre sikerült a közhangulatban lelkesedést kel
teni a kereszteshadjárat eszméje mellett.

Amikor a sereg elindult, IX. Lajos király állott a keresztesek élére, 
akikkel Marseillenél szállott hajóra. Ciprushoz érve minden oldalról 
érkeztek hozzá a tanácsadók. De Lajos király tisztában volt vele, hogy 
Ejub egyiptomi szultán a szentföldiek legnagyobb ellensége, azért egye
nesen Egyiptomba, a Nílus deltájához vezérelte seregét. Oly gyorsan
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történt a partraszállás és oly hirtelen a támadás, hogy a szultán har
cosai ész nélkül megfutottak. A mozlemiták azonban csakhamar maguk
hoz tértek a meglepetésből és kemény ellenállást kezdtek. A keresztény 
lovagok nehéz fegyverzetükben nem igen bírták a nagy fáradalmakat, 
még kevésbbé tudták elviselni az égető nap hevét, a rendes csatározástól 
tehát egyelőre tartózkodtak.

Végre Lajos király, hevesvérű fivére, Róbert unszolására elhatá
rozta, hogy megkezdi 
a Nílus mentén való 
lefelé vonulást. De 
amikor a keresztes 
sereg Manzurahba ér
kezett, veszedelmes 
helyzetbe került. A se
reg ugyanis az egyip
tomiak legjobb csapa
tai közé ékelődött be, 
amelyektől a Nílus 
folyam egyik ága és 
egy mély csatorna 
választotta el. Lajos 
király csakhamar fel
ismerte a helyzet ve
szedelmes voltát és 
megtette a védő intéz
kedéseket, de a mozle- 
miták folytonos táma
dásával szemben nem 
tudott semmire sem 
menni. A keresztesek helyzete folyton szorongatottabb lett. Ebből a 
veszedelmes helyzetből egy áruló szaracén ötszáz aranyért mentette ki 
a kereszteseket, akiknek egy menekülő utat jelölt meg. Már úgy látszott, 
hogy a keresztesek megmenekülnek.

Azonban az történt, hogy Lajos király fivére, Róbert nem nyugo
dott addig, amíg a király bele nem egyezett, hogy a szaracénokat üldöz
hesse. Szenvedélyesen nekivágtatott az ellenségnek, amely azonban 
maga után csalta Manzurah városba, ahol aztán rájuk csukták a kapukat. 
Róbert serege foglyul esett és bátor védekezés után mindnyájukat le
mészárolták. Hasonló sors érte Lajos király seregét is, azzal a különb-

IX. Lajos francia király súlyos betegségéből felépülve a 
pápa megbízottjától átveszi a keresztet annak a jeléül, 
hogy kereszleshadjáralot indít a Szentföld visszafoglalosára.
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séggel, hogy maga a ldrály és tekintélyes seregének maradványa egv 
gyorsan vert hídon át elmenekült. Nemsokára azonban utánuk nyomul
tak a szaracénok ugyanazon a hídon és a teljesen kifáradt, éhség által 
elgyengített keresztesseregben rettenetes pusztítást vittek végbe. Maga 
Lajos király áléivá esett össze és fogságba került.

Az időközben elhalt Ejub szultán utóda fia, Turan sah lett, aki 
a szegényebb foglyokat megölette. A királyért és az előkelő foglyokért 
pedig óriási — milliókra menő — váltságdíjat követelt, amit a király 
szó nélkül meg is ígért. Időközben a mamelukok fellázadtak Turan sah 
ellen, megölték és anyját bízták meg a kormányzással, aki Lajos királyt 
azzal a feltétellel bocsátotta szabadon, hogy a váltságdíj felét azonnal, 
másik felét akkor küldjék meg érte, amikor Szíriába érkezik. Ez meg is 
történt. Lajos azonban újból elölről akarta kezdeni a hiábavaló had
járatot. De híre érkezett, hogy az angolok fenyegetik Franciaországot 
és hogy Blanka királyné is meghalt. Erre Lajos király viharos utazás 
után hazaérkezett.

Lajos király hamarosan rendet teremtett az országban. Néhány 
lázadó főurat megfékezett, azután pedig II. Henrik angol királlyal egyez
séget kötött, amelynek értelmében Normandia, Anjou, Poitou, Maine, 
Touraine grófságok francia kézbe jutottak, ellenben Gascogne, Péri- 
gord, Dordogne vidékét megkapja az angol király, de csak hűbéresi 
fogadalom ellenében.

Lajos király valóban hatalomra emelte a királyi méltóságot. Ő maga 
volt a példaadó mindenben : becsületességben, igazságszeretetben. 
A babonáknak hadat izent, eltörölte a párbajjal való bizonyítást és min
den vitás ügyet a bíróság elé utasított. Igaz, hogy a káromlókat kegyet
lenül megbüntette, amikor azt rendelte, hogy az ilyeneknek ajkait éges
sék körül tüzes vassal, mondván : „Mi szüksége van az állam és társa
dalomnak mosdatlan, piszkos szájú emberekre, akik abban lelik örömü
ket, hogy disznóságukkal hivalkodjanak ! ?”

A római kúriával szemben, noha istenfélő és jámbor volt, meg
óvta nemzete függetlenségét s megtiltotta, hogy az egyházi adókat végre
hajtás útján szedjék be.
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IX. Lajos az utolsó kereszteshadjáratban.
(1270— 1291.)

Az egyiptomi Ejub kalifa halála után a mozlemiták hatalmi állása 
lényegesen megrendült, mert az utódlás körül belső viszályok törtek 
ki. Noha ugyanakkor a templáriusok és a johanniták, másrészt a genovaiak 
és velenceiek is összecsaptak olykor, ha érdekeik úgy hozták magukkal, 
mégis a keresztények ügyét a Szentföldön előbbre lehetett volna vinni, 
ha a cél érdekében a keresztények komoly szövetségre lépnek. A Hulagu 
vezérlete alatt ugyanis az előretörő mongolok megsemmisítették az 
asszaszinok uralmát, elpusztították a bagdadi kalifátust és általában 
a mohamedán uralmat nagy veszedelemmel fenyegették.

Kezdetben arról is volt szó, hogy a mongolok szövetkezni fognak 
a szentföldi keresztény harcosokkal a mohamedánok ellen. Csakhogy 
a keresztények elbizakodottsága és kicsinylő, kihívó modora nefhsokára 
semmivé tette a szövetséget, másrészt az egyiptomi mohamedánok újból 
magukhoz ragadták Szíriát és Mezopotámiát és egy palotaforradalom 
következtében Bibarsz, a mamelukfőnök óriási sereget szervezett a 
keresztények és a mongolok tönkretételére.

Nem igen használt már itt sem IV. Orbán, sem IV. Kelemen pápák 
lelkesítő felhívása. A keresztény lovagok immel-ámmal gyülekeztek, 
csak IX. Lajos francia király vette komolyan a dolgot s elhatározta, 
hogy új hadjáratot szervez. Rá is vette szövetségeseit és főbb hűbéreseit, 
hogy melléje csatlakozzanak. Ámde ennél az utolsó hadjáratnál tűnt 
ki, hogy mennyire távol esett a kereszteshadviselés ideális céljaitól. Ke
resztény hajósok, ha jobban megfizették őket, inkább szállítottak moha
medán harcosokat, mint keresztényeket. Csak IX. Lajost és közvetlen 
környezetét vezette a lelkesedés, a többieket már csak a rút anyagi önzés 
vitte a Szentföldre.

De a francia királyt is sokkal kevesebben követték most, mint 
első ízben. Testvére, Anjou Károly, aki megszerezte a szicíliai koronát, 
új királysága érdekében Tunisz ellen irányította a kereszteshadsereget. 
Elhitette Lajossal, hogy a tuniszi emír a kereszteshai láttára rögtön 
meg fog térni s Tunisz bevétele biztos alapul fog szolgálni a további 
hadműveletekhez.

Tuniszba érve némi múló sikereket tudtak ugyan elérni a keresz
tények, de minthogy idejüket jórészt tétlenségben, mulatozás, portyá
zás, kalandozás között töltötték, elszoktak a fáradalmaktól és a szo-

17*
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katlan tikkasztó melegben tömegesen betegedtek meg s haltak el. Az 
éhező és szomjazó kereszteseket nemsokára a pestis kezdte tizedelni. 
Lajos király fia, Trisztán is meghalt a dögvészben, halálát lelte a pápai 
követ is. Amidőn végre megérkezett Anjou Károly is a sziciliai csapa

tokkal, a szent francia király is halá
los ágyán feküdt. Haldokolva adta 
át végrendeletét fiának, III. Henrik
nek, akit becsületes életre, igazsá
gos uralkodásra intett.

Lajos király halála után a 
keresztény seregek nem hagytak fel 
a küzdelemmel, hanem ostrom alá 
fogták Tuniszt, aminek az lett az 
eredménye, hogy a tuniszi emírrel 
békét kötöttek és hadisarc és adó 
fizetésére kötelezték. Erre aztán a 
keresztény seregek jórésze hazatért.

III. Henrik francia király is 
visszament országába, csak Edvárd 
angol herceg sietett seregével Szi
cíliából Akkonba. Segítette Bibarsz 
egyiptomi mamelukfejedelem ellen 
Boemund grófot, az elért siker azon
ban rövid ideig tartott, mert Bibarsz 
újabb tetemes sereg élén végigpusz
tította a jeruzsálemi királyságot és 
Akkont nehéz ostromgépek segélyé
vel bevette. Ugyanakkor azonban a 
fellépett pestis miatt csakhamar tíz
évi békét kötöttek. Erre Edvárd her
ceg is hazatért Angliába, mert hírül 
vette, hogy atyja meghalt.

A békét most is maguk a keresztények siettek megtörni. Maga
X. Gergely pápa szeretett volna most már egy kereszteshadjárat élére 
állani s lelkesedve tüzelte a fejedelmeket, lovagokat egy újabb had
járatra. És lehet, hogyha X. Gergely hamarosan meg nem hal, csak
ugyan teremthetett volna olyan erős mozgalmat, amely a Szentföldet 
mégis a keresztények végleges uralmába juttatja. Csakhogy most a moz
galom hullámai nem igen terjedtek messzire a sokféle kicsinyeskedés,

Francia gyalogos a XII I .  században.
I.áncszem es vér tezetet, fazékéksisakot, 
pajzsot és félelm es csatabárdot v iselt.
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valamint a különböző egyházi lovagrendek visszataszító irígykedése 
és kölcsönös áskálódásai miatt. Egyébként úgy látszott, hogy a béke 
tartós marad a Szentföldön, ha a johanniták okvetetlenkedése nem 
zavarja össze a helyzetet. A johanniták ugyanis minduntalan megszeg
ték a békeszerződést, fegyveresen betörtek a mozlemita falvakba. Ezt 
végre megsokalta Malik al Mansur szultán, Bibarsz utóda és ostrommal 
elfoglalta a johanniták utolsó szíriai várát, Márkából. Két év múlva 
Tripoliszt vívta meg, amelynek keresztény védelmezőit jórészt kardélre 
hányatta.

IV. Miklós pápa a szomorú hírek hallatára komolyan felhívta a 
keresztény fejedelmek figyelmét a Szentföld helyzetére, de csak Edvárd 
angol király hallgatott a pápára, készülődött is, amíg azonban útra kel
hetett volna, azalatt Malik al Aszuf szultán elfoglalta Akkont, a keresz
tények legerősebb várát s rendre bevette az egyházi lovagrendek apró, 
elszórt várait. Rövid idő múlva a keresztények egy talpalatnyi területet 
sem vallhatták már a magukénak. És mialatt a kereszténység ügyeinek 
komoly barátait mély szomorúság lepte meg, azalatt a szaracénok győ- 
zelemittasan vonultak be Damaszkuszba, majd Kairóba. A Szentföld 
minden városában erős őrségeket hagytak. Jeruzsálem mohamedán 
kezekbe jutott és vége szakadt azoknak az álmoknak, amelyeket réges- 
régen igazán lelkesedő keresztény lovagok szőttek. A Szentföld 
elvesztésének a következménye volt az is, hogy a pápai világi hatalom 
csökkent és folyton szűkebb korlátok közé szorult.
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Háború a walesiekkel és a skótokkal.

Nagyjelentőségű változás ment végbe Angolország történetében
III. Henrik uralkodása alatt. Ekkor kezdtek ugyanis mutatkozni annak 
a törekvésnek jelei, hogy Anglia a francia király főhűbéri fennhatósága 
alól kiszabadíttassék és a pápai befolyás korlátoztassék. A szorosan 
vett ellentétesség Franciaország és Anglia között ekkor kezd mindjobban 
kidomborodni.

III. Henrik halálakor fia, Edvárd herceg Nápolyban időzött, 
ahonnan sietve tért haza Londonba. A trónt I. Edvárd (1272—1307.) 
néven foglalta el és legelső teendőjének azt tekintette, hogy a királyi 
uradalmakat visszakövetelte, a bárókat pedig felszólította : igazolják, 
hogy minő jogcímen jutottak birtokaikhoz. Mire a gőgös Waremme gróf 
kardjára ütve, ezt felelte :

„Ez a kard, amellyel ősöm hódító Vilmosért küzdött, az én jog
címem, amellyel jogaimat meg is tudom védeni.”

Edvárd erre némileg alábbhagyott a követeléseivel, de amikor 
a eanterburyi érsek arra a felszólításra, hogy a papság is igazolja a birtok
szerzést, ellenállással fenyegette meg, Edvárd azt felelte, hogy minden 
papi javadalmat el fog koboztatok

Sok bajt okozott Edvárdnak Wales. Abban az időben Levellyn 
volt a walesiek hercege, aki minduntalan haddal támadott rá Edvárdra. 
Levellynek állítólag megjósolták, hogy fejét meg fogják koronázni, ami 
a gőgös és ravasz herceget még jobban ösztökélte a királlyal való szembe
szállásra. Végre is Edvárd rendes hadjáratra szánta el magát a herceg 
ellen, amikor ez szószegő módon újból lázadást szított ellene. Végre egy 
véres harcban agyonverték Levellvnt és levágott fejét a király örök
zöld levelekkel megkoszorúzva, póznán Londonba küldte. Levellyn 
leányát kolostorba záratta, fivérét pedig borzalmas kegyetlenségek
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között kivégeztette. Ezzel azután Wales függetlenségének vége lett, 
noha széleskörű autonómiát kapott cserébe. Edvárd király a fiát, a 
későbbi II. Edvárdot „Wales hercegé”-nek nevezte ki s azóta az angol 
trónörökösök állandóan használják a walesi hercegi címet.

Nevezetes esemény volt Edvárd uralma idejében, hogy amikor 
III. Sándor skót király halálával Skóciában királyt kellett választani,

Wallace Vilmos a skótok híres vezére.
Óriási erejű em ber vo lt s gyű lö lte  az angolokat. A z angol uralom  ellen 
fölkelő skótok  élén szám os csatában  győzedelm esk ed ett, de Falkirt 
m ellett csa tá t vesz te tt  s I. Edvárd lefejeztette  a foglyul ejtett, 

félelm es vezért.

a trónkövetelők Angliát kérték fel a király kijelölésére. A választás 
Baliol Johnra esett, aki Edvárdnak letette a hűbéri esküt, mire skót 
királynak koronázták. Nyílt titok volt különben, hogy Edvárd király 
Skóciát végleg be akarja kebelezni Angliába. Efelett vitába keveredett 
a francia királlyal s a háború Anglia és Franciaország között elkerül
hetetlennek látszott. Ehhez járult, hogy Walesben és Skóciában is a 
forradalom jelei kezdtek mutatkozni. Edvárd a walesieket hamarosan 
leverte, mire Baliol John skót király ellen vonult, akinek seregét Dunbar 
mellett 1296-ban legyőzte s ezzel megalázta a büszke skótokat.
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Baliol John skót király meghódolt és mellét verve kért bocsánatot 
azért, hogy „mások rossz tanácsára” hallgatott és önfejűsködött. Edvárd 
a skót király pecsétjét széttörette, őt magát pedig fogolyként a Towerbe 
szállíttatta.

Ezek után IV. Falöp francia király ellen szándékozott hadat 
viselni, de alig kötött ki Flandriában, amikor híre érkezett a skótok 
lázadásának s kénytelen volt visszasietni. A skótok ugyanis az angolok 
kegyetlenkedéseit nem tudták elviselni, felhasználták Edvárd távollétét 
s Wallace Vilmos vezérlete alatt fellázadtak.

Wallace Vilmos óriási erejű férfiú volt, aki halálosan gyűlölte az 
angolokat. Vezéri talentumáról is csakhamar bizonyságot tett, amikor 
maga köré gyűjtvén az elégedetlen hegyi skótokat fényes győzelmet 
aratott Stirling mellett az angolokon. Wallacehoz csatlakozott erre Bruce 
Róbert is, mire úgy látszott, hogy a skótok hamarosan végleg le fogják 
n'z ű az angol igát. Edvárd király erre hamarosan békét kötött a francia 
királlyal és teljes erejével Wallace ellen fordult, akit Falkirk mellett 
le is győzött. Wallace azonban még azután is sokáig sikeresen harcolt 
az argalok ellen, de nemsokára gaz árulás következtében Ed várd fog
ságába esett, aki őt kivégeztette.

Wallace halála nem jelentette a skótok végleges meghódolását, 
mert akadt Bruce Róbert (az ifjabbik) személyében egy újabb vezér, 
aki tehetség dolgában felülmúlta Wallacet. Bruce Róbert mindenek
előtt az angolbarát kémektől szabadította meg Skóciát. Azután nyíltan 
kitűzte a szabadság zászlaját és a tömegesen zászlaja alá sereglő skótokkal 
elűzte az angolokat s fejére tétette a skót királyi koronát. Edvárd király 
óriási felháborodás között értesült a 5kotok merészségéről, azonnal hadba 
indult ellenük. De már nem érte meg a skótok újabb leverését, mert a 
fáradalmaktól kimerülve, hirtelen meghalt a háborúban. I. Edvárdot 
az angolok nagy királyaik közé sorolják.

Utóda a fia lett, II. Edvárd (1307—1327.), de ez távolról sem hason
lított erély, következetesség, tehetség szempontjából atyjára. Könnyelmű, 
gondtalan életet élt. Gaveston Pé e - gascogriei nemest tüntette ki a 
feltétlen bizalmával és barátságával, noha a főnemesek ellene voltak 
ennek a barátságnak és figyelmezte\t':k, hogy az idegen befolyás árt az 
ország érdekeinek. Edvárd azonbr n ezzel mit sem törődött, amikor 
pedig a parlament kimond (a, hogy Gaveston köteles elhagyni Angliát, 
Edvárd nemcsak visszahívta, hanem kinevezte írországi helytartónak. 
Erre, amikor Edvárd egy alkalommal Gavestonnal Londonba jött, a 
grófot összeesküvő angol nemesek elfogták és kivégezték. Edvárd király
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sokkal gyávább volt, semhogy kegyence haláláért bosszút mert volna 
állani. Egyéb tervvel volt Edvárd elfoglalva. Ő ugyanis már régóta sze
met vetett a templáriusok rendjének vagyonára, amikor pedig IV. Fülöp

A régi Tower Londonban a Themse partján.
Az erős kőfalakkal és bástyákkal v éd e tt várépület v o lt  az angol uralkodók székhelye, akik  
veszély  idején gyakran ide von u ltak  vissza. E gy  részét börtönnek is h asználták  s a  politikai 
harcok folyam án az angol történelem nek  sok n evezetes szereplője p u sztu lt el falai között. 

Ma kaszárnya, fegyvertár és régiségtár van benne.

francia király és a pápa arra ösztönözték Edvárdot, hogy a templáriusok 
ellen felmerült állítólagos vádakat vizsgálja meg, Edvárd minden hossza- 
dalmaskodás helyett valamennyi templárius lovagot börtönbe záratta.
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Hamis vádak, kínzások, összejátszások alapján folytatták le a templá- 
riusok perét. Semmit sem lehetett rájuk bizonyítani, de azért vagyonuk 
egy részét Ed várd megkaparintotta, másik részét pedig a johanniták- 
nak adományozta, a templáriusok londoni templomát pedig az ügyvédek
nek ajándékozta.

Ezek után Edvárd a skótok ellen fordult, mert Bruce Róbert ugyan
csak kamatostul adogatta vissza az angolok kegyetlenkedéseiket. Edvárd 
és vezérei néhány hónap alatt nemcsak több skót sereget győztek le, 
hanem Edinburghba is bevonultak. Csak még Stirling tartotta magát, 
noha Edvárd vezérei erősen ostromolták. Edvárd király kerek százezer 
ember élén vonult most már a skótok ellen, akik alig tudtak harminc
ezer fegyverest szembeállítani vele.

A skótok vezére azonban Bruce Róbert volt. Rendkívül heves 
támadás után a skótok visszaszorították az angolokat és az angolok 
nagy részét a mocsarakba szorították bele, maga Edvárd is csak nehezen 
menekülhetett el. A skótok nagyszámú angolt ejtettek foglyul és Edvárd 
udvari költőjét is elfogták s arra kényszerítették őt, hogy versben dicsőítse 
a skótok győzelmét.

A skótok sikerei most már tartósabbaknak bizonyultak, mert 
Edvárd király rendkívül erélytelen volt, másrészt a parlament sem akart 
katonát és pénzt adni a királynak, aki annyi szégyent hozott az országra. 
Edvárdnak újból akadtak kegyencei a két Spencer személyében, mire 
a parlament oly határozottsággal lépett fel ellenük, hogy Edvárd nem
csak elbocsátotta őket, hanem arra kérte a parlamentet, hogy két bizalmi 
emberét állítsa melléje, akik minden lépésére vigyáznak és jóravaló 
tanácsokat adnak neki. Ekkor a parlament megszavazott ugyan kato
nát és pénzt a skótok leverésére, a hadi vállalat azonban súlyos kudar
cokkal végződött és maga Edvárd volt kénytelen békét kérni a skótoktól. 
Edvárd király azonban még ekkor sem tért észre, sőt a parlament bosszú
ságára visszahívta a száműzött kegyenceit, a két Spencert s ezeknek 
gonosz és könnyelmű tanácsaira hallgatott. Ez a visszás állapot arra 
bírta Lancaster Tamás főnemest, hogy többekkel együtt átpártolt a 
skótokhoz, de fogságba jutott és Edvárd kivégeztette. A Spencerek 
tolakodó magatartása Edvárd király feleségét, a francia Izabellát is 
módfelett bántotta s ezért meg is korholta a férjét, akit erélytelenséggel 
vádolt, mire Edvárd elkoboztatta a felesége angliai birtokait.

Nyilvánvaló lett ezek után, hogy Edvárd király felesége nem fog 
tovább Londonban maradni, ahol a két Spencer már az életére is tört. 
Azon ürügy alatt, hogy segítséget fog kérni a franciáktól a skótok ellen,
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Párizsba ment s magával vivén tizenhárom éves fiát is. Izabella király
nénak azonban más tervei voltak. Párizsban találkozott a szép Mor
timer Roger gróffal, akibe már régebben szerelmes volt. Miután nyiltan 
Mortimer grófot vallotta kegyeltjének, vele együtt Németalföldre uta
zóit, ott sereget szervezett és betört Angliába, ahol a nemesség nagy

Izabellát, II. Edvárd angol király feleségét fivére, IV. Károly francia király fogadja
Párizs kapui elölt.

Izabella azért m ent francia főidre, hogy fivérét beavatkozásra bírja a II. E dvárd  udvarában  
elhatalm asodó kegyenc-uralom  m iatt.

része azonnal hozzája állott, de kikötötte, hogy ki kell békülnie a királlyal 
Izabella királyné seregeivel győzelmesen haladt előre. Elfogták az 
öregebb Spencert, akit a királyné felnégyeltetett s hasonló sors érte a 
fiatalabbikat is. Izabella végül foglyul ejtette a saját — férjét is.

Gyámoltalan, nevetséges bábbá töpörödött össze a félénk Edvárd, 
akinek végig kellett hallgatnia, amikor a parlament küldöttsége Izabel
lát, mint szabadítót üdvözölte. Edvárd király pedig jajveszékelve, sírva 
mondott le a trónról fia, III. Edvárd javára.
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II. Edvárdon nemsokára az idegbaj jelei kezdtek mutatkozni, 
amit cselekedetei is igazoltak. Folyton siránkozott, fogadkozott, hogy 
megjavul, csak adják vissza koronáját. Edvárd sorsa azonban meg volt 
pecsételve. Felesége és Mortimer gyűlölték, de egyszerre nem akarták 
eltenni láb alól, hanem fokozatosan készítették ezt elő. Minduntalan más 
és más helyre vitték fogságba, hideg télen rossz, vékony ruhát adtak 
rá, táplálékot sem igen kapott, álmából minduntalan felriasztották és 
minden őr gúnyosan lökdöste ide-oda. Edvárd rendkívül szívós termé
szete azonban ellenállott a kínzásoknak, mire két szolga egy tüzes vasat 
vágott Edvárd gyomrába és így pusztította el a szerencsétlen uralkodót*

II. Edvárd halála után tizennégy éves fia, III. Edvárd (1327—- 
1377.) követte őt a trónon. Természetes, hogy nem maga a gyermek- 
király uralkodott, hanem Izabella anyakirályné és Mortimer gróf, akik
ben azonban az angolok alaposan csalódtak, mert a „kormányzó” Iza
bella és kedvese nem törődtek az országos ügyekkel, hanem csak a saját 
javukkal s vagyongyűjtéssel voltak elfoglalva.

Közben (Bruce) Róbert skót király felmondta a fegyverszünetet, 
azonban ő maga nem szállott harcba, de vezérei alaposan kitettek ma
gukért és rendre leverték az angol seregeket. Mikor III. Edvárd maga is 
hadba vonult, a skótok az angolokat a Wear folyóhoz csalták, ahol éjnek 
idején rettenetes vérfürdőt rendeztek ellenségeik sorában. Maga Edvárd 
király is csak nagynehezen menthette meg életét. Edvárd erre Bruce 
Róbertét elismerte skót királynak, szövetségesének vallotta és ekképp 
szégyenteljesen megalázta Angliát az azelőtt annyira lenézett skótok 
előtt.

Természetes következménye a skótok függetlensége elismerésének 
az volt, hogy az angol közvélemény gyűlölete a „kormányzó” anya- 
királyné és kegyence, Mortimer gróf ellen irányult, noha azelőtt mint 
szabadítókat üdvözölték őket az angolok. A közgyűlölet még jobban 
fokozódott, amikor néhány elégedetlenkedő főurat Mortimer kivégez
tetett.

III. Edvárd, aki egyébként már nős volt, elérkezettnek látta az 
időt, hogy személyesen vegye át a kormányzást. Titokban egyetértett 
a parlamenttel és az elégedetlenkedőkkel s nyíltan azok élére állott. 
Mialatt a parlament Nottinghamban ülésezett, III. Edvárd elhatározta, 
hogy anyját és kegyencét, Mortimert, akik mindketten egy jól őrzött 
kastélyban laktak, meglepi és végez velük. Gazdag ajándékokkal meg
vesztegette a kastély parancsnokát, aki egy földalatti folyosón 
keresztül bebocsátotta a királyt és fegyveres csapatát a kastélyba.
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A kastély őreit hamarosan lemészárolták, mire III. Edvárd berohant 
Mortimer hálószobájába.

„Meghalsz, kutya !” — kiáltotta Edvárd.
A zajra berohant az anyakirályné és látván a helyzetet, sírva, 

könyörögve borult fia lábaihoz.
„Fiam, Mortimer barátom kifogástalan lovag, ne bántsd őt” —- 

rimánkodott a királyné.
„Nem érdemel kegyelmet” — szólt sötéten Edvárd.
„Édes, kedves fiam —- kiáltott a kétségbeesett nő — ne bántsd 

az én egyetlen Mortimeremet!”
Hasztalan volt minden közbelépés. Edvárd Mortimert a Towerbe 

vitette és nemsokára közönséges tolvajként felakasztatta. Izabella anya- 
királynét egyik birtokára száműzte. Izabella 1357-ben mint a Klarissza- 
zárda tagja halt meg.

Edvárdnak az volt a terve, hogy most már végez a skótokkal is. 
Hadat vezetett ellenük, győzött is és Baliol John fiát, Baliol Edvárdot 
ültette a skót trónra, természetesen hűbéri eskü ellenében. De a skótok 
csakhamar elkergették a bábkirályt. Ezzel azután megindult újból a 
harcok hosszú sorozata, amely évszázadokon át tartott kevés szünettel. 
Minthogy pedig a skótok az angolok túlkapásai ellen a francia király 
segítségéért folyamodtak, előre volt látható, hogy Skócia miatt Francia- 
és Angolország között előbb-utóbb súlyos háborús bonyodalmak fog
nak kitörni.

Háború Franciaország ellen.

III. Edvárd részint a felesége, Hollandiai Filippa, valamint nő
vérének, Eleonórának férjéről közeli rokonságba jutott a németalföldi, 
illetőleg a flandriai nemességgel. Ezen a réven, valamint azért is, mert 
a flandriai posztóiparosok közül sokat telepített le Angliában és minden
képp kedvezett a flandriai érdekeknek, számított arra, hogy innen intéz
het Franciaország ellen hatásos támadást. Lajos flandriai grófot, aki 
a francia királlyal rokonszenvezett, Artevelde Jakab 1338-ban elűzte 
s maga állott a grófság élére.

Kedvezett ez a helyzet III. Edvárdnak, aki négyszáz hajóból 
álló flotta élén átjött Németalföldre s onnan kiáltványt bocsátott ki a 
franciákhoz, amelyben kijelentette, hogy mint IV. Fülöp unokája, jogot 
formál a francia trónra s a trónt, ha kell, fegyverrel is elfoglalja.
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Az angolok győzelme a franciákon Crecy melleit.
Az ötvenezer főnyi angol sereg a crecyj erdő m ellett jóval n agyobb  francia sereggel ü tközött 

össze, de az angolok győztek  s húszezer franciát kaszaboltak  le.



Angolország kialakulása 271

Ezzel kezdetét vette a csaknem száz évnél tovább tartó francia
angol háború, amely a két nemzet ellenszenvét a legnagyobb mértékben 
kifejlesztette egymás iránt.

Az első csata a tengeren folyt le Sluys mellett. Az angolok rövid 
idő alatt nagy győzelmet arattak 
ebben a franciákon, akik állítólag 
harmincezer embert vesztettek. Ed
várd király a flandriaiakat nem tudta 
ugyan feltétlenül a maga pártjára 
hódítani, de döntő harcra készült 
Franciaország ellen s nagy sereget 
szervezett.

Ötvenezer harcos élén partraszál- 
lott Normandiában és Picardia felé 
vonultában a Somme folyó közelé
ljen, Crecy mellett egy jóval erősebb 
francia sereggel találkozott. Állítólag 
kétszer annyian voltak a franciák, 
ennek ellenére az angolok oly erővel 
támadtak, hogy a francia sereg 
zavarba jutott és késő éjfélig tartott 
a menekülése, miközben húszezer 
franciánál több hullott el. Persze, 
az angolok vesztesége is tetemes 
volt, de a végleges győzelmet mégis 
az angolok vívták ki. Ebben a 
csatában vitézkedett III. Edvárd fia,
Edvárd, a „fekete herceg,” akit 
azért neveztek így, mert állandóan 
fekete sisakot és fekete vértet viselt 
a harcmezőn. Győztek az angolok 
még több ízben a franciák ellen, 
azután leverték Bruce Dávid skót királyt is, Bruce maga fogságba 
esett. Egyidejűleg Edvárd király óriási oslromgépekkel ostrom alá 
fogta Calaist, amely tizenegy hónapmulva megadta magát.

A város legelőkelőbb hat nemes polgára, nyakukon kötelekkel, 
elhozták a város kulcsait Edvárdnak, aki afelett való dühében, hogy 
a város bevétele rendkívül sok angol harcos életébe került, a küldötte
ket ki akarta végeztetni, de a királyné közbelépésére megkegyelmezett

Edvard, a „fekete herceg” .
III. E dvárd  angol k irály fia  vo lt a v itéz  
herceg, aki n evét onnan kapta, m ivel 
m indig fek ete fegyverzetet v ise lt a  csa
tákban . É le te  végén a betegség m eg
b én íto tta . F ia  II. R ikhárd néven  ju to tt  

az angol trónra.
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nekik. Calais elfoglalását fegyverszünet követte, amelynek megköté
sét a nagy erővel fellépett pestis is sürgette.

VI. Fülöp francia király halála után fia, János jutott a trónra 
s a fegyverszünet néhány év alatt véget ért, mert János király folyton 
újabb harcokra tüzelte a skótokat.

Erre a „fekete herceg” betört Guiennebe, Edvárd király pedig 
Normandiába. Az angol fegyvereket mindenütt nagy szerencse kísérte, 
az angol lovasok már Dél-Francia országban kalandoztak. Edvárd király 
északon Lancaster herceg seregével akart találkozni, amikor váratlanul 
nagy francia haderővel került szembe Poitiers mellett. A francia sereg 
a hír szerint ötször volt erősebb az angolnál, mégis az angolok győztek. 
A francia sereg felbomlott és János király, valamint fia és közel kétezer 
nemes fogságba esett s ugyanannyi francia holtteste borította a csata

W ic l if f  Ján os  angol reformátor. Erősen ostorozta  az egyház vissza
éléseit s olyan reform eszm éket terje sz tett, am elyek nek  k ihatása  

vo lt a  n agy reform áció m egind ítására is.
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teret. Érdekes volt, hogy a győztes angol király egy kis gebén a fogoly 
francia király pedig egy hatalmas ménen ülve vonult be Londonba.

Edvárd most abban a hiszemben volt, hogy semmi akadálya sem 
lehet annak, hogy francia királlyá koronáztassa magát. Ezért Reimsbe 
akart vonulni, de a város polgárai ellenállottak és hét hónapig oly vitézül 
védekeztek, hogy Edvárd király szégyenteljesen, erősen megfogyat
kozott seregével kénytelen volt elvonulni. A franciák angolgyűlölete 
annyira fokozódott, hogy örvendhetett Edvárd, hogy szépszerével 
kikerülhette a nagyobb veszedelmeket. A pápa békeközvetítésére békét 
kötött János királlyal, akit három millió arany váltságért szabadon 
bocsátott, Calaist, Guiennet, Gascognet és Poitierst megtartotta, ellen
ben a többi birtokokat visszaadta Jánosnak.

De ez a béke sem volt tartós. V. Károly francia király és Edvárd, 
angol trónörökös beavatkoztak a kasztiliai trónvitába, amiből ismét 
háború keletkezett a két ország között. Mindjárt a legelején Navarete 
mellett csatát nyert a fekete herceg a franciákon. Erre Edvárd király 
is beavatkozott a háborúba, de most már a hadiszerencse az angolok ellen 
fordult. A fekete herceg elkezdett betegeskedni és már csak hordágyon 
vitethette magát s helyette fivére, Lancaster János vezérelte a csapa
tokat. Edvárd király pedig hasztalan vívta La Rochellet, ahol az angol 
flotta vereséget is szenvedett. Egyik kudarc a másik után érte az angol 
fegyvereket, a skótok is újból fegyvert ragadtak, mire az immár öreg 
Edvárd király nagynehezen elhatározta magát a fegyverszünetre.

Érdekesen fejlődött ezen idő alatt az angol parlament, amely 
noha a királlyal szemben eléggé hódolatteljes volt, mindazonáltal a 
nemzeti jogokat, alkotmányos szabadságokat féltékenyen védelmezte.

A parlament őrködött afelett, hogy a király hatalma túlzásokba 
ne csapjon, másrészt, hogy az ország függetlensége kifelé, főleg a római 
kúriával szemben megóvassék. Amikor V. Orbán pápa a hátralékos 
pápai hűbéradót követelte, a parlament ezt kereken megtagadta. Ez a 
parlamenti hangulat kedvezett Wicliff Jánosnak, aki mint oxfordi egye
temi tanár a pápaság ellen indított szellemi harcot és a szentírásra támasz
kodva a vallásos élet egyszerűsítését követelte. Wicliff csakkamar meg
nyerte Lancaster János herceg rokonszenvét is, aki atyja betegeskedése 
és a fekete herceg rokkant volta miatt átvette a kormányzást és azt 
Wicliff szellemében kezdte irányítani. A parlament kebelében azonban 
váratlanul meghasonlás ütötte fel a fejét. A parlamenti tagok panasz
kodtak az egyházi és állami élet visszásságai miatt, de ugyanakkor han
gok hallatszottak a rossz kormányzat miatt is, sőt az öreg Ed várd királyt

Tolnai V ilágtörténelm e V III. 18
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III.  Edvárd angol király képmásos sír
emléke a westminsleri apátság sírboltjában. 
III. E dvárd  k ezdte m eg a „százéves háborút”  
Franciaország ellen. Erélyes uralkodó volt, 
győzelm es csa ták at v ív o tt, de uralkodásának  

utolsó  éveiben  szertefosz lott a  hatalm a.

sem kímélték, amikor nyíltan szóvá 
tették, hogy aggastyán létére Per- 
rers Alice udvarhölggyel járatja le 
a királyi tekintélyt a nyilvánosság 
előtt. Ez az udvarhölgy a királyi 
kegy következtében nemsokára oly 
elbizakodott lett, hogy minden ál
lami funkcióba beavatkozott. Még 
a bírákat is felkereste és hol kacér
kodással, hol fenyegetésekkel hatni 
akart az ítéletek meghozatalára is. 
Az udvarhölgyet száműzték, de a 
királyt olyan beteges vágyakozás 
lepte meg a ravasz nő után, hogy 
vissza kellett őt hívni az udvarhoz.

Ebben az időben, 1376-ban 
halt meg a fekete herceg. Az ő 
halála nevezetes változást idézett 
elő, mert egyrészt az a kegyeletes 
tisztelet, amellyel iránta viseltet
tek, másrészt Lancaster János 
herceg tolakodó magatartása s az 
ő személyes híveinek kielégíthetlen 
kapzsisága azt eredményezték, 
hogy a parlament határozott kíván
ságára a fekete herceg fiát, Rik- 
hárd herceget jelentették ki trón
örökösnek.

János herceget ez a csalódás 
még szorosabban fűzte Wicliffhez, 
aki tudvalevőleg az egyházi vagyon 
elkobzását hirdette mindenütt. Alig 
egy év múlva meghalt III. Edvárd 
király is. Amíg egészséges volt a ki
rály és hatalmát éreztetni tudta, ad
dig mint hőst és uralkodót tisztelet 
környékezte alattvalói részéről, de 
mihelyt tehetetlen beteg lett, csak
nem mindenki otthagyta. Felesége
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már korábban elhalt, a fekete herceg is sírba szállott, többi fiai pe
dig nem törődtek vele. Amikor haldoklott, kegyencnője, Perrers 
Alice és a szolgaszemélyzet meg rohanták és lerángatták ujjairól 
nagyértékű gyűrűit, majd összekapkodták, ami értékes és könnyen 
elemelhető volt és zsákmányukkal elmenekültek. A halott III.Edvárd 
holtteste mellett egyetlen pap virrasztóit és imádkozott.

III. Edvárd mindig közlékeny, odaadó jellemnek mutatko
zott, sok jót tett, adakozott, harcban bátor volt, de túlzott lovagiasj 
sága magával hozta, hogy a szép nőket kiváló figyelemben részesí
tette. Ez a gyenge oldala még hajlott, öreg korában is megmaradt, 
ü  alapította különben az angol térdszalagrendet. A rend ismeretes 
jelszava : „Honny sóit, qui mai y pense” (becstelen legyen, ki rosszra 
gondol) állítólag onnan ered, hogy midőn egy udvari bálon Edvárd 
Salisbury grófné harisnyakötőjét, melyet ez táncközben elveszített, 
térdenállva nyújtotta át, a fenti szavakat mondta volna a jelenvol
taknak, akik mosolyogva vették őket körül.

II. Rikhárd.
(1377— 1399.)

Nagy csalódás érte Angliát II. Rikhárd személyében. Az ő uralko
dása alatt Anglia nemhogy erősödött volna, hanem ellenkezőleg : gyön
gült és hihetetlen kegyencuralomnak volt alávetve. Szerencse volt, 
hogy a parlament tőletelhetőleg az utolsó percekben elejét vette a 
zsarnokság teljes győzelmének.

Tizenegy éves volt Rikhárd, amikor trónra lépett. Helyette 
rokonai intézték az ország ügyeit, azonban a parlament csakhamar 
elrendelte, hogy parlamenti bizalmiférfiak jussanak a király és környe
zete mellé, nehogy a felelőtlenség következtében megismétlődjenek a 
korábbi esetek.

A közállapotok azonban máris oly zavarosak voltak, az elége
detlenség a súlyos adók, valamint a jobbágyság terhei miatt oly 
nagyfokú, hogy előre volt látható, hogy a nép valamely irányban 
keserűségének szabad folyást fog engedni. Essexben a falusi nép 
Thomas pék vezetése alatt megtagadta az adófizetést. Kent ben pedig 
a vadságig bátor Tyler Walter vezérletével a nép agyonverte az adó
szedőket, Ball John züllött lelkész pedig nyíltan prédikált a nemesség 
ellen. A nép forrongása rendkívüli arányokat kezdett ölteni. A mozga-

18*
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lom határozottan a papok és a nemesek ellen irányult, már gyilkos
ságok is fordultak elő, sok főnemes kastélyát felgyújtották és részeg 
csoportok járták be pusztítva a nemesi negyedeket.

II. Rikhárd a Tcwerbe menekült a lázongok elől, de hirtelen
elhatározással utóbb közéjük 
lovagolt és ártatlan ábrázatot 
öltve, megkérdezte, hogy mit 
parancsolnak. A lázadókat a 
király bátorsága annyira meg
lepte, hogy a legnagyobb tisz
teletnyilvánítások között haj
longtak előtte és meghunyász
kodva adták elő panaszaikat.

„Meg fogom szüntetni a 
jobbágyságot és a paraszttól 
ezentúl csak négy fillér adót 
szedetek !” — felelte a király.

Ez a kijelentés lecsende- 
sítette a lázadókat, de a ken- 
Liek, akiket a ravasz Tyler 
vezetett, elfoglalták a Themse 
hídját, berontottak Londonba 
s megölték az épp ott időző 
ősz eanterburyi érseket és még 
három főhivatalnokot. Tyler, 
a durva cserepező munkás úgy 
vonult be Londonba, mint 
valami hódító fejedelem.

„Ezentúl innen indul ki 
minden törvény !” — mondotta 
a népnek durva gőggel és ön
magára mutatott.

Nemsokára Smithfield- 
ben találkozott II. Rikhárd- 

dal, akitől — mialatt élesre fent késével kihívó modorban játszado
zott — mindenféle lehetetlen dolgot követelt. Egészen közel lovagolt a 
királyhoz s oly tolakodó módon viselkedett, hogy amikor a király 
lovának zabláját meg akarta fogni, Walworth lordmayor hirtelen fel
indulásában leszúrta.

I I . Rikhárd anc/ol királtj. Zsarnoksága, pazarlása és 
kegyenceinek  garázdálkodása álta lános elégedetlen
séget k e lte tt. Szám ű zött rokona, Lancaster H enrik  
herceg felkelést sz íto tt ellene. R ikhárdot le tették  a 

trónról, b örtön b ezárták  s itt  fejezte be életét.
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A nép felzúdult erre, de a király gyorsan feltalálta magát s oda
kiáltotta a lázongóknak :

„Emberek, mit akartok ? Tyler áruló volt, én leszek a kapitá
nyotok és én foglak titeket vezetni !”

Erre a nép meghökkent és mert nem volt vezére, hamarosan bele
törődött a helyzetbe. Rikhárd pedig a birtokos nemeseket titokban érte
sítette, mire ezek megtámadták a parasztokat és szétkergették. A király 
visszavont minden ígéretet és ezerötszáz parasztot végeztetett ki.

Eddigelé Lancaster János herceg a reformoknak volt a híve, de 
amikor maga is látta ezeket a jeleneteket és ő maga is több ízben élet- 
veszedelemben forgott, csatlakozott a királyhoz és lemondott minden 
trónigényéről. Magától érthető, hogy az udvar politikájában bekövet
kezett a reakció s Wicliff és hívei üldözéseknek voltak kitéve.

Egyidejűleg kezdett az ellentét mindjobban kiélesedni a parla
ment és a király között. A király el akarta törülni a jobbágyságot, ezt 
azonban a parlament leszavazta. Aztán a parlament súlyos panaszokkal 
állott elő az adó miatt, megtagadta a Franciaország ellen kért hadisegélyt, 
sőt még a király lakodalmi költségeit sem szavazta meg. Ekkor történt, 
hogy Skótország és Franciaország szövetségre léptek, mire Rikhárd 
kapott ugyan némi segélyt a parlamenttől, de élelmiszerek hiánya miatt 
nem tudott hadba bocsátkozni.

II. Rikhárd király hamarosan elvesztette azt a csekély népszerű
ségét, amelyet néhány bátor fellépésével szerzett. Közgyűlöletet keltett 
ugyanis az, hogy a király minduntalan kegyencekkel vette magát körül. 
Fiatal, tapasztalatlan barátaira bízta a legfontosabb állami főhivatalo
kat. így például de Vere Róbert oxfordi grófot helytartónak nevezte ki 
és egész Írország bevételeit neki ajándékozta. De la Pole kancellárt 
suffolki grófi méltóságra emelte.

Ezt végre megsokalta a parlament és a király egyik nagybátyja, 
gloucesteri Tamás herceg. A parlament vád alá helyezte a király bará
tait. De la Pole kancellárt, aki rengeteg közpénzt sikkasztott el, bör
tönre ítélte, a királyt pedig arra kényszerítette, hogy esküt tegyen 
az alkotmányra és egy ellenőrző államtanácsot tűrjön meg maga 
mellett.

Hogy Rikhárd nem veszi komolyan esküjét, várható volt. Keresztül
vitte, hogy az államtanácsot elrendelték az oldala mellől. Most a népet 
akarta megnyerni a parlament ellenében a választásoknál, de kudarcot 
vallott. London egész lakossága Cdoucesteri Tamás herceg és Lancaster 
János fia, Henrik mellé sorakozott. Tamás és Henrik hercegek sereget
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szerveztek s bevonultak Londonba, ahol a király tanácsadóit, ezek közölt 
Veret és Polet felségárulás miatt bevádolták.

Ekkor Vere ötezer emberrel Rikhárd király segítségére sietett, 
de vereséget szenvedett. Két tanácsost a parlament halálra ítélt

és felakasztatott, de 
Pole francia földre me
nekült idejekorán. Rik- 
hárdot a parlament 
arra kényszerítette, 

hogy épp úgy, mintha 
most lépett volna a 
trónra, tegyen ismét 
esküt.

Rikhárd király régi 
hatalmát már nem tudta 
visszaszerezni. Felesége, 
Anna királyné halála 
után VI. Károly fran
cia király leányával, 
Izabellával jegyezte el 
magát. Amikor pedig 
ezért Gloucesteri Tamás 
herceg szót emelt és ki
fogást tett egyúttal az 
udvar esztelen pazarlá
sai miatt is, Rikhárd 
bosszúra határozta el 
magát. Gloucesteri Ta
más herceget és Arun
del grófot elfogatta és 
hamis vád alapján ha
lálra ítéltette őket. Az 
előbbit kivégezték, az

utóbbit Rikhárd a börtönében fojtatta meg. A derbyi és nottinghami 
grófokat pedig, mert „okosan” viselték magukat, hercegi rangra 
emelte, de utóbb módját eszelte ki annak, hogy eltávolítsa őket 
Angliából.

Rikhárd király abban a hiszemben volt, hogy most már elég hata
lomra tett szert, eltávolította félelmes ellenségeit, tehát gond nélkül

II. Richard imádkozik.
A térdeplő ifjú k irály  m ellett o tt áll Jézus, valam int Péter  
és Pál apostolok. Pem broke lord tu lajdonában  lévő festm én y.
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A westminsteri apátsági templom belseje.
A  tem plom  a középkori gót ép ítészet egyik remeke. Sírboltjában szám os angol uralkodé

v an eltem etve.

. . .
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dőzsölhet és élheti világát. Meghalt az öreg Lancasteri János herceg is, 
akinek Henrik nevű fiától az apai örökséget minden jogos ok nélkül 
elvonta.

Mialatt Rikhárd Írországban időzött, hogy egy lázadást leverjen, 
Lancaster János herceg fia, Henrik herceg alig száz fegyveres harcos 
élén Hull mellett kikötött és mint Lancaster hercege kitűzte lobogóját. 
Érkezésének híre óriási örömet keltett Angliában és noha kijelentette,

A parlament II. Rikhárd királyt megfosztja trónjától.
A trónszék  m elle tt m agas süveggel a fején  lá th ató  II. R ikhárd, ak it Lancaster H enrik  
fogo lyk én t v itt  a  parlam ent élé. A z ország v ilági és egyh ázi nagyjai trónvesztésre íté lték  a 

k irályt, m iu tán  a vád ak, h ogy  rom lásba d ön tö tte  az országot, beigazolódtak.

hogy csak az apai örökséget szándékozik birtokba venni, rövid idő alatt 
máris harmincezer fegyveres tömörült körülötte s felszólították, hogy 
foglalja el a trónt, amit azután meg is tett. Nagybátyjával, Yorki Ödön 
herceggel titokban megállapodott és hamarosan százezer fegyveres élén 
vonult Bristolból Chester felé.

II. Rikhárd értesülvén a történtekről, barátruhába öltözve mene
külni akart, de tőrbe csalták és fogolyként Henrik elé vitték.

Henrik herceg gúnyosan végignézett II. Rikhárdon.
,,A nép arról panaszkodik, hogy huszonkét év óta gyalázatosán 

uralkodói. Na, majd jobban fogok uralkodni én !”
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Rikhárdot fogolyként Londonba vitette, ahol a főpapok és fő
nemesek előtt arra kényszerítette, hogy ünnepélyesen mondjon le a 
trónról. Henrik herceg erre külön vádakat terjesztett elő és kieszközölte, 
hogy a parlament megfosztotta a királyt trónjától. Ezután börtönbe 
zárták Rikhárdot, ahol csákhamar meghalt, állítólag halálra koplalta 
magát.

A H e n r i k e k  u r a l k o d á s a .  —  L a n c a s l e r e k  a z  a n g o l  t r ó n o n .

IV. Henrik (1399—1413.) számot vetett azzal, hogy őt sokan 
bitorlónak fogják tekinteni, épp azért, hogy a maga számára kellő támaszt 
nyerjen, egyrészt az egyház mellé állott, de ugyanakkor engedékenynek 
és figyelmesnek mutatkozott a parlamenttel szemben is.

Angliában azonban a közhangulat az utóbbi évtizedek óta már 
oly izgatott volt, hogy IV. Henrik uralkodása sem lehetett zavartalan, 
mert ő ellene is szítottak lázadásokat, elsősorban azok, akik II. Rikhárd- 
nak voltak személyes hívei és lekötelezettjei. Ezeket Henrik csakhamar 
legyőzte, de már nehezebben boldogult a Percy-család lázadásával. 
A Percyeké volt a northumberlandi grófság, akik azalatt, míg IV. Henrik 
a fiával együtt a bátor Glendower Owen walesi felkelővezér ellen hada
kozott, hírét terjesztették, hogy Rikhárd király él és Skóciában rejtőz
ködik.

Ezt a hírt használták fel Percy Henrik, az ifjabb northumber
landi gróf, aki apjának és számos angol nemesnek támogatásával 
kitűzte a lázadás zászlaját. A lázadás célja az volt, hogy miután IV. 
Henrik III. Edvárd király harmadik fiától származott, bitorlóként 
fosszák meg a tróntól és ültessék a trónra a fiatal March Ödön grófot, 
aki ugyan leányágról, de III. Edvárd második fiától származott és 
akinek nagynénje Percy Henrik felesége volt.

IV. Henrik azonban győzelmesen vonult észak felé és meghódolásra 
kényszerítette az öreg Percy grófot is, aki nemsokára újból fellázadt, 
de egy vesztett csatában halálát lelte. Henrik király tehát sikeresen 
megbirkózott a lázadással, noha a walesieket teljesen megfékezni ő 
sem tudta. Amikor rendbe jött az ország dolgával, arra törekedett, 
hogy idegen országok fejedelmeivel rokonságra lépjen és ezáltal mintegy 
fokozatosan elfelejtesse azt, hogy a trónt erőszakkal vette birtokába. 
Élete utolsó éveiben kereszteshadjáratot szeretett volna vezetni, de 
megrokkant egészsége ezt lehetetlenné tette. Csúnya kiütések lepték el



IV. Henrik angol királynak és feleségének képmásos síremléke a canterburyi 
székesegyházban.

IV. Henrik az első Lancaster az angol trónon. Sok belső lázongást kellett levernie, 
míg végre helyreállította az ország rendjét.

282 Toln a i V iiág történ élni c
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a lestét, majd ideggörcsök kezdték kínozni. Utolsó néhány hónapja már 
csak kínlódás volt, 1413-ban halt meg.

Fia, V. Henrik (1413—1422.) atyja életében végtelen könnyelmű, 
erkölcstelen életet éli 
ze lesnek és erős
fogadalmat tett, 
hogy teljesen új 
emberré lesz.

Ezt az ígé
retet meg is tar
totta mindvégig, 
mert uralkodása 
alatt nem köve
tett el olyasmit, 
ami az ellenkező
jét bizonyította 
volna. Azoknak, 
akiknek II. Rik- 
liárd és IV. Hen
rik idejében va
gyonukat elko
bozták, vissza- 
adatta azt, a 
bűnösöknek bo
csánatot hirde
tett, egyebekben 
pedig hű és buzgó 
fia lett az egy
háznak.

V. Henrik
nek az volt a leg
hőbb vágya, hogy 
harcias dédapja,

V'. Henrik angol király.
Eleinte könnyelmű életet élt, de aztán megemberelte magát s 
komoly uralkodó vált belőle. Hő vágyát, hogy a francia trónt 
megszerezze, bár a Franciaország ellen vezetett hadjárataiban 

sikerei voltak, nem tudta megvalósítani.

III. Edvárd hadi vállalkozásait folytassa s ettől a vágytól sarkalva ki
is jelentette, hogy mindaddig nem nyugszik, amíg a francia koronát
fegyverrel meg nem szerzi.

Miután háborút izent Franciaországnak, gyorsan összeszedte 
kicsiny, de elszánt seregét s átvitorlázott a francia partra, ahol néhány 
parti várost hamarosan el is foglalt. De Azincourt mellett a tizenötezer
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angol harcos útját háromszor annyi francia zárta el. A francia sereg 
nagyon el volt bizakodva, míg V. Henrik igen komolyan fogta fel a 
helyzetet. A harc előtt misét mondatott, majd lelkesítő beszédet intézett 
harcosaihoz és azután abban a meggyőződésben, hogy jogos ügyért 
harcol, megkezdte a támadást. Három órai véres harc után le
győzte a francia sereget. Nyolcezer francia nemes holtteste borította 
a csatateret, ezerötszáz pedig Orleánsi Károly herceggel együtt 
foglyul esett.

V. Henrik győztesként vonult be Párizsba, majd pedig haza indult 
Londonba, ahol a parlament a kért újabb segélyt és sereget most már 
kész örömmel szavazta meg.

A háborús vitába békítőleg avatkozott be Zsigmond magyar király 
és német császár is, de eredménytelenül, mert V. Henrik újból partra- 
szállott francia földön tizenhatezer emberrel. Aligha ért volna célt, ha 
nem gyengítette volna a franciák seregét a pártviszály. A francia fő- 
nemtsség azonban elkeseredett gyűlölettel volt eltelve egymás iránt és 
ez lényegesen megkönnyítette az angol király sikereit.

Végre Troyesben egyezség jött létre, amelynek értelmében V. Hen
rik nőül vette Katalin francia hercegnőt és egyúttal francia trónörökösi 
jogot nyert. Apósa, VI. Károly, a gyengeelméjű francia király oldalán 
vonult be Párizsba, de sehol sem várta őt a lelkesedés, sőt ellenkezőleg, 
a franciák gyűlölettel emelgették ökleiket feléje. V. Henrik hamarosan 
visszament Londonba, ahonnan néhány hónap múlva hatalmas sereg 
élén jött vissza megint Franciaországba.

V. Henrik azonban nemsokára kénytelen volt belátni, hogy korábbi 
sikerei nem fognak megismétlődni. Bevonult ugyan feleségével Párizsba, 
de nap-nap után értesült arról, hogy a francia nép mindenütt összeeskü
vést sző ellene. Közben a francia trónörökös legyőzte az angolokkal szö
vetséges burgundi herceget, maga V. Henrik pedig gyógyíthatatlan beteg
ségbe esett, le kellett tehát mondania a személyes akcióról és át kellett 
adnia a sereg vezérletét idősebb fivérének, Bedford hercegnek és nagy
bátyjának, Exeter hercegnek. Halálos ágyán fia gyámjául Exeter her
ceget, Anglia és Franciaország helytartójául pedig fivérét: Bedford 
és Gloucester hercegeket nevezte ki. Alig tette meg az intézkedéseit, 
amikor néhány óra múlva meg is halt.

V. Henrik után néhány hónappal meghalt VI. Károly, a gyenge
elméjű francia király is, mire Bedford herceg V. Henriknek alig egyéves 
fiát, VI. Henriket (1422—1461.) francia királynak kiáltatta ki. Ebbe 
azonban nem nyugodott bele VI. Károly fia, VII. Károly, akinek igen
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nagy pártja volt az országban és aki Poitiersben azonnal megkoronáz
tatta magát.

VII. Károly azonnal támadást kezdett az angolok ellen és nagy sere
gével győzelmesen haladt előre. Bedford herceg nagy körültekintéssel 
intézkedett, hogy VII. Károly előnyomulását megakadályozza. Nagy 
sereget hozatott át Angliából és győzött is Károly seregein, de nemsokára 
kénytelen volt Londonba sietni. Az angol parlament ugyanis Gloucester 
herceget csakis fivére, Bedford herceg távollétének idejére ismerte el 
Anglia helytartójának, minthogy pedig Gloucester herceg akképp ren
dezkedett be, mintha méltóságából sohasem akarna kimozdulni, a par
lament nyíltan rosszalását fejezte ki. Gloucester herceg magánélete is 
sok kifogásolnivalót hagyott hátra, mire nemcsak nagybátyja, a win
chesteri püspök, hanem bátyja, Bedford herceg is megelégelte Gloucester 
herceg sértő magaviseletét. Bedford kieszközölte, hogy fivére csak akkor 
elnökölhet az államtanácsban, ha ő nem volna jelen.

Bedford nem hagyhatta sokáig magára Franciaországot, ahol az 
angolgyűlölet óriási módon fokozódott. Ostrom alá fogta Orléanst és 
rövid idő múlva újból megerősítette az angolok pozícióját, amikor Dunois 
és Jeanne d’Arc fellépésével bekövetkezett a hadifordulat. A franciák 
hamarosan számos várat, erődítvényt, várost foglaltak vissza az ango
loktól, Orléansba élelmiszereket csempésztek be és olyan kitartással 
zaklatták az ostromló angol sereget, hogy Bedford kénytelen volt Orléans 
alól elvonulni. Nagy szerencséje volt Angliának, hogy a hős Jeanne 
d’Are Ligny grófnak, a burgundi herceg egyik hűbéresének fogságába 
esett, aki tízezer frankért kiadta a beauvaisi püspöknek, ez pedig Rouenba 
vitette s ott egy hazug per lefolytatása után 1431 augusztus 30-án meg
égettel te. (Jeanne d’Arc történetét a franciaországi események tárgyalá
sánál részletesen ismertetjük.)

Bedford VI. Henriket a winchesteri püspök által néhány angol 
főnemes jelenlétében Párizsban francia királlyá koronáztatta abban a 
reményben, hogy ezáltal megfélemlíti az angolellenes francia népet. 
Ezalatt az angol fegyvereket több kudarc érte, néhol már a félelem jelei 
mutatkoztak az angol csapatok körében, mert egy izzó gyűlölettel visel
tető nép körében tartózkodtak, ahol mindennapos volt a bosszú. Nem
sokára Franciaország és Burgund között szövetség jött létre, amelynek 
súlyát az angol seregek csakhamar meg is érezték. Bedford időközben 
kénytelen volt átsietni Londonba, ahol nagy felfordulás, fejetlenség 
támadt. A pénzügyeket fivére esztelen költekezéssel tönkretette. Növelte 
a pénzügyi bajokat a folytonos hadiköltség is, úgyhogy a parlament
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arra kérte Bedfordot, hogy ne távozzék Londonból. Bedford néhány hét 
múlva a sokféle fáradalmaktól megbetegedett és nemsokára meg is halt. 
Bedfordnak francia földön is számos híve akadt, ami érthető. Bedford 
ugyanis ritka erélyes, következetes jellemű férfiú volt és tekintélyét 
mindig fenn tudta tartani. Halála az angol érdekekre nagy veszteséget 
jelentett.

Az angol parlament ennek ellenére újabb hadisegélyt, katonákat, 
költségeket szavazott meg a háború folytatására, de noha kezdetben 
némi előnyöket vívtak ki, utóbb a pozíciókat sorra fel kellett adniok 
és Normandia teljesen VII. Károly kezeibe került. VI. Henrik király 
egyénileg minden akcióra képtelennek bizonyult és minden cselekedeté
ből látszott a szellemi erélvtelenség. Anyja halála után a könnyelmű 
és erőszakos Gloucester herceg befolyása alá került. Végre azonban mégis 
a winchesteri érsek befolyása győzött s VI. Henrik nőül vette Anjou 
Margitot és nyomban rá megkötötték a fegyverszünetet.

Gloucester személye annyira gyűlöltté vált az angol parlament 
előtt, hogy nemsokára felségárulási perbe fogták, a herceg azonban nem 
várta be az ítéletet, hanem öngyilkos lett.

Minthogy nemsokára a winchesteri érsek is meghalt, a kormány
zási hatalom teljesen Suffolk herceg kezeibe jutott, aki mindenekelőtt 
a fegyverszünetet hosszabbította meg, de csak rövid időre. Ennek le
jártával VII. Károly minden erejét megfeszítette, hogy az angolokat 
kiszorítsa francia területről. A francia sereg, amely erősen nemzeti 
alapon szervezkedett, sikerrel küzdött most a betolakodó angolok ellen. 
Somerset és Talbot seregeit a franciák Normandiából kiverték, több 
várost bevettek, Formigny mellett pedig úgy megvertek két sereget, 
hogy maradványuk csak nagy bajjal tudott hajókon Angliába menekülni 
(1450.). A következő évben Bayenne és Bordeaux városok is kapituláltak. 
Követte ezt még több város, úgyhogy az angoloknak szorosan véve csak 
Calais és a szomszédos Guines grófság maradt a birtokukban. A nyolcvan- 
éves Talbot angol vezér kísérletet te tt ugyan, hogy egy kisebb sereg élén 
a szenvedett csorbát kiköszörülje, de Castillon mellett elvesztette a 
csatát és életét is. Ezzel azután az angolok akciója annyira meg volt 
bénítva, hogy két kézzel kaptak a felajánlott béke után, amelyet 1475-ben 
végre Piccjuignyben meg is kötöttek.

Látnivaló volt, hogy az angolok ügye Franciaországban veszendő
ben volt. A közhangulat, elég helytelenül, a kormányzat és a hadveze
tésben kereste a hibát, holott nem ez, hanem a francia nemzeti érzésnek a 
felébredése volt az, amely az angol fegyvereket diadalmasan verte vissza.
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Suffolk lordot okolták a legtöbben, sőt annyira mentek vele szem
ben, hogy felségárulással vádolták, mintha kedvezett volna a franciák
nak, hogy az ő segélyükkel és hathatós támogatásukkal saját fiát ültesse 
a trónra. A kapkodó közvélemény Suffolk halálát követelte s noha Suf
folk elmenekült, utóbb egy hajóskapitány azzal az ürüggyel, hogy át
viszi a tengeren, egy csónakban megölette.

Ilyen visszás, sőt fejetlen állapotok között azt kívánták többen, 
hogy Rikhárd yorki herceg legyen a kormányzó.

Rikhárd herceg négyezer fegyveres élén Írországból a parlament 
felszólítására megérkezett, de a király nem őt, hanem Somerset herce
get bízta meg a kormányzással. Erre az időre estek azok a leverő hírek, 
amelyek a franciaországi vereségekről szólották. Általánossá vált erre 
a kapkodás. A király beleegyezett abba, hogy Rikhárd yorki herceg 
vegye át a kormányzást, mire Rikhárd herceg elfogatta Somersetet. 
l)e amikor híre érkezett, hogy a beteges király jobban érzi magát, Somer
set hívei Rikhárd herceget kikergették a kormányzói székből, úgyhogy 
Rikhárd hercegnek most már a saját életbiztonságára kellett gondolnia. 
Erre Rikhárd herceg fegyvert ragadott és ezzel mintegy nyomatékosan 
akarta azt is igazolni, hogy neki utóvégre trónöröklési igényei is vannak.

Ezzel kitört, vagy jobban mondva kezdetét vette a Lancaster 
és a York-ház között a küzdelem. Jelvényeik miatt elnevezték ezt a 
vörös és a fehér rózsa harcának.

Rikhárd yorki herceg jelentőségteljes győzelmet aratott a király 
csapatain. Maga a király is megsebesült a csatában, de ennek ellenére 
a király később kegyesen fogadta Rikhárd herceget, akit megtelt kor
mányzónak is. Látszólag békés idők következtek, de csak rövid 
időre, mert a pártviszály csakhamar ismét kitört.

Sajátságos helyzet keletkezett altkor, mikor az „agyalágyultság”- 
ból felgyógyult király felelősségre vonta Rikhárd yorki herceg unoka- 
öccsét, Warwick grófot azért, mert a gróf, mint Calais parancsnoka 
néhány német hanza-hajót lefoglalt.

„Mit akar tőlem az az oklalan király?!” — kiáltotta Warwick gróf, 
amikor a király futára Londonba szólította.

„Igen, jönni fogok, jövök — izente a gróf — de csak azért, hogy 
elégtételt vegyek magamnak !”

Warwick gróf harmincezer fegyveres élén sietett Angliába és Nort
hampton mellett legyőzte a király csapatait, magát a királyt elfogta, 
míg a királyné a hétéves Edvárd trónörökössel idejekorán elmenekült. 
A győztes Warwick különösen viselkedett ezután. Kijelentette, hogy ő
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csak a nemesség és nem a király ellen küzdött és VI. Henrik kíséretében 
vonult be Londonba, ahol a gyámoltalan király hozzájárulása mellett 
fivérét, Györgyöt államkancellárnak nevezte ki.

Warwick grófnak ez a viselkedése módfelett bántotta Rikhárd 
yorki herceget, aki kénytelen volt menekülni, de nemsokára visszajött 
Írországból és a kancellárral írásban közölte, hogy VI. Henrik nem jogos 
úton jutott a koronához, amelyet II. Rikhárd lemondása után Derby 
Henrik jogtalanul bitorolt. Ellenben itt van ő, Rikhárd yorki herceg, 
aki III. Edvárd király családja révén, mint egyenes leszármazó támaszt 
igényt a trónra.

VI. Henrik annyira ügyefogyott volt, hogy nem tudott eligazodni a 
yorki herceg irataiban, mire egy külön bíróság vizsgálta meg a herceg 
igényeit, amely megállapította, hogy Rikhárd yorki herceg követelése 
valóban jogos. Á külön bíróság beterjesztette javaslatát a királynak, 
amelynek értelmében VI. Henrik a yorki herceget trónörökösének nevezte 
ki s azt ünnepélyesen a nép tudtára adla. Ezt a hírt Rikhárd yorki her
ceg nagy örömmel fogadta és egyidejűleg az elmenekült királyné üldö
zésére sietett, mert Margit királyné semmi áron sem akarta Rikhárd 
herceg trónutódlási jogát elismerni.

Rikhárd yorki hercegnek alig volt hatezer embere, holott a király
nét és a trónörököst, Edvárd herceget tizennyolcezer fegyveres védel
mezte Clifford lord vezérlete alatt. A két sereg Wakefield mellett talál
kozott, ahol alig egy félóra alatt közel háromezer embert veszített a 
herceg. Rikhárd herceg menekülni akart, de foglyul esett. A királyné 
katonái Rikhárdot egy nagy hangyabolyba ültették mezítelenül és fűből 
font koronát nyomtak a fejébe.

„Király akartál lenni ?” — ordították a megvadult katonák.
„Nesze neked, te ország nélkül való király, te alattvaló nélkül 

való uralkodó !”
És ezzel levágták a fejét, csonka törzsét pedig össze-visszaszur- 

kálták. A szerencsétlen herceg tizenhét éves Rutland nevű fia nevelője 
kíséretében elmenekült. De csakhamar szembetalálkozott a magából 
kivetkőzött, dühös Clifford lorddal, aki előtt térdreborult és kegyelemért 
esedezett. Clifford azonban, mint valami vadállat, ordított a szerencsét
len fiúra :

„A te apád megölte az enyémet, megöllek tehát nemcsak téged, 
hanem minden hívedet is kivégzem !”

Ezzel egy hosszú tőrrel szívenszúrta az áléit fiatal herceget. Margit 
királyné oly féktelen örömet tudott érezni a győzelem felett, hogy



Ango1 ország kialakulása 289

Rikhárd yorki herceg fejét papírkoronával díszíttette és York város 
kapujára szegeztette ki. Clifford győzelme azonban nem mentette meg 
a koronát, mert nemsokára Rikhárd yorki herceg legidősebb fia, Edvárd 
herceg 1461-ben leverte Mortimers Cross mellett a királyné nemeseit.

Warwick és 
Edvárd herceg he
vonultak Lon
donba, ahol a je
len volt főpapok 
és főnemesek Ed
várd herceget el
ismerték Anglia 
jogos királyának, 
aki mint a yorki 
ház első királya 
1461 március 2-án 
tényleg trónra is 
lépett.

A későbbiek 
megértése céljából 

megjegyezzük, 
hogy a Lancaster- 
ház jórészt a ne
mességre és a pap
ságra, míg a yorki 
ház inkább a pol
gári elemre tá
maszkodott.

IV. Edvárd 
(1461—1483.) te
hetséges, kitűnő 
nevelésű és kelle
mes megjelenésű
uralkodó volt. Trónjáért még egy súlyos és véres csatát kellett 
megvívnia.

Towton mellett szembe találkozott VI. Henrik hadseregével, amely 
hatvanezer emberből állott. Két napig tartott az öldöklő harc, amelynek 
mind a két oldalon az volt a jelszava :

„Nincs kegyelem !”
Tolnai Világtörténelme VIII. 19

Warwick gróf, a ,,királycsináló.”
A gyöngeelm éjű V I. H enrik  seregét m egverte s a  k irályt a 
Tow erbe záratta. Ekkor Rikhárd herceg legidősebb fia, IV . E dvárd  
foglalta el a  trón t. Idővel W arw ick gróf IV. E dvárd  ellen fordult 
és ism ét V I. H enrik et ü lte tte  a  trónra, m ire IV. Edvárd  hívei 
m egölték  az erőszakos herceget. A W arw ick-család levéltárában  

őrzött rajz.
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Végre Margit királyné és férje kénytelenek voltak a harctéri i! 
elmenekülni. Edvárdot egy hónappal későbben a canterburyi érsek 
királynak koronázta s a parlament elismerte őt ,,a korona jogos örökösé ’- 
nek, ellenben VI. Henriket bitorlónak jelentette ki és javait elkobozta.
IV. Ed várd pedig fivéreit, Györgyöt és Rikhárdot hercegeknek nevezte 
ki. Margit királyné nem tudott és nem akart beletörődni a helyzetbe 
s a francia király, valamint a bretagnei herceg támogatásával felvette 
a harcot, sereggel szállott partra, de Warwick csúfos menekülésre kény
szerítette.

VI. Henrik, noha nyilvánvaló volt az uralomra való képtelensége, 
nemsokára szintén partra szál ott Anglia északi vidékén, ahol a Perce k 
é a Somersetek melléje szegődtek.

Ekkor kezdődött igazában a Yorkiak és a Lancasterek véres, egy
mást pusztító harca. IV. Edvárd serege csakhamar everte a Percyek 
seregét, egyik Percy elesett, Somerset pedig két lorddal és huszonöt 
nemessel egyetemben foglyul esett és valamennyi vérpadon halt meg.

VI. Henrik fegyver, támogatás és áldozatkész barátok nélkül 
hosszú ideig bolyongott az északi hegyes vidéken, amikor egy szerzetes 
véletlenül felismerte és kiszolgáltatta Warwick grófnak. Warwick a 
szerencsétlen elmebajos királyt odaköttette a lovához é; háromszor 
körülvitette a pellengér előtt, azután pedig elzáralta a Towcrbe.

El kell ismerni, hogy IV. Edvárd király, amint megerősítette trón
ját, igen'eredményesen uralkodott, a polgári jólét alatla emelkedni kez
dett és miután a Lancasterek egyelőre nem mozgolódtak, a béke áldásos 
tünetei mutatkoztak mindenfelé. Békében élt a külfölddel, amennyi
ben részben fegyverszünetet, részben szövetséget kötött a külső 
országokkal.

IV. Edvárd király szintén abba a hibába esett, mint annyi sok 
uralkodó, mihelyt kezdi magát jól érezni. Az élvezetek karjaiba dobta 
magát, elhanyagolta az állami ügyeket, de annál gyakrabban látogatta 
meg a bá os Grey Erzsébetet, aki özvegy volt. Edvárcl titokban egybe is 
kelt vele, majd nyilvánosságra hozta a házasságát és Erzsébetet király
névá koronáztatta. Felesége öt nővérét grófokhoz és hercegekhez adta 
nőül, apósát Rivers grófjának nevezte ki, noha a Lancasterek híve volt.

A hatalmas Nevilek, akik Edvárdot a trónra segítették, valamint 
Warwick gróf olthatatlan bosszúszomjra gerjedtek. Warwick titokban
XI. Lajos francia királlyal szövetkezett. Merész Károly, burgundi her
ceg pedig szövetkezett IV. Edvárd királlyal azon a címen, hogy majd 
a francia trónra fogja segíteni
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így kezdett bonyolódni a helyzet, amikor Warwick a maga párt
jára hódította IV. Edvárd fivérét, György herceget, akit titokban a saját 
leányával, Izabellával is egybeházasított. Elekor Warwick elérkezett
nek látta az időt a cselekvésre s amikor Észak-Angliában az egyházi 
adó miatt váratlanul lázadás tört ki, hatvanezer ember élén megtámadta 
a király apósát, Rivers grófot, leverte, elfogta és kivégeztette. Azután 
magát IV. Edvárd királyt ejtette foglyul, ugyanazt, akit trónra emelt. 
Edvárd hosszas könyörgés és bocsánatkérés után visszakapta ugyan 
szabadságát, de Warwick és Edvárd többé őszintén nem békültek ki.

Nemsokára a VI. Henrik javára kitört forradalom leverése 
alkalmával arról értesült a király, hogy György herceg és Warwick 
szervezték a forradalmat. El akarta 
őket fogatni, de ezek idejekorán 
elmenekültek francia földre.

Warwick és György herceg 
felkeresték Margit királynét és 
biztosították, hogy fiát, a tizen
hét éves Edvárdot Anglia trón
jára fogják ültetni, de előbb vissza
helyezik magát VI. Henriket. IV.
Edvárd nagyon el volt bizakodva 
s nem tett semmit a fenyegető 
mozgalom ellen, de amikor egy 
északi felkelés színhelyére ment,
Warwick tetemes sereggel partra szállott és kitűzte a lázadás zászlaját. 
London azonnal a Lancasterek mellé sorakozott, hasonlót cselekedtek 
más városok is, Edvárd király tehát, akinek kevés volt a serege, 
kénytelen volt sietve elmenekülni.

Warwick erre serege élén ünnepélyesen bevonult Londonba, ahol 
a gyengeelméjű VI. Henriket minden józanság gúnvjára felhozatta a 
Tower börtönéből és beültette a trónba. A száműzött Lancaster-párti 
nemesek visszatértek, Warwick pedig újból „Anglia protektora,” azaz 
kormányzója lett.

Warwick hatalma azonban csak rövid életű volt. Már a következő 
télen partra szállott Észak-Angliában IV. Edvárd király, akit sógora, 
burgundi Merész Károly herceg s Edvárd fivére, az okos Rikhárd herceg 
kísértek. Alig terjedt el a híre IV. Edvárd megérkezésének, a lakosság 
tömegesen tódult lobogója alá. Fivére, György herceg is visszamenekült 
hozzá és titokban bevitte Londonba. Itt már néhányan megdolgozták

Előkelő angol nő lejdísze a középkor 
vége jelé.
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addig a közhangulatot és különösen az alsóbb néposztálybeliek, meg a 
nők várták a szép és megnyerő modorú IV. Edvárdot.

IV. Edvárd bátor fellépése egyszerre kirántotta a talajt Warwick 
alól. Edvárd VI. Henriket újból a Tower börtönébe záratta. Amikor 
pedig Warwick sereget gyűjtött, hogy Edvárddal megvívjon, utolérte 
a végzete. Seregének nagy része fellázadt, néhány személyes hívét agyon
verték, Warwick pedig a királyi csapat katonáinak kardja alatt vérzett 
el. Warwick grófot nem hiába nevezték el „királycsináló”-nak. Hatalma, 
befolyása, kíméletlenségig fokozódó erélyessége sok éven át lehetővé 
tették, hogy akarata minden vonalon megvalósuljon.

Mikor Margit királyné értesült Edvárd király győzelméről, sere
gével Edvárd ellen vonult, de súlyos vereséget szenvedett. Fia vitéz 
védekezés után halálát lelte, Margit királyné pedig fogságba jutott.
IV. Edvárd győzelmesen vonult be Londonba, ahol néhány nap múlva
VI. Henrik a Towerben meghalt.

IV. Edvárd csakhamar összeveszett fivérével, György herceggel, 
akit Edvárd feleségének a rokonai gyűlöltek. A herceg ugyanis a dús
gazdag burgundi özvegy hercegnőt akarta elvenni, akinek kezére Rivers 
gróf, Ed várd sógora is pályázott. Ebből a házassági tervből súlyos vita 
keletkezett és a vége az lett, hogy Edvárd felesége rokonainak unszolá
sára a saját fivérét felségsértésért bevádolta és lefejztette. Később nehéz 
lelkiismereti furdalások kezdték bántani a nyilvánvaló gyilkosság miatt 
s nemsokára meghalt rendetlen életmódja miatt bekövetkezett kimerült
ségben.

Fia, V. Edvárd még csak tizenhárom éves volt atyja halálakor. 
Helyette és az ő nevében anyja rendelkezett, intézte az államügyeket. 
A nemesség vezérei, köztük a dorbézolásairól híres Hastings, Stanley 
lord, a fiatal Buckingham és mások érintkezésbe léptek az elhalt IV. 
Edvárd egyetlen fivérével, Gloucester Rikhárd herceggel.

Rikhárd herceg lassan, de biztosan bontakozott ki azzá, aki ő 
tulajdonképpen volt. Az angolok világhírű írója. Shakespeare Vilmos 
külön darabot írt („III. Rikhárd”), amelyben Gloucester Rikhárd herceget 
úgy mutatja be, mint az elvetemültség és feketelelkűség mintaképét. 
Rikhárd természettől fogva csúnya volt. Növésre alacsony, balválla 
jóval magasabb volt a jobbnál, púposnak látszott, arca sovány volt és 
halvány, beesett. Szemei mélyen feküdtek s folytonosan szenvedélyek 
láza égett bennük. Gyűlölt mindenkit, de őt sein szerette senki sem.

Amikor értesült IV. Edvárd haláláról, fegyvereseivel útrakelt és 
Northampton közelében meglepte Rivers lordot, aki egy sereg élén a
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fiatal Edvárd királyt Londonba akarta vinni. Rövid csatározás után a 
fiatal királyt Rikhárd elfogta és most már V. Edvárd azzal a sereggel 
vonult be Londonba, amelyben a nagybátyja hazug, alázatos ábrázattal, 
föveg nélkül ment a király után.

Londonba érve az özvegy királyné vonakodás nélkül átadta a 
hatalmat, mire a ravasz Rikhárd herceg kieszközölte a parlamenttől, 
hogy kormányzónak ő nevez
tessék ki.

Alighogy ez megtörtént,
Rikhárd fur^eg azonnal le
vetette álarcát. Csakhamar 
észrevette, hogy csupa ellen
ség között van, elhatározta 
tehát, hogy mindenekelőtt 
elteszi láb alól azokat, akik 
útjában állanak. Az volt 
további célja, hogy IV.
Edvárd elmúlt uralkodását 
diszkreditálja és mindazokat 
befeketítse, akik szorosan 
hozzátartoztak.

Bevádolta Hastings lor
dot, akit aztán lefejeztetett.
Riverst és Greyt ugyancsak 
elfogatta és lefejeztette. A ra
vasz Rikhárd herceg végül 
megcselekedte azt, hogy egy 
kitűnő szónokot bérelt fel, 
aki egy néptömeg előtt az 
elhalt IV. Ed várd életmódját, cselekedeteit gyalázta és félreérthet- 
len célzásokat tett arra, hogy ilyen uralkodónak a fia nem ülhet a 
trónon, már csak azért sem, mert van erre érdemesebb és jogosultabb, 
nevezetesen — Rikhárd herceg. Eredményt azonban nem ért így el, 
mert senki sem vágyódott arra, hogy Rikhárd herceget lássa Anglia 
trónján. Végre hosszas cselszövés, a közhangulat aláaknázása s 
mindenféle ravaszkodás után rá tudta venni a parlamentet, hogy ez 
szólítsa fel, hogy mint a York-háznak egyedüli törvényes leszármazottá 
foglalja el a trónt. És a ravasz, púpos herceg és kormányzó farizeus 
módon forgatta szemeit, amikor a küldöttség felkereste és mély

Középkori pellengér Angliában.
A kipellengérezés m inden országhan alkalm azott 
b üntetés vo lt a középkorban, d e különböző form á
ban. A kisebb bűnök büntetésére h asználták  ezt a 
nyilván os m egszégyen ítést. E z az angol pellengér
oszlop o ldalt v o lt  n y ith ató  s az elítéltek  nyakát 

szorították  belé.
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hajlongások között fogadta el a felajánlott trónt. V. Edvárd tehát 
mindössze alig három hónapig volt király.

Rikhárd herceg tehát megszerezte a trónt. Csak két évig 
(1483—1485.) volt Anglia királya, de ez a rövid idő is elegendő volt, 
hogy bűneinek számát szaporítsa. Az első hetekben, sőt néhány hónapig 
olyan viseletét tanúsított III. Rikhárd, amely arra jogosított fel sokakat, 
hogy kellemesen fognak csalódni benne. Rendet teremtett mindenfelé 
s a külföld is elismerte őt a királyi trónon.

De csakhamar felébredt benne a másra féltékeny, rossz természet 
és elhatározta, hogy V. Edvárdot és fivérét elteszi láb alól. Brackenbury 
Róbert, a Tower parancsnoka a kapott utasításra azt felelte, hogy ő 
parancsnok és nem hóhér és a szegén}' hercegek meggyilkolását becsüle
tével nem tudja összeegyeztetni. Erre III. Rikhárd aljas kerülőhöz folya
modott. Megparancsolta ugyanis Rrackenburynak, hogy a Tower kul
csait huszonnégy órára adja át Tyrrel Jakab istállómesternek. Tyrrel 
pedig Dighton lovászinassal és egy Forest nevű börtönőrrel éjszaka 
idején beosont a hercegek hálószobájába, ahol a két gyermekifjú herceg 
gondtalanul aludt. A gazember bérgyilkosok a két herceget vánkosokkal 
fojtották meg és holttesteiket egy lépcső aljában ásták el.

III. Rikhárdnak minden gazságban segítőtársa volt Buckingham 
herceg, akit Rikhárd el is halmozott vagyonnal, méltóságokkal. De 
ugyanez a Buckingham később III. Rikhárd ellen kezdett áskálódni, 
ami odavezetett, hogy nemsokára szembe került ez a két lelketlen, vér
szomjas férfiú. Az utóbbi ugyanis, mint a Lancaster-háznak egyik le
származottá, titokban vágyódott a koronára, de utóbb erről lemondott 
és Richmond Henrik herceg javára kezdett mozgalmat csinálni.

Kezdetben úgy tervezték Buckingham herceg és segítőtársai, hogy 
Richmond herceget összeházasítják yorki Erzsébettel, IV. Ed várd leg
idősebb leányával és ekként a két házat kibékítik egymással. De III. 
Rikhárd a tervről tudomást szerzett és kijelentette, hogy azokat, akik 
a megbeszélésben résztvettek, felségsértőknek tekinti és mindegyiknek 
a fejére vérdíjat tűzött ki. Erre Buckingham fellázadt Rikhárd ellen, 
de mivel a walesiek a csatározás alkalmával cserbenhagyták, 
menekülni volt kénytelen, de elárulták, mire a király elfogatta és ott 
a helyszínen mindjárt le is fejeztette. III. Rikhárd pedig győztesként 
vonult be újból Londonba, ahol a parlament rémületében minden 
kívánt adót megszavazott.

III. Rikhárd zsarnok és kegyetlen volt a trónon, másoknak a jogai
val vajmi keveset törődött. Zsarnokságával győzött, de mégsem tudta
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legyőzni a folyton nagyobbodó pénzügyi zavarokat és a hagyományos 
— menedékjogot. A nép ugyanis a Westminster-apátságnak és templo
mának szent menedékjogot biztosított, ami annyira átment a köztudatba, 
hogy ezt a menedékjogot nem is merték a királyok megsérteni.

III. Rikhárd nemsokára tapasztalta, hogy sehol sem szeretik, 
hogy csak a nyomorult szolgai félelem biztosítja a trónját addig, amed
dig. Azt is észrevette, hogy a nép között különféle irányú mozgalom van 
keletkezőben. Többek között Richmond Henrik herceg valóban sereget 
-zervez jogai érvényesítésére és IV. Edvárd özvegye is elégedet’e ikedik.

Ekkor Rikhárd kapkodóvá lett. A westminsteri apátságban levő 
özvegy anyakirálynét megfosztotta minden-címétől és jövedelmeitől, de 
néhány hét múlva nemcsak visszaadott mindent, hanem még külön 
pénzbeli ajándékokat küldött neki és megígérte, hogy leányait fejedelmileg 
kiházasítja, persze csak azért, nehogy az özvegy anyakirályné valami
képp a Richmond-párthoz szítson.

Végül úgy akarta Rikhárd leverni a folyton erősbödő mozgalmat, 
hogy kiáltványokat bocsátott ki és gyűlöletet igyekezett szítani a 
trónkövetelő Richmond herceg ellen. A kiáltványoknak azonban nem 
volt foganatja.

Az általánossá vált elkeseredés akkor lobbant lángra III. Rikhárd 
< llen, amikor Richmond Henrik herceg VIII. Károly francia király 
támogatása mellett Walesben kikötött és tetemes sereg élén Rikhárd 
ellen vonult. A walesiek nagy örömmel fogadták Richmond herceget, 
akiről az a hír járta, hogy ő egyenes leszármazottá Artur királynak 
és azért jött, hogy a szászok és normannok uralmát megtörje.

Rikhárd király kezdetben kicsinyléssel fogadta a trónkövetelő 
érkezését és „lapasztalaLlan ifjú”-nak nevezte el, akit hamarosan meg 
fog fenyíteni. I)e csakhamar végzetes csalódások érték a királyt.

Stanley lord ötezer emberrel vonult ugyan Richmond herceg ellen, 
de nem bocsátkozott csatába, nehogy a herceg életét veszélyeztesse. 
Stanley ugyanis a herceg anyjának — harmadik férje volt. Nemsokára 
azonban megérkezett Rikhárd király is, aki Bosworth mellett állott 
szembe Richmond seregével.

Rikhárd rendkívül izgatottan töltötte az egész napot és éjjel sem 
aludt. Reggel virrasztva, halótthalványan készülődött az ütközetre 
s kijelentette, hogyha győz, rettenetes bosszút fog állani az ellenségen.

Mikor a csata megkezdődött, Northumberland hercege a király 
oldala mellől seregével egyszerűen elpártolt és hazament harcosaival. 
Stanley főudvarmester pedig seregét egyszerre a király testőrei ellen
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vezényelte, akik között óriási vérfürdőt rendezett. Rikhárd király éppen 
egy kút mellett állott, hogy a szomját oltsa, amikor Stanley emberei 
rajta ütöttek. Rikhárd látta ugyan a fenyegető veszedelmet, de nem 
menekült, hanem fejébe nyomta az aranykoronát, gyorsan emberei 
élére állott és Richmond serege ellen vágtatott. Mint valami megvadult 
ember, őrjöngő módon kezdett vagdalkozni és senki sem mert hozzája 
közeledni. Egy alkalmas pillanatban azonban Stanley hozzája férkőzött 
és lándzsájával lelökte a lováról, mire a herceg emberei összevagdalták 
a zsarnokot.

Stanley fivére a Rikhárd fejéről levett és össze-visszagörbült arany
koronát odavitte Richmond Henrik herceghez és a fejére tette.

„Éljen VII. Henrik király !” — kiáltotta a sereg.
A Yorkiak utolsó serege szét volt verve s új dinasztia ült az angol 

trónra.

VII. Henrik.
(1485—1509.)

A londoniak kitörő örömmel fogadták az első Tudor bevonulását, 
annál is inkább, mert a nép megelégelte már, bele is fáradt a Yorkiak 
és Lancasterek harminc évig tartó véres harcába.

VII. Henrik először is arra törekedett, hogy saját nemzetségét, 
amely csak közvetve tartozott a Lancasterekhez, megszilárdítsa a trónon. 
Ezt a szándékát meg is valósította akképp, hogy a koronázás után ki
jelentette a parlament tagjai előtt, hogy a koronát törvényes igény 
alapján tétette fejére. Se a Lancaster, se a York-család ne üljön ezután 
a trónon, hanem egy új, harmadik ága a megbékült két családnak.

Ezek után VII. Henrik király meglehetősen radikális eszközökhöz 
folyamodott. Kijelentette ugyanis, hogy az elhalt III. Rikhárd, akit 
csak „Gloucester herceg”-nek nevezett, érdemetlen bitorló volt és har
minc személyes hívének halálbüntetés terhe alatt nem szabad az ország
ban tartózkodnia. A III. Rikhárd trónralépte óta adományba kapott 
birtokokat mind visszakövetelte.

Amikor ennyire jutott a dolgokkal, nőül vette York Erzsébetet, 
de amint megjegyezte, csak azért, hogy a további felesleges vérontást 
elkerülje.

Érdekes volt egyébként, hogy miképp végzett a különböző trón
követelőkkel, akik között elég kalandor is akadt. így Simnel Lambert, 
egy orgonakészítő szép fia Edvárdnak adta ki magát és az írek között
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sok támogatóra akadt. Erre azonban feleletül VII. Henrik nyilvános 
menetben körülhordoztatta az igazi Edvárdot, mire Simnel elvesztette 
hitelét és fogságba esett. Henrik király nem végeztette ki, hanem

VII. Henrik angol király.
Ő volt az első Tudor az angol trónon. III. R ikhárd m eggyilkolása  
után  ju tott a trónra. R endbehozta  az ország zü llött v iszon ya it és 

jól szervezett országot h a g y o tt utódára.

hogy megszégyenítse, az udvar konyhájában alkalmazta — pecsenye
forgatónak. Később pedig pontos szolgálatai jutalmául udvari solymár 
lett belőle.

Warbeck Péter, egy tournai folyamhalász fia Rikhárd hercegnek 
adta ki magát, aki V. Edvárdnak tízéves korában meggyilkolt fivére 
lett volna. A cselszövés olyan jól sikerült, hogy a halászgyermeket nem
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csak a skótok, hanem Franciaország is támogatta. IV. Jakab skót király 
fejedelmi módon fogadta s Gordon Katalint, egyik rokonát nőül adta 
hozzá és már előre is kiszínezte magának a jövőt, amikor a kalandor
IV. Rikhárd néven az angol trónba ül.

Warbeck megkísérelte, hogy Angliában felkelést szítson, de fog
ságba esett. Az lett a büntetése, hogy a westminsteri kapu alatt kellett 
térdelnie nappal és egy papírról leolvasnia bűneinek sorozatát, majd 
pedig nyilvánosan átkoznia kellett önmagát, hogy ilyen alávaló csalásra 
vetemedett. Végül a Tower egyik cellájába jutóit, de minthogy 
megkísérelte a szökést, Warbecket Henrik király felakasztatta.

A trónkövetelőktől egyelőre tehát nem kellett tartania VII. Hen
riknek, aki most már az ország belső, meglehetősen züllött viszonyainak 
helyrehozatalára fordította a figye^iét. Szigorúan eltiltotta a nemeseket 
attól, hogy fegyveres kísérettel jöjjenek, menjenek, mert -— úgymond 
— az éles fegyverrel könnyen és meggondolatlanul kárt lehet okozni. 
Szigorúan eljárt a lázadók ellen. Lényegesen korlátozta az úgynevezett 
menedékjogot, mert azt tapasztalta, hogy a szent helyek védelmét nem 
az áldatlanok, hanem a bűnösök veszik igénybe. Rendkívül sokat tett 
az angol ipar és kereskedelem emelése érdekében és támogatta a fel
fedezőket. S amilyen takarékos volt maga, éppoly takarékosságot köve
telt állami téren is.

Skóciával békét kötött és tízéves leányát, Margilot IV. Jakab 
skót királlyal jegyezte el. Amikor emiatt néhányan aggódva jegyezték 
meg, hogy Anglia el fogja veszíteni függetlenségét a skótokkal szemben, 
mintegy jóslatszerűen ezt válaszolta :

„Legyetek nyugodtak ! Skócia Angliáé lesz, mert a kisebb követi 
a nagyobbat!”

VII. Henrik nagy érdeme, hogy képes volt a királyi hatalmat 
megszilárdítani és fiára, akit Arragoniai Katalinnal jegyzett el, egy jól
szervezett, biztosított uralmat hagyott hátra. Abban a tudatban halt 
meg, hogy a Tudor-ház hatalmát megalapította.

VII. Henrik igénytelen, nem valami szép férfiú volt. Csak ha bcle- 
melegedett a beszédbe, akkor gvúltak ki álmatag szemei. Szerette a 
fényt, pompát, a fényes szertartásokat, de ha állami ügyekkel nem volt 
elfoglalva, akkor képes volt törpéivel, udvari bolondjaival, ritka mada
raival, macskáival eljátszani. Nagyon boldognak érezte magát, ha valami 
tréfáján a környezete el tudott mulatni.
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A francia nemzeti szellem ébredése.

IX. vagyis Szent Lajos halála után egyik fia, III. Fülöp (1270—85.) 
következett a francia trónon. Kortársai ugyan „bátor”-nak nevezték 
el, ez az elnevezés azonban csak annyit jelentett, hogy bátran fogott 
neki tervei kiviteléhez, de lényeges sikert csak elvétve tudott elérni. 
A tuniszi emírt békére kényszerítette ugyan, megszerezte francia földön 
Toulouset, Poitout, Auvergnet, de már Kasztiliával és Navarrával nem 
tudott boldogulni. Arragoniával még kevésbbé, sőt mikor Pedro király 
ellen hadat vezetett, ennek tengernagya, Loria, a francia flottát szét
verte. A szárazföldi hadsereg pedig kellő élelem hiányában kénytelen 
volt visszavonulni és visszavonulás közben lelte halálát a király. Egyéb
ként III. Fülöpnek volt néhány érdemes reformja, nevezetesenj: Toulouse- 
ban parlamentet szervezett, behozta a római jogot, nemességet ado
mányozott polgárembereknek és elrendelte, hogy a trónörökös ezentúl 
14 éves korában nagykorúnak tekintessék. Ebben a korban kezdődik 
tulajdonképp Franciaország területi megnagyobbodása és a francia 
nemzeti érzés hatalmas kifejlődése.

IV. (Szép) Fülöp (1285—1314.) uralkodása már nagyjelentőségű 
volt. Alig 17 éves korában jutott a trónra, a felesége pedig 15 éves volt. 
Legfőbb gondja arra irányult, hogy hatalmát és az ország jólétét, tekin
télyét emelje. Erélyes és kíméletlen volt hatalmi kérdésekben, különö
sen Angliával szemben. így például, amikor I. Edvárd Skótországot 
hűbéresévé tette, Fülöp megtámadta az angol király délfranciaországi 
birtokait és I. Edvárdot, mint hűbéresét a párizsi hűbéri bíróság elé 
idézte. Majd több oldalról jött sürgetésekre béke tárgyalásokba bocsát
kozott, de a már elfoglalt területeket vissza nem adta.

Az ország területének növelése céljából nem igen volt válogatós 
az eszközökben.
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Yitus flandriai grófot, aki I. Edvárd angol királlyal szövetségben 
állott, büntetésül egy hatalmas sereg élén megtámadta, a főbb flandriai 
városokat elfoglalta s a gróf fogságbaejtése után kimondta, hogy 
Flandriát bekebelezi Franciaországba. Mikor azt kérdezték tőle, hogy 
nem aggódik-e ennek a következményei miatt, kijelentette, hogy a

hódítást „a dol
gok természete” 
hozta magával. 
Ugyancsak köny- 
nyűszerrel sze
rezte meg Bur
gundiát is. Fiát 
ugyanis élj egyez te 
burgundi Ottó 
gróf leányával és 
egyúttalfia javára 
mindjárt birtokba 
is vette Burgundia 
jórészét — aján
dék címén.

Annyira ter
mészetében volt
IV. Fülöpnek a 
hatalom szere- 
tete, hogy vitába 
keveredett VIII. 
Bonifác pápával 
is, akivel szemben 
győzött is, noha 
csak évek eltelté

vel. Sőt képes volt a főpapságot is maga mellé sorakoztatni és tekin
télyüket, támogatásukat a pápai túlzások ellen felhasználni.

A pápával szemben kenyértörésig vitte a dolgot Fülöp abban az 
államtanácsi ülésben, amelyen Nogaret Vilmos főpecsétőr és alkancellár 
számos francia érsek és püspök hozzájárulása mellett kijelentette, hogy 
Bonifácot törvényes pápának nem ismeri el, mert visszaél hatalmával 
és ez okból helyéből elmozdítandó. Bonifác erre azzal felelt, hogy nem
csak IV. Fülöpöt, hanem egész Franciaországot kiközösítette. Fülöp 
azonban ezzel mitsem törődött, sőt teljes felhatalmazást adott Noga-

III.  Fülöp francia király.
V állalkozó szellem ű uralkodó v o lt , de tervei ritkán sikerültek. 
U ralk od ása a la tt  k ezd őd ött m eg Franciaország terü leti nagyobbo

d ása és a  francia nem zeti érzés fölébredése.
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retnak, hogy a pápával szemben éreztesse Franciaország hatalmát. 
Nogaret fegyveresek élén Rómába ment, ahol a Colonna hercegekkel 
szövetkezve a pápát foglyul ejtette. Néhány hónap múlva a pápa a ki
állott izgalmak következtében meghalt.

XI. Benedek pápa, aki békés hajlamú volt, az egyházi átkot meg
szüntette. Utóda, V. Kelemen pápa szintén jóindulattal viseltetett IV. 
F’ülöp iránt. Végül 1. Edvárd angol királlyal is békét kötött.

Súlyos bajba sodorta azonban az, hogy a flandriaiak fellázadtak 
a nagy adó miatt. Koning Péter brüggei gyapjúszövőmester vezetése 
alatt a flandriaiak egy éjjelen háromezernél több franciát öltek meg. 
Mikor pedig IV. Fülöp ellenük vonult, a flandriai iparosok tönkreverték 
csapatát, úgyhogy Fülöp kénytelen volt megalázkodni és békét kötni 
az iparos flandriaiakkal.

IV. Fülöp uralkodásának idejére esett a templáriusok lovagrendjé
nek megszüntetése. A templárius-rendnek abban az időben 20 ezernél 
több tagja volt. Angliában, Franciaországban, Spanyolországban és 
Magyarországban rendkívül el volt terjedve, óriási vagyon felett ren
delkezett és rengeteg bevételei voltak. Ez a rend úgyszólván államok
nak, fejedelmeknek volt a pénzintézete, mert kölcsönöket adott, 
amelyeknek búsás kamatain felül mindig kapott valami birtokado
mányt is.

Tény az, hogy a templáriusok rendje már régen eltért az eredeti 
céljától és miután a kereszteshadjáratok balul ütöttek ki, újabb had
járatokra pedig már nem is volt kilátás, a rend nem igen törődött egyéb
bel, mint óriási vagyonával, amely a rend főmesterének és a tagoknak 
gond nélküli életet biztosított. Hogy a templáriusoknak ez a kellemes 
helyzete, másrészt az az előjoga, hogy csak a nagymesternek és a pápá
nak tartoztak engedelmességgel, irigységet keltett, mindenki által ért
hető. Irigyelték a rendet a királyok, az országok főnemesei is, irigyelték 
főképp nagy vagyona miatt.

A templáriusok ellen azonban csakis valamely pozitív vád alap
ján lehetett volna fellépni. Pozitív vád azonban nem volt, mert azt, 
hogy a rend gazdag volt, nem lehetett vádnak tekinteni. Ki kellett vala
mit deríteni a terhűkre. Az alkalom csakhamar kínálkozott akkor, amikor 
Molay Jakab nagymester Fülöp királytól több nyomatékkai kérle vissza 
a kölcsönpénzeket, mint aminőhöz Fülöp szokva lehetett. A nép körében 
is ellenszenvessé váltak a templáriusok, akik már semmi közérdekű 
dolgot nem müveitek, ellenben óriási birtokokat hasznosítottak, pénzt 
forgattak és a múltbeli népszerűségüket igyekeztek kamatoztatni.
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Már évek óta furcsa hírek voltak forgalomban a templáriusokrók 
Mindenféle lehetetlen erkölcstelenséggel, hitetlenséggel, ördögökkel való 
cimborasággal gyanúsították a rend tagjait. Egy elbocsátott rendfőnök 
és egy kicsapott lovag kezdték a híreket terjeszteni és azt állították, 
hogy a rend eretnekek és erkölcstelen emberek gyülekezete.

Ezekre a vádakra perbe fogatta Fülöp király a rendet.
Molay nagymester épp Párizsban időzött, amikor Fülöp király meg

egyezett a pápával a rend megszüntetésére vonatkozólag. A király titkos 
parancsokat küldött szét az országban és az összes rendtagokat elfogatta, 
a rend vagyonát zár alá vétette, a nagymestert pedig Párizsban letartóz
tatta és pert akasztott a rend nyakába. A vádpontok közül a főbbek 
azok voltak, hogy minden új rend tagnak az volt a kötelessége, hogy 
Krisztust háromszor megtagadja, a keresztet ellökje magától és reprodu- 
kálhatlan cselekedetek között imádkozzék Baffomet bálványszobra 
előtt. A vádak elég borzalmasak voltak, de csak annyi volt belőlük igaz, 
hogy a rend a semmitevésben erkölcsileg elzüllölt, óriási vagyona 
mellett a rendtagok ellustultak és egyéb foglalkozás hiányában minden
féle lehetetlen titkos szórakozásokra vetemedtek. Hogy éppen isten- 
tagadókká váltak volna, azt igazolni nem lehetett.

Súlyos ítéletekkel sújtották természetesen a főbb rendtagokat. 
Párizsban harminchat templáriust agyafúrt kínzásokkal kényszerítettek 
arra, hogy minden vádpontot elismerjenek. Azután pedig a vádlottakat 
tűzhalálra, felakasztásra, kerékbetörésre ítélték.

Maga a per éveken át tartott, végre a viennei zsinat kimondta a 
rend megszüntetését, Fülöp pedig hálából megígérte, hogy majd ő fog 
— kereszteshadjáratot vezetni a hitetlenek ellen.

Molay Jakab nagymestert természetesen szintén halálra ítélték. 
Hat évig volt szigorú fogságban, amikor végre máglyára hurcolták. Itt fel
szólították, hogy újból ismerje el bűnösségét, de ő kijelentette, hogy a 
rendet semmi vád nem érheti, ennélfogva „szívesen lemond az életéről.” 
Erre Molayt és a rend három előkelő tagját máglyára hurcolták, ahol a 
kor vad ízlése szerint lassú tűzön megpörkölték, majd megégették őket. 
A templáriusok ellen lefolytatott per borzalmasságai minden képzeletet 
felülmúlnak. Mikor elhatározott dolog lett, hogy a templáriusokat perbe 
fogják, gondoskodtak egyúttal arról, hogy a hozandó halálos ítéleteket 
minél borzalmasabb módon hajtsák végre. Ekkor építtette Marigny 
Enguerrant Párizs közelében a montfauconi csoportos akasztófát. Egy
szerre ötven-hatvan áldozat is „lóghatott” ezen az akasztófán és ott lógott 
addig, míg a varjak, keselyük és férgek le nem rágták és a csontváz



Franciaország föllendülése 3 0 3

le nem hullott a mélységbe. Ezt a csoportos akasztófát még évszázadok 
múltával is használták.

Utolsó nevezetes cselekedete volt IV. Fülöpnek, hogy a pénzverés 
jogát királyi jognak nyilvánította. Lyont bekebelezte az országba és a 
párizsi parlament hatalmát a toulousei és roueni felett kiterjesztette.

A mont/auconi csoportos akaszlá/a.
IV l-'ülöp pénzügym in isztere, M arigny Enguerrand ép ítte tte  ezt a borzalm as a lk otm án yt a 
bűnösök k ivégzésére. A hullák addig lógtak rajta, m íg m aguktól le nem  zuhantak  a m ély

ségbe. Itt ak aszto tták  fői a perbe logo tt és elítélt tem pláriusokat is.

Mikor Fülüp meghall, a közvéleményben mégis az a felfogás alakult ki, 
hogy óriási nyomás alól szabadult meg a nép, mert Fülöp a királyi hata
lom túlfejlesztésével rendkívül megkötötte az ország szabadságát.

X. Lajos (1314—1316.) csak két évig volt uralkodó. Nagyon mu
latós hajlamai voltak, azért a tényleges kormányzást átengedte hatalomra 
szomjas nagybátyjának, Valois Károly hercegnek, aki pusztán azért,
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hogy az alsóbb néposztálybeliek rokonszenvét megnyerje, a nemesek 
jogkörét erősen megnyirbálta, azután pedig mintegy igazságszeretetét 
fitogtatva, felségsértés címén kivégeztette Marigny Enguerrand pénz
ügyi főbiztost, azzal vádolván őt, hogy a „szegény népet a király nevé
ben hamis pénzek veretésével megcsalta.” Ezzel azonban nem segített 
a válságos pénzügyi helyzeten, miért is ahhoz az eszközhöz folyamodott, 
hogy a kiűzött zsidóknak pénzért megengedte az ideiglenes vissza- 
telepedést, a jobbágyoknak pedig ugyancsak pénzért szabadságot 
adott. Ilyen zavaros helyzetben történt, hogy X. Lajos király 
váratlanul meghalt. A megüresedett trón betöltésének kérdése hamaro
san nagy vitát teremtett, mert X. Lajosnak csak egy kiskorú leány- 
gyermeke, Johanna maradt hátra, őt pedig nem ültethették a trónra.

A helyzeten akképp segítettek a bárók és lovagok, hogy beleegyez
tek abba, hogy X. Lajos fivére, Poitoui Fülöp foglalja el a trónt. Ez 
meg is történt és Poitoui Fülöp „V. Fülöp, Franciaország és Navarra 
királya” címen bele is ült fivére örökébe.

V. Fülöp nagyon jól tudta, hogy közvetlen joga nincs a koronához 
s miután arra még nem volt eset Franciaországban, hogy nő uralkodjék, 
a párizsi egyetem hozzájárulásával a rendi gyűlésen kimondatta, hogy 
nő nem lehet Franciaország uralkodója. Általánosságban véve V. Fülöp 
(1316—1322.) alig hatesztendei uralma alatt elég bölcsen viselkedett, 
mert egyrészt nőrokonainak házasságai révén számos hercegséget kap
csolt a koronához, másrészt folytatta bátyjának okos intézkedéseit. Ő is 
felszabadíthatta a jobbágyokat, a prelátusokat a parlamentben való 
részvételből kizárta, „mert folytonos ottlétük által elhanyagolják egy
házi hivatásukat,” szigorúan ellenőriztette az adók kezelését, eltiltotta 
a magán fegyveres bosszút és egyenlő királyi állampénzeket veretett, 
egységes mértékrendszert állapított meg.

Az angol-francia 100 éves háború kezdete. — A polgárság előtérbe
nyomulása.

V. Fülöpöt a trónon fivére, IV. (Szép) Károly (1322—1328.) követte. 
Miután fiúgyermeke nem volt, halála előtt meghagyta, hogy amennyiben 
felesége fiút szülne, ennek nagykorúságáig Valois Fülöp kormányozzon, 
ha pedig az utód nem születnék meg, akkor a bárók és pairek annak 
juttassák a trónt, aki arra érdemes.

A francia királyválasztó bárók és pairek nem sokat gondolkoztak, 
hanem, amikor III. Edvárd angol király követei megjelentek, hogy
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Edvárd trónigényét bejelentsék, a francia főrendek értésére adták, hogy 
noha Ed várd közelebbi rokon, de csak anyai részen, ellenben Yalois 
Fülöp távolabbi rokon, de férfiágon — ezért a trónt Valois Fülöpnek 
juttatják.

Ezzel a Valois-család Franciaország trónjára került. VI. Fülöp 
(1328—1350.) azzal kezdte az uralkodását, hogy Remy kincstárnokot,

VI. Fülöp francia király.
Eleinte jóakaratú uralkodónak m u ta tk ozo tt, de u tóbb esztelenül pazarló lett s 
rossz pénz veretesével is n övelte  azt a  nyom ort, am elyet az angolokkal v ív o tt  
háborúi és a rettentő  p estisjárván y zú d íto ttak  az országra. U ralkodása a la tt  

tört ki a  „százéves” francia-angol háború.

aki lelkiismeretlenségével közfelháborodást keltett, kivégeztette, majd 
tömegesen megvendégelte a szegényeket és zsoldosokat. De nagy téve
dései szomorú háborúba sodorták az országot. Hadat vezetett a flandriai 
polgárok ellen mint II. Lajos flandriai gróf szövetségese és támogatta
II. Dávid skót királyt az angolok védence, Baliol Ede ellenében. Nem
sokára kitört az áldatlan harc Anglia és Franciaország között, amely 
a flandriai gróffal való szövetkezésből származott és amely száz eszten
dőt meghaladó idő alatt rengeteg csapást zúdított Franciaország 
népére. Sluys mellett elpusztult a bérelt genuai hajóhad, Crecynél pedig

Tolnai Világtörténelme VIII, 20
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tizenegy herceg, nyolcvan íőúr és ezerkétszáz lovag esett el, nem szólva 
a francia haderő egyéb vereségeiről. Kétszáz éven keresztül Calais angol 
kézen maradt és évtizedekig pusztított francia földön a fekete halál. 
Borzalmas volt a pestis dühöngése, ha meggondoljuk, hogy oly erővel 
pusztított, hogy magában Párizsban heteken át közel ötszázan haltak 
el naponként a pestisben.

Fülöp király azonban, noha országának lakói közül öthatoda 
pusztult el a pestisben, az esztelenségig fokozta pazarlásait, pompázko- 
dását, meghamisította a pénz anyagát, értékét. Ezek a cselekedetei s 
főleg az, hogy az országot rettenetes és szégyenteljes háborúkba sodorta, 
gyűlöltté tették uralkodását. Amikor váratlanul meghalt, nem gyászolta 
a nép, hanem megkönnyebbülten lélekzett fel.

VI. Fülöpöt fia, „Jó” János követte (1350—1364.). Legkevésbé 
sem illette őt a ,,jó” elnevezés, mert minden egyéb volt ő, csak jó nem. 
Könnyelmű s pazarló volt s ezzel az országnak rengeteg károkat okozott.

Azzal kezdte uralkodását, hogy atyjához hasonlóan óriási pompát 
fejtett ki, lovagi tornákat rendezett, miáltal a nemességet akarta magá
hoz csábítani. Egyidejűleg folyton pénzért zsarolta a polgárokat, meg
hamisította a pénzt és ezek által csakugyan elérte azt, hogy a közép és 
alsó néposztály gyűlölettel fordult el tőle. A rendi gyűlés pedig csak 
annak a megígérése ellenében szavazott meg anyagi eszközöket az ango
lok ellen való háború folytatásához, ha a visszásságokat megszünteti.

János király azonban vajmi keveset törődött adott ígéreteivel. 
Nemsokára súlyos viszályba keveredett Navarrai Károllyal, aki azon a 
címen, hogy X. Lajos királynak az unokája, igényt támasztott a francia 
trónra. János utóbb olyképp akarta Navarrai Károly trónéhségét csilla
pítani, hogy összeházasította leányával, Johannával és egy grófságot ígért 
neki. János azonban az utóbbi ígéretét nem váltotta be, hanem a grófsá
got egyik vezérének juttatta, mire Navarrai Károly ezt megölette.

János király, nehogy Navarrai Károly ellenséges hajlamait növelje, 
kijelentette, hogy hajlandó bizonyos feltételek mellett megbocsátani, 
amikor azonban Navarrai Károly vendégként Károly dauphinnél (trón
örökös-herceg), a sógoránál időzött, János király fegyveres emberek 
\lén berontott oda, Navarrai Károlyt elfogatta s négy barátját pedig 
minden bírói eljárás nélkül kivégeztette.

Angolország történetéből tudjuk, hogy az angolokkal vívott hábo
rúja János királynak angol fogságba való jutásával végződött.

János király fogsága nagy változást idézett elő Franciaországban. 
Az ország rendei ugyanis —- akik akkor a nemesség nagy hadi veszte-
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ségci miatt jórészt a polgári elemekből kerültek ki — teljesen öncélú 
tervre határozták el magukat. Mindenekelőtt Károly dauphint, a trón
örököst a király fogságának idejére kormányzónak és főhelytartónak
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Xavarrai Károly elfogalása.
N’avarrai K áro ly  gróf jogot form ált a francia trónra, m int X . Lajos 
unokája, .ló János király félt a trón k övetelőtő l s m ikor ez egyszer a 
király testvérénél vo lt vendégségben , János k irály  fegyveresek élén 

ron to tt rá és elfogatta .

választották s azt tervezték, hogy országos reformokat hoznak be. és a 
királyi hatalom korlátlanságát lényegesen megszorítják. Ugyanekkor 
történt, hogy két elszánt népvezér: Le Coq Róbert (ügyvéd, majd 
püspök) és Marcel István, a kereskedők elnöke kiszabadították 
fogságából Navarrai Károlyt. Ez azonban legkevésbbé sem mutatkozott, 
ezért hálásnak.

20*
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A két népvezér rövid idő alatt hihetetlen nagy befolyásra és tekin
télyre te tt szert. Érezte ezt Károly dauphin is, aki kénytelen volt velük 
tárgyalásokba bocsátkozni. A nemesség és a papság teljesen hátraszorult

Az angolok és franciák harca Poitiers mellett.
A n agy csata  az angolok győze lm ével v égződ ött s Jó Ján os francia k irály is az angolok

fogságába került.

az ország súlypontja, ereje átment Párizsra, ahol a párizsi polgárok a 
vidékiek bejövetele által számban megszaporodva, diktálni kezdtek a 
kormányzónak és az országnak.

A nemesek és a papok uradalmai, várai ki voltak téve szertekalan
dozó zsoldos katonák rablásainak. A vidéken általában minden rend, 
közbiztonság kiveszőben volt.
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Ezek az állapotok mind még jobban elmérgesedtek, amikor a 
dauphin összehívta a rendeket Párizsba (1358.).

Maga a dauphin saját személyének védelmére kétezer fegyverest 
vitt magával, ami a jórészt csak polgárokból kikerült rendi gyűlést rend
kívül felingerelte, másrészt a párizsi lakosság nem tetszését is maga 
után vonta. A közhangulat elégedetlenségének kitöréséhez elég volt 
egy jeladás, egy felszólítás és ezt Marcel István, a népvezér nem is mu
lasztotta el. Félreverette a harangokat, mire a céhek a saját lobogóik 
alatt és a nép kék és piros sipkákkal és hasonló színű apró 
jelvényekkel kirontott az uccára és óriási tömegekben sietett a 
dauphin lakása elé.

Útközben két gyűlölt államtanácsost lekaszaboltak, a dauphin 
pedig reszketve várta halálát. Marcel azonban odarohant hozzá, a fejébe 
nyomott egy jelvényes sipkát és a fülébe súgta, hogy vallja magát a 
nép barátjának és akkor nem lesz semmi baja. A dauphin követte a 
tanácsot és első cselekedete az volt ezután, hogy elmenekült Párizsból, 
hogy a nemeseket maga köré gyűjtse a polgári elem ellen. Gőgös hangon 
megparancsolta, hogy a párizsiak szolgáltassák ki a népvezéreket. Ez 
azonban nem történt meg.

A Marcel által felizgatott polgári elem forrongásához egy másik 
baj is járult, amely rettenetes országcsapássá nőtte ki magát. Ez pedig a 
parasztlázadás volt, amelyet a francia paraszt gúnyneve „Jacques Bon
homme” után Jacqueriernek neveztek el. Egész Észak-Franciaország 
megsínylette a fellázadt parasztok dühét. Körülbelül százezer felfegy
verkezett paraszt kezdte puszii ani a nemesek birtokait s felégetni 
kastélyaikat és váraikat.

A parasztlázadás borzalmaihoz csatlakoztak még a zsoldos csa
patok rablóportyázásai is. Ezek a nem fizetett csapatok a „compagnies” 
gyűjtőnév alatt vitték végbe a legképtelenebb, borzalmas cselekedeteket, 
úgyhogy mindent összevéve : többnapi járásnyi területen nem lehetett 
mást látni, mint égő uradalmakat, füstöt, romokat, menekülő nemes 
és polgári családokat és féktelenkedő rablóbandákat.

Végre a nemesek fegyvert ragadtak, megtámadták a lázadó parasz
tokat, akik közül mintegy harmincezret öltek meg.

Ezek a züllött állapotok végre is gondolkodóba ejtették Marcelt, 
aki félt a győzedelmeskedő nemesség bosszújától. Ezért Navarrai Károlyt 
felkérte, hogy legyen ő a „nép kapitánya”, amit ez el is fogadott, de 
minthogy a dauphinnel tárgyalásba bocsátkozott, bizalmat nem tudott 
maga iránt ébreszteni. Marcelt utóbb a párizsiak orvul megölték, mert
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azt hitték, hogy elárulta őket. Most már a dauphin is belátta, hogy itt 
csak valami erélyes cselekedettel lehet a közrendet megmenteni s azért 
a nemességgel szövetkezve, részben fegyverrel, részben egyezkedéssel 
leszerelte a zsoldosok, valamint a parasztok lázadását, Navarrai Károllyal 
pedig megállapodott, hogy trónigényeinek elejtése mellett birtokait 
visszaadja, sőt még magas életjáradékot is kap. A békére annál is inkább 
szükség volt, mert János király III. Edvárddal olyan békében állapodott 
meg, amelyet a francia rendek nem fogadtak el. A dauphin azonban az 
angolok újabb fegyveres beavatkozására mégis kénytelen volt az ango
lokkal békét kötni, amelynek értelmében János király hárommillió 
aranyért visszakapja szabadságát, számos grófság angol területté válik, 
más területek pedig Franciaországnak adatnak vissza.

János király kiszabadulása nem volt nyereség az ország számára. 
János különben már 1364-ben meghalt, négy fiút hagyván maga után : 
Károlyt, a dauphint, Anjou Károly herceget, Berry János herceget és 
Merész Fülöpöt, akinek Burgundiát juttatta.

Y. Károly király (1364—80.) nagy sikereket ért el az angolokkal 
szemben, noha győzelmét jórészt Guesclin Bertrandnak, a hős vezérnek 
köszönhette.

Guesclin Bertrand bretagnei köznemes családból származott. 
Arca csúnya volt s ezt a serdült ifjú jól tudta, amikor ekként 
nyilatkozott:

„Jól tudom, hogy csúnya vagyok, de éppen ezért bátor leszek, 
azok a nők pedig, akik csúnyaságomért kerülnek, bátorságomért fognak 
rajongani értem !”

Guesclin teljesen a hadiéletnek adta magát. Bámulatos személyes 
bátorsága, ügyessége, testi ereje a lovagi tornákon mindenütt feltűnt, 
de különösen a rennesi torna alapította meg hírnevét. Apja ugyanis 
nem akarta őt a tornára engedni, mire Guesclin vértezetet és lovat 
kölcsönzött és leeresztett sisakkal jelent meg a porondon. Az ajánl
kozó ellenfeleket csodálatos ügyességgel egymásután győzte le, 
mire a véletlen úgy hozta magával, hogy ismeretlenül saját apja 
akart vele lándzsát törni. Mikor azonban megpillantotta ellenfelének 
pajzsán családjuk címerét, megismerte apját, leeresztette alándzsát és 
nem vívott. Nehogy azonban gyáva Sággal vádolják, tizenöt ellenféllel 
vette fel ezután a küzdelmet és valamennyit kiemelte a nyeregből. 
Mikor a legutolsó ellenfél valamiképp le tudta taszítani fejéről a meg
lazult sisakot, akkor ismerték meg Guesclin Bertrandot.

Ettől kezdődött Guesclin hírneve, népszerűsége. A bretagnei örö



kösödési háború nemsokára alkalmat adott Guesclinnek, hogy kitün
tesse magát. Guesclin, mint hirtelen támadó fél, csodálatos eredménj^e- 
ket ért el. A háborút diadalmasan vívta végig. Majd spanyol területre 
tette át vitézsége színhelyét, ahol Trastamara Henriket támogatta kasz-
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Guesclin Bertrand francia hadvezér.
V. K ároly  francia király az angolok  fö lö tt ara to tt győzelm eit 
nagyrészt ennek a köznem esi családból szárm azó hősnek köszön
hette. R etten th etetlen  b átorságával szerezte m eg kortársai 

b ám ulatát.

tiliai Pedro ellen. Navarete mellett szembe találkozott Guesclin az ellen
séggel, akik között ott volt az angol trónörökös, a „fekete herceg” 
is. Guesclint a túlerőben levő ellenség foglyul ejtette, de nemsokára 
visszakapta szabadságát és már két év múlva Montiéi mellett nagy 
győzelmet aratott és ezután visszatért Franciaországba, ahol az angolo-
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kát több csatában megverte s az egész délvidéket jórészt megtisztí
totta az angoloktól.

V. Károlynak ennyi siker után az lett a határozott terve, 
hogy Franciaországból végleg kizavarja az angolokat. E célból Bre

tagne ellen kellett volna vonulnia Guesclin- 
nek, aki hazájának fővezérévé küzdötte fel 
magát, de a hős saját szülőföldjén nem 
akart vért ontani, hanem eloldotta vezéri 
kardját s visszaküldte a királynak.

Guesclin spanyol földre akart menni, 
de útközben még ostromot intézett egy 
vár ellen, amelyben rablózsoldosok húzták 
meg magukat.

Guesclin halálos beteg lett és ott halt 
meg az ostrom ideje alatt, mire a vár 
parancsnoka elhozta a vár kulcsait és azo
kat Guesclin holtteste mellé tette le. V. 
Károly a hős Guesclint a st.-denisi királyi 
sírboltba temettettc el, ahová nemsokára
V. Károly is megtért pihenni.

V. Károly számos üdvös rendeletet 
léptetett életbe. Kiváltságokat nem igen 
adott, sőt kijelentette, hogy azokat korlá
tozni kell épp állami érdekekből. Eltiltotta 
a magánbosszút, „még arra az esetre is, ha 
azt a király rendelné el.” Rendes, jó pénzt 
veretett, rendezte a pénzügyeket, szer
vezte a haderőt.

V. Károly utóda fia, VI. Károly 
még alig volt tizenkét éves, amikor trónra 
jutott (1380—1422.).

Óriási zavarokkal kezdődött az ő 
uralma, mert a gyámság és a kormány
zóság kérdésénél Anjou Lajos, Bourbon 
már-már véres harcba keveredtek volna, 

ha a rendek hirtelen nem nagvkorúsítják VI. Károlyt. Ennek ellenére 
birodalomszerte nagy zavarok ütötték fel a fejüket.

A párizsi lakosság egy cipész vezetése alatt fellázadt azon a címen, 
hogy súlyos az adó. A flandriai „fehérsipkások” Artewelde Jakab bizta

V Károly francia király.
G yőzelm esen harcolt az angolok  
ellen s országa belü gyeit üdvös  
rendeletekkel ig yek ezett m egjav í
tani. Szobor a párizsi Louvreban.

Lajos és Burgundi Fiilöp
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tására ragadtak fegyvert. Egyes nagyobb városok lakói is forrongani 
kezdtek. Anjou Lajos váratlan halála után Fülöp burgundi herceg vette 
kezeibe a kormányzást és csakhamar a flandriaiak ellen vonult, akiket 
le is győzött, azután pedig Párizs ellen indult s győztesen vezette be 
oda a fiatal királyt. Miután nőül vette Bajor István herceg leányát, 
Izabellát, VI. Károly elérkezettnek látta az időt, hogy személyesen vegye 
át a tényleges uralmat.

VI. Károly megnyerő modorával csakhamar megkedveltette magát, 
a sok felpanaszolt sérelmet orvosolta, nevezetesen a súlyos adóviszo-

Királyi testőrök és egy udvari barát a középkori francia királyok környezetéből. 
E gykorú  kéziratos k önyv  m iniatürképe.

nyokat enyhítette, a párizsiak elkobzott jogait visszaadta, Angliával 
pedig békét kötött.

Alapos volt tehát a remény arra, hogy az ország helyzete minden
képp javulni fog, amikor a király egészsége a sok kicsapongás következ
tében megrokkant. Amikor ugyanis VI. Károly harcba keveredett a 
bretagnei herceggel, nagy lázbetegség támadta meg, amely után elme
zavar tünetei kezdtek mutatkozni rajta. Károly azonban nem törődött 
betegségével, hanem folytatta útját Bretagneba. Amikor egy erdőbe 
ért, elébe ugrott egy ember, megragadta a ló zabláját és rákiáltott a 
királyra :

„Térj vissza, mert elárultak !”
Ez a váratlan esemény nagyon megriasztotta a királyt, de azért 

továbbhaladt kíséretével. Egyszer az történt, hogy a rekkenő hőségben
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egyik apródja elszunnyadt és lándzsája véletlenül ráesett a király sisak
jára. Ettől a király annyira megijedt, hogy kardot rántott és vagdal- 
kozni kezdett.

„Rajta ! Le az árulókkal!” — kiáltotta.
A király saját kíséretéből több embert megölt, mire nagynehezen 

lefogták és gyógykezelés alá vették. Károly elmebaja természetesen 
magával hozta azt, hogy az ország igazgatásáról gondoskodni kellett. 
Fülöp burgundi herceg az ország rendéitől megbízást kapott, hogy intézze 
a közügyeket a király betegségének tartama alatt. Néha ugyan rövid 
ideig a király visszanyerte szellemi egészségét, de csakhamar visszaesett 
korábbi bajába.

Súlyos bajoknak vált okozójává ezen idő alatt a burgundi és 
orléanista párt folytonos féltékeny kedése az uralom miatt. A király 
fivére, Orléansi Lajos nyíltan azt követelte Fülöp burgundi hercegtől, 
hogy engedje át neki a kormányzást. A burgundi herceg nem engedett, 
amiből a burgundi és orléanista párt véres polgárháborúja szárma
zott. A burgundi pártot a polgárság, az orléansit pedig a nemesség 
támogatta.

Fülöp herceg azonban váratlanul meghalt, mire utóda, János bur
gundi herceg ült bele a kormányzói székbe. Minthogy azonban a királyné 
nyíltan az orléansi herceghez szított, elkerülhetetlennek látszott a két 
párt összetűzése.

A királyné Orléansi Lajosnak lett a kedvese. Mindkettő módfelett 
könnyelmű és erkölcstelen volt. Pazarlók voltak s az esztelenségig köny- 
nyelműek. így például Orléansi Lajos, aki óriási adósságokat csinált, 
egy hatalmas vihartól megijedve nyolcszáz hitelezőjét magához hivatta, 
hogy kifizesse őket, nehogy a haragos mennykő beléje üssön. Amikor 
azonban a vihar oszlófélben volt, a hitelezők hadát fegyveres szolgákkal 
kergette szét.

Izabella királyné, aki Orléansi Lajos hercegnél idősebb volt, 
igen sajátságos hajlamoknak hódolt. Segélyezte a szegény diákokat, 
az új házasokat, a nyomorgókat, de ugyanakkor hihetetlen fényűzést 
fejtett ki. Nyolc-tízméteres selyemuszályokat viselt, fejére méteres 
díszeket rakatott, illatos fürdőket vett minduntalan, lakása tele 
volt madarakkal, baglyokkal, azonkívül három udvari bolondot és 
egy törpe nőt tartott. Rendkívül féltette egészségét és babonából 
felolvasztott gyöngyszemekből készült italt ivott, lelki üdvösségéért 
miséket mondatott, apácákat bőjtöltetett, egyébként erkölcstelen volt, 
mint egy Messzalina.
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Hogy Burgundi János és Orléansi Lajos hercegek sokáig nem lesz
nek békében, sejteni lehetett. Burgundi János orgyilkosokat bérelt és 
átizentetett Orléansi Lajoshoz, hogy a királyné hivatja. Amikor Orléansi 
Lajos néhány szolga kíséretében kiment az uccára, hogy a palotába 
menjen, fegyveresek rohanták meg és csakhamar lekaszabolták. Noha 
mindenki tudta, hogy Burgundi János herceg ölette meg az Orléansi 
herceget, mégsem mertek ellene fellépni, mert kezében volt a 
hatalom.

Orléansi Lajos halála után Armagnac Bernát gróf állott az orléanis- 
ták élére. Ö vállalkozott a vérbosszúra. Rendkívül gazdag, hatalmas nemes 
volt, aki több herceggel szövetkezve kijelentette, hogy megszabadítja 
az országot és a királyt a burgundi zsarnoktól. Armagnac fegyveresei 
jórészt a gascognei lakosságból kerültek ki és ezek híresek voltak ret
tenthetetlen bátorságukról és arról, hogy okkal vagy ok nélkül mind
untalan véres verekedéseket kezdtek.

A két ellentábornak közvetlen célja az volt, hogy a fővárost, Párizst 
ejtse hatalmába. De bármelyik is jutott a főváros birtokába, egyformán 
sarcolta, zaklatta, pusztította. Eszerint két ellenpárt volt az ország
iján, amelyhez nemsokára egy harmadik is járult, Lajos dauphin 
pártja.

Erre az időre esett az angolok újabb térfoglalása, ami annál is 
inkább érthető volt, mert a nemesség javarésze elszokott a hadi fáradal
maktól, a közerkölcsök rettenetesen meg voltak romolva, nemesek, 
polgárok és parasztok farkasszemet néztek egymással. Nem volt csoda, 
hogy Azincourt mellett óriási veszteség érte a franciákat, nyolcezer 
nemes s a fővezér is elesett. A nagy vereség ellenére Armagnac gróf 
hatalma, befolyása folyton növekedett, mert főparancsnok, fő pénzügyi 
biztos, az erődök kapitánya lett. Ugyanezen idő alatt a király négy fia 
elhalt s Károly fia lett a trónörökös.

Armagnac gróf zsarnokoskodása hihetetlen arányokat öltött. 
Elkoboztatta a polgárok fegyvereit, megtiltotta az összejöveteleket, 
látogatásokat, sőt még a lakodalmi és egyéb ünnepi együttlétet sem tűrte 
meg. Mindenütt kémek lesték a polgárok lépéseit. Aki ellenkezett, azt 
belefojtotta a Szajnába.

Armagnac gróf annyira erőszakos lett, hogy Izabella királynét 
is elfogatta, vagyonát elkobozLa és őt magát elzáratta.

Ilyen vad erőszakossággal szemben János burgundi herceg más 
eszközökhöz folyamodott. Előzékenynek, jószívűnek és jogvédőnek 
mutatkozott, hogy ezáltal megnyerje a nép szeretetét. Sereget szervezett
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és mindenekelőtt a királynét szabadította ki fogságából, majd pedig 
Párizs ellen vonult.

A párizsiak nagy örömmel fogadták János herceg közeledtének

Rettenthetetlen János burgundi herceg.
V I. K ároly  halá lát követő  zavarosban  a  burgundi párt élén  
k üzdött a  hatalom ért. Az ellenpárt fejét, Lajos orléansi herceget 
orgyilkosokkal ö le tte  m eg s ellenfeleit k ím életlenü l ir to tta . K ároly  
trónörökös végü l kelepcébe csa lta , barátságos találkozóra h ív ta  és 

katonáiva l m eggy ilk o lta tta .

hírét, mert a herceg előre kihirdette, hogy minden adót eltöröl, kivéve 
a sóadót. A főváros egyik fertálymesterének fia kicsempészte a város 
egyik kapujának kulcsait a herceg kezeibe, mire a herceg a burgundi 
lovasok élén bevonult Párizsba.
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Az Armagnac-pártiak még magukhoz sem térhettek az ijedelem
ből, amikor Párizs lakossága tömegesen csatlakozott a betóduló burgun
diakhoz és nemsokára kezdetét vette a bosszú véres munkája.

Armagnac grófot egy rejtekhelyen megtalálták és a nyilt piacon 
verték agyon, holttestét pedig lóhoz kötve hurcolták végig a városon. 
A dauphinnek azonban sikerült megmenekülnie.

Rettenetes véres munka kezdődött ezután. A sok Armagnac- 
fogoly őrizetét a győztes burgundi párt megúnta, mire a különböző fog
házakat, ahol azok fogva voltak, körtilállották a fegyveres burgundiak, 
aztán fegyveresek rohantak be a cellákba, házakba és irgalom nélkül 
lekaszaboltak minden foglyot. Patakokban folyt a vér a cellákban, a 
holttesteket egymásután lökték ki az ablakokon, majd pedig arra kény
szerítették az életben hagyott foglyokat, hogy az ablakokon át ugorjá
nak le a feléjük tartott lánzsákba.

Közel kétezer fogoly pusztult el így.
A vérengzésnek azonban még nem szakadt vége, mert a párizsi 

alsóbb néposztály a párizsi hóhér vezetése alatt nap-nap után végigjárta 
az uccákat, hogy újabb áldozatokat keressen, amit utóbb már János 
herceg is megsokalt és a vagyonosabb polgárságot fegyverezte fel, hogy 
a közrendet újból helyreállítsa.

A helyzetet jellemzi az, hogy míg Izabella királyné János herceggel 
bevonult Párizsba, ugyanakkor a trónörökös, Károly herceg Armagnac 
híveivel szövetkezve Bourgesban külön udvartartást és kormányt ren
dezett be. A trónörökös különben arra a hírre, hogy a burgundi herceg 
bevonult Párizsba, vezérét, du Chatelt megbízta, hogy János herceget 
sereggel támadja meg.

János herceg pedig arra a hírre, hogy V. Henrik angol király nagy 
sikereket aratott Normandiában, arra törekedett, hogy a trónörököst 
anyjával kibékítse és ővele is kibéküljön.

A békctalálkozás színhelye Montereau előtt volt kitűzve, de János 
herceget kedvese, aki értesült a tervekről, óva intette a találkozástól, 
János herceg azonban ezzel mitsem törődött. Néhány csatlós kíséreté
ben a trónörökös elé ment, aki előtt illem tu dólag meghajtotta .magát 
és féltérdre ereszkedett. Ugyanebben a pillanatban a trónörökös kato
nája harci bárójával a herceg arcába vágott, mire többen odaugrottak 
és a herceget holtra kaszabolták.

A trónörökös apja halála után VII. Károly név alatt megkoronáz
tatta magát Poitiersben.

Szomorú volt ismét Franciaország helyzete.
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VI. Henrik angol király kiskorúsága folytán ennek gyámja, Bed
ford herceg intézkedett, aki minden eszközt megragadott, hogy a francia- 
országi angol birtokokat megtartsa, sőt azokat gyarapítsa.

Bedfordnak kétségtelenül nagy sikerei voltak, mert már csak 
Orléans bevétele volt hátra s ezzel egész Dél-Franciaország angol ura
lom alá kerül.

A középkor utolsó fejezetét, a középkori intézmények 
bomlásának korát a következő kötetünk tárgyalja.
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