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A fölfedezések kora.

Az újkor nagy eseményei.

11Az újkornak két nagy politikai eseménye a német-római biro
dalom egységének teljes szétzúzódása és a hűbériség megszűnése volt. 
A nemzetek feltámadó öntudata külön országokra szakította szét Euró
pát s az új országokban új uralkodócsaládok támadtak. Ezeknek az 

I új uralkodóházaknak az első feladata pedig a saját maguk biztonsága 
érdekében az volt, hogy megtörjék a hatalmas hűbérurak uralmát, 

* megszüntessék az apró államokat az államban s egységessé tegyék orszá
gukat.. így alakultak ki a monarkhiák, amelyek mérhetetlenül nagyobb 
biztonságot nyújtottak úgy az emberélet, valamint a vagyon számára, 
mint a régi hűbérrendszer. Ennek a megerősödött biztonságnak, a rab
lásból élő kiskirályok eltűnésének s az egyes államok kialakulásának 
a közvetlen következése egy nagy gazdasági változás is v o lt: a régi 
cserekereskedés egyre jobban sorvadt s mind nagyobb szerephez jutott 
a pénzgazdálkodás.

Ennek a változásnak azután gyorsan jelentkeztek azok a követ
kezményei, amelyekről a középkorban senki még csak álmodni sem 
tudott volna. A felvirágzó kereskedelem új piacokat, vagyis fogyasztó
területeket keresett magának, de egyúttal kereste-kutatta a módját
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annak is, hogy miképpen szerezheti be árúit legolcsóbban és leggyorsab
ban. A felszaporodott hatalmas tőkepénzek pedig azon iparkodtak, hogy 
tétlen heverés helyett hasznos forgatásban gyümölcsözzenek.

A szárazföldi közlekedés nyomorúságos volta miatt a kereskedelem 
a víziutakra, különösen pedig a tengeri utakra irányította a figyelmét. 
Csak a tengertől remélhették azt, amit az irigy szárazföld kelet felől 
még elzárt a kereskedelem elől. A meggazdagodott kereskedők és a gaz
dagodni vágyók egyaránt azok felé a természettől megáldott világrészek 
felé sóvárogtak, amelyeknek földje megtermetté vagy méhében hordta 
a legdrágább, Európában a legkapósabb árúkat. A gazdag Arábia, a 
kincses India, a mesés Zipangu szigete s a többi, legendás ködbe burkolt 
messze birodalom volt a vágyakozásuk célja. Innen hordhatták volna 
hajóik a drága árúkat, amelyeket Európa népe olyan drága pénzen 
vásárolt meg, de amelyeknek a megszerzése eddig az európai kereske
delemnek is aránytalanul nagy tőkéjébe került. Mert az út kelet felé 
csak Kis-Ázsiáig, Arábiáig és Egyiptomig volt nyitva, ott mindenhol 
elzárta az irigy szárazföld.

A kereskedelemnek azonban ebben az időben segítségére sietett a 
már fejlődni kezdő tudomány, amelynek e korban az volt a felfogása, 
hogy Indiába nemcsak kelet felé lehet eljutni, hanem nyugatnak is. 
Mert tudták azt, hogy a föld gömbölyű, de arról természetesen sejtelmük 
sem volt, hogy a nyugat felé való útnak hatalmas, ismeretlen világrész 
— Amerika — állja az útját.

Kereskedelem és tudomány tehát egyesültek abban a törekvés
ben, hogy nyugat felé keressék a tengeri utat a kincses India felé. Ez a 
törekvés természetszerűen az Ibériai-félszigeten, vagyis Európának 
ama részén vált legélénkebbé, amelyen ma Spanyolország és Portugália 
van. E félsziget földrajzi fekvése is olyan már, hogy lakóit ráutalja az 
Atlanti-óceánon való hajózásra, az óceán végtelen víztükre pedig szinte 
csábítja, csalogatja őket az ismeretlen messzeségek felé.

De az Ibériai-félszigetnek nemcsak a földrajzi fekvése, hanem a 
története is szinte ránevelte a lakosságát arra, hogy köztük szülesse
nek meg a világfelfedező nagy hajósok, a tengerjáró hősök, de egyúttal 
a legvakmerőbb kalandorok is, a legelszántabb világrablók, a vérre és 
aranyra egyaránt szomjas, sötét alakjai a történelemnek.

Az az óriási sziklafal, amelynek a Piréneusi-hegység a neve, az 
Ibériai félszigetet, vagyis a mai Spanyolországot és Portugáliát az egész 
középkorban csaknem teljesen elválasztotta Európa többi részétől, 
úgyhogy e félsziget egyáltalán nem tartott lépést a világ fejlődésével.
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Amikor az arabok meghódították Spanyolországot, ez az ország csak
nem teljesen a keleti országok közé sorakozott s nem vett át semmit 
azokból az új szokásokból, új erkölcsökből, új világfelfogásból, amely 
kezdte átjárni már Európa többi részét.

Amikor azután az új idők szeheme mégis eljutott ide is, a spanyol 
nép közé, akkor ezeknek a lelke még telve volt a középkor hagyományai
val : a lovagiassággal, a kalandvággyal, a hőstettek után való szondá
zással. S ezek az érzések szintén mind a tengerre kényszerítették az 
Ibériai-félsziget népét, amely ekként felfedezője lett új világoknak, 
bámulatos földrészeknek, nem sejtett új gazdagságoknak, csaknem az 
egész földgömbnek.

Az újkor három nagy eseménycsoporttal kezdődött: a reneszansz- 
szal, amelyet az olasz nép indított meg, a reformációval, amely a ger
mán népek alkotása és a nagy fölfedezésekkel, amelyeknek dicsősége a 
spanyol és portugál népnek jut osztályrészül.

Katholikus Ferdinánd és Izabella uralkodása.

A tizenötödik század közepén, abban az időben, amikor a mórok
nak kordovai nagy kalifátusa megszűnt már, az Ibériai-félsziget a követ
kező öt külön királyságra volt szétoszolva :

1. Kasztilia és Leon, 2. Navarra, 3. Arragonia, 4. Portugália, 
5. Granada.

Ez öt királyság közül az első négy keresztény uralkodóé volt, míg 
az ötödik, Granada, az utolsó fészke volt a pogány móroknak, töredéke 
a hajdan hatalmas kordovai kalifátusnak.

Amint már említettük, az újkor jöttén új államalakulatok is kezdőd
tek. Amikor a német-római császártól függetlenítették magukat a kisebb 
országok uralkodói, másrészt arra törekedtek, hogy a még saját maguké
nál is kisebb, gyengébb országokat meghódítsák és a gyengébb szom
széd felfalásával erősödjenek meg. Spanyolországban is ez volt az ural
kodóházakban a lappangó szándék. Az első cél persze az volt, hogy a 
mórokat végleg kiverjék a félsziget területéről. A második ezután, az, 
hogy az összes apró keresztény királyságok, amelyek a félszigeten 
voltak, egy korona alatt egyesüljenek, önként kínálkozott.

A gondolat megvolt, de hiányzott a végrehajtásához az alkalom 
is és az ember is, aki cselekvő erejével mindezt véghez tudta volna vinni. 
Végül azonban 1469-ben egy szerencsés esemény siettette az apró király-



-

ságok egybeforradását és előkészítette a mórok végleg való elűzését. 
Ez az esemény Arragoniai Ferdinand házassága volt Kasztiliai Izabellával.

Izabella a lánya volt 11. János kasztiliai királynak. Miután apja 
meghalt s ennek fia, IV. Henrik lett a király, távol nevelkedett az udvar
tól, amelynek romlottsága, erkölcstelensége Henrik trónraléptével a 
tetőpontot érte el. Avevalo városában nevelték Izabellát vallásosság
ban, a tudományok szeretetében és szilárd erkölcsökben. Még félig 
gyermekleány volt, amikor a kicsapongó IV. Henrik ellen fellázadt 
harmadik testvérük, Alfonz. Ez, hogy a nemesek, a grandok között 
szerzett pártját még jobban megerősítse, azt kívánta a húgától, hogy 
az ő pártján lévő egyik grandhoz menjen feleségül. Izabella ezt a kíván
ságot nem teljesítette és amikor Alfonz meghalt s a lázadó nemesség 
a tizenhét éves leánynak ajánlotta fel Kasztilia tró n já t: ezt is vissza
utasította. Csupán abba egyezett bele, hogyha majd a zsarnok Henrik 
meghal, ő fogja követni Kasztilia trónján.

A kasztiliai nemességnek azonban az volt a szándéka, hogy Iza
bellát, a leendő királynőt mivel Henriknek nem volt gyermeke, össze
házasítja Alfonzéval, a portugál királlyal, hogy így Kasztilia, Leon és 
Portugália egy korona alatt egyesülhessenek. Izabellának azonban más 
volt a terve és talán más volt a szíve hajlandósága is. Ámbár kolostori 
zárkózottságban élt és nevelkedett, mégis hallott beszélni Ferdinándról, 
Arragonia fiatal királyáról és tizennyolc esztendős szívében feltámadt 
az a vágyakozás, hogy feleségévé legyen a még nála is egy évvel fiatalabb, 
tizenhét esztendős arragoniai királynak. Ez a nagyszerű leány látta már 
akkor, hogy Spanyolország jövőjére nem Kasztiliának Portugáliával 
való egyesülése a döntő, hanem az Arragoniával való egyesülés.

Ezért, amint a kasztiliai nemesség országgyűlése kimondta tör
vényben, hogy ő lesz bátyjának, Henriknek az örököse, titokban tüstént 
hírvivőket küldött az arragoniai udvarhoz, hogy megtudja, milyenek 
az ifjú király érzelmei. Azonban megelőzték. Az arragoniai küldöttek 
előbb ott voltak nála, mint az ő küldöttei eljutottak volna Ferdinánd 
udvarába. A fiatal király is hallott a kasztiliai szép szűz erényeiről, 
bölcseségéről, szándékairól.

Követeit Izabella csak titokban fogadhatta, részben Henrik király 
haragja, részben a grandok elégedetlensége miatt. De azzal küldte vissza 
a követeket a királyfihoz, hogy a felesége akar lenni. Szándékának, 
akármilyen nagy titok volt is, mégis csak hírét vették ellenségei. És ezért 
Izabella kénytelen volt elmenekülni Valladolid városába, innen üzent 
Ferdinándnak, hogy siessen hozzá.

8 Tolnai Világtörténelme
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Ferdinánd azután, aki ünnepi nagy esküt tett, hogy Izabellát 
feleségül fogja venni, kalandos útra indult, hogy találkozhassék és meg
esküdhessék menyasszonyával, bár még nem is látták egymást. Kereske
dőnek öltözött fel, csupán két kísérőt vett maga mellé és ebben az 
álöltözetben sikerült kisiklania a kasztiliai lovasok támadása elől. Sze
rencsésen eljutott Valladolidba és itt megtartotta Izabellával esküvőjét, 
amelyet a toledói érsek áldott meg.

Henrik király nagy haragra gyulladt húga szökése és házassága 
miatt és kijelentette, hogy Izabellának többé semmi joga nincsen a 
kasztiliai trónra. Haragja keveset ártott a fiatal arragoniai királyi pár
nak s annál meddőbb volt, mert a kicsapongó király öt év múlva meg
halt. Izabella férje segítségével elfoglalta a kasztiliai trónt, de nem kezd
hette meg zavarok nélkül az uralmát. V. Alfonz, a portugál király ugyanis, 
miután Izabellát nem vehette feleségül, eljegyezte Henriknek egy tör
vénytelen leányát, Beltranefa Johannái és ezen a réven szintén igényt 
tarto tt Kasztiliára. Miután a kasztiliai nemesség egy része is hozzá
pártolt, fegyverrel támadt rá az ifjú királynőre, akinek csapatait férje, 
Ferdinánd vezette.

A Duero folyó partján, Toro mellett történt meg a döntő ütközet, 
amelyben a portugál király olyan nagy vereséget szenvedett, hogy békét 
volt kénytelen kérni. Lemondott Kasztiliára való minden igényéről, 
menyasszonya pedig, Johanna kolostorba vonult.

Ez a vereség elnémította a lázongókat és Izabella ezentúl békén 
bírhatta trónját, amelyet megosztott Ferdinánddal, mint uralkodó- 
társsal. így azután a két legjelentékenyebb spanyol királyság egy ura- 

^  lom alatt egyesült, egy uralkodóház kezébe jutott. És a fiatal uralkodó
pár hozzáláthatott ahhoz, hogy Kasztiliában benn rendet csináljon.

Arragoniában rendezettebbek voltak a viszonyok, de Kasztiliá- 
ban a kicsapongó és tehetetlen Henrik uralkodása alatt nagyon szomo
rúra fordultak az állapotok. Az ország elkeseredett pártokra oszlott, 
a polgárháborúk tönkretették a lakosság előbbi jólétét, úgyhogy egyes 
helyeken az éhínség uralkodott. Az igazságszolgáltatás a legmegbíz
hatatlanabb volt, úgyhogy gazdag embernek nem kellett visszariadnia 
a legvadabb erőszakosságtól sem. Az erkölcstelenség pedig, amely az 
udvarnál szinte példátlan mértékben kapott lábra, elterjedt az egész 
országban és megmételyezte még a köznépet is. A nemesek, a grandok 
csaknem teljesen függetlenítették magukat a királyi hatalom alól s ők 
voltak a valóságos urai az országnak. így többek között ebben a 
korban az a két kiváltságuk is megvolt, hogy nemesembert adós-
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Ságért nem volt szabad börtönbe zárni és kínvallatás alá fogni sern 
lehetett, még büntetőperben sem. Azonkívül joguk volt pereiket

Izabella lcasztíliai királynő.
F erdinand arragoniai k irá ly  felesége le tt, de K asztíliában  ő u ra lkodo tt. Nagy része volt a 
mórok végleges kiverésében. H itbuzgósága következtében u ralkodása a la t t  honosodott meg 
az inkvizíció. K olum buszt pénzzel és hajókkal seg ítette , hogy fölfedező ú tjá ra  indulhasson.

egymás között fegyverrel dönteni el, ami valóságos kis háborúkra 
vezetett. Amikor két híres nemesi család pereskedett egymással, sok-
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szór egész hadseregeket állítottak csatasíkra. S ezek az apró hadsere
gek rettenetes garázdálkodásokat vittek véghez. így egy alkalommal

Katholikus Ferdinártd arragoniai király.
Midőn elvette  Izabellá t, K asztflia  k irá lynő jé t, országaikat spanyol királyság cím a la tt 
egyesítették . Az ő hadai vették- be G ranadát, a  m órok utolsó v á rá t. Tehetséges politikus 

volt. E lfoglalta N av arrá t és a nápolyi k irályságot is.

Szevillában ezerötszáz házat gyújtottak fel, egy más alkalommal pedig 
Toledóban négyezret.
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A nemességnek ez a harci kedve azután, ha másképpen nem nyilat
kozhatott meg, kalandkeresésben, esztelen lovagiaskodásban nyilvánult 
meg. Azok a kóbor lovagok, akiknek a torzképét Don Quijoteban olyan 
pompásan megrajzolta Cervantes, ebből a korból valók. Feljegyezte a 
krónika egy ilyen hóbortos hősnek a nevét. Egy Sucno de Quenones nevű 
lovag még II. János uralkodása idejében csupa hősködésből, kaland
szomjúságból kijelentette, hogy tíz társával együtt egy álló hónapig 
meg fogja védelmezni az orbigói hegyszorost Compostella mellett min
denki ellen, aki csak közelíteni mer. Csakugyan végre is hajtotta hóbor
tos tervét és az egy hónap alatt nem kevesebb, mint hatszázhuszonhét 
párbajt vívott meg. Bolondos vállalkozása olyan nagy eseményszámba 
ment, hogy végignézte maga a király is egész udvarával.

A nemesség természetesen összetartott a királyi hatálommal szem
ben, így ő volt az úr az egész országban. Hatalmát elősegítette óriási 
gazdagsága, meg az a három lovagrend, amely szintén csaknem e gézen 
öm'lló volt a királlyal szemben. Ez a három rend : a Sanjago-rensd, a 
Calatrava-rend és az Alcantara-rend irtózatos vagyon urai voltak, ami
nek a bizonyságául elég felemlítenünk azt, hogy csupán magának a San- 
jago-rend nagymesterének évi kilencvenezer arany volt a jövedelme. 
A másik két rend nagymesterének a jövedelme sem volt sokkal 
kevesebb.

Hogy a nemesség micsoda irtózatos vagyont harácsolt össze magá
nak, arranézve elég csak egy pár adatot elmondanunk. Biscayai János 
1327-ben több mint nyolcvan városnak és várnak volt a birtokosa, 
Davalos Constable Szevillától egészen Composteláig, vagyis csaknem 
az egész országon keresztül folyton a saját birtokán utazhatott, Alvaro 
de Luna pedig, János királynak hatalmas kegyeltje húszezer jobbágyat 
tudott fegyverbe állítani.

Ilyenek voltak az állapotok Ivasztiliában a fiatal királynő trónra- 
lépése idején. És Izabellának, természetesen Ferdinánd segítségével mégis 
sikerült országában aránylag rövid idő alatt rendet teremtenie. A királyi 
hatalom megerősítésével új korszak kezdődött Kasztilia történetében. 
A királyi párnak nagy munkájában hatalmas segítőtársa volt egy ki
tűnő államférfiú, Ximenez bíboros, aki okosan kiszámított és erőtelje
sen keresztülvitt intézkedéseivel gyors sikereket tudott elérni. -

Ximenez szegény családból született és egész fiatalon belépett a feren- 
ciek szigorúbb rendjébe. Nagy eszével és különösen gyakorlatias gondol
kodásával csakhamar kitűnt, úgyhogy Mendoza bíbornok tanácsára a 
királynő őt választotta gyóntatóatyjának. Ebben az állásában azután



csakhamar felismerte az egyszerű szerzetes nagy értékét, megtette fő- 
inkvizítorrá és toledúi érsekké.

Itt kell megemlékeznünk az inkvizíció intézményéről, amely Spanyol- 
országban keletkezett, de azután elLerjedt az egész katholikus Európában.

Span} o'országban talán még a közállapotoknál is elhanyagoltai)];» 
volt Ferdinánd és Izabella trónralépése előtt az egyház. A papok leg
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nagyobb része minden Lheológiai vagy egyéb műveltség nélkül való volt, 
a szerzetesek elvilágiasodtak, papság nagy része inkább csak a pénz
zel törődött, mint a vallással. A nagy egyházi javak pedig leginkább 
idegeneknek a kezén voltak.

Ezeken az állapotokon segíteni kellett és Ximenez bíbornok erős 
keze csakhamar segített is rajtuk. A pápának részben jóváhagyásával, 
részben az ellenkezésével szemben is alig tíz esztendő alatt megrefor
málta a spanyol papságot.

A spanyolországi hilbuzyóság végletes kilendülése voll az inkvizíció intézménye,
am ely üldözte és ezrével égette el az ere tnekeket. Az elíté lteket au todafének nevezett 

egyházi körm enetben kísérték előbb a tem plom ba s onnan a vesztőhelyre.



14 Tolnai Világtörténelme

A papság megfegyelmezése Spanyolországban szükségszerűen 
az inkvizíció intézményének a behozatalára vezetett.

A rend helyreállta után ugyanis csakhamar papi uralom támadt 
Spanyolországban. S miután általános volt Európában az eretnekek 
ellen való hajsza, természetes, hogy a kornak ez az áramlata Spanyol- 
országban a szertelenségig felfokozott mértékben jelentkezett. Hol is

A spanyol inkvizíció kivégezleti a: eretnekeket.
A spanyol inkvizíció 300 éves fennállása a la tt  40,000 em bert íté lt halá lra . Az eretnekséggel 
gyan ú síto ttak a t re ttene tes kínzások között v a lla tták . Az elíté lteket rendesen m áglyán

égették  el.

kereshették volna az eretnekeket nagyobb buzgalommal, mint itt, ahol 
a mórok kiűzése után (amiről később fogunk beszélni) csak úgy hemzseg
tek a keresztény vallásra tért arabok, vagyis úgynevezett marranók és 
a megkeresztelkedett zsidók, akik a hitbuzgó papság előtt természetesen 
mind gyanúsak voltak.

így tehát megmagyarázható, hogy a szelíd és emberszerető királynő 
is engedett akkori gyóntatóatya, Torquemada befolyásának és bele
egyezett abba, hogy egy rég feledésbe ment intézmény, az úgynevezett 
el santo officio (a szent hivatal), mint királyi hatóság újra visszaállít-
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tassék. Ez pedig nem jelentett egyebet, mint az inkvizíciót, amely 
azután háromszáz éves fennállása alatt igen sok eretneket éget- 
tetett el máglyán.

A nemesség ellen való harcában a királyi pár a polgárságra támasz
kodott. Volt ugyanis egy régi szervezete Kasztilia városainak : az úgy
nevezett hermandatesz (testvériségek), amelyet a polgárok arra a célra 
alakítottak, hogy védekezhessenek a garázda nemesek ellen. Minden 
város a tehetségéhez képest lovas és gyalogos polgárokat fegyverzett 
fel s ezek, amint meglátták a rablólovagok vagy a fosztogató nagyurak 
jöttét, rögtön rajtuk ütöttek. Meghúzták a vészharangokat is, hogy 
a szomszédos falvakban és városokban is híre menjen a veszedelemnek 
és onnan is érkezzék segítség. így tudtak valahogyan védekezni a nemes
ség erőszakoskodása ellen.

Izabella és Ferdinánd a hermandateszből csakhamar valóságos 
kis hadsereget alakított, amelynek erejével azután lassanként megtör
ték a grandokat. Izabella csakhamar megtilthatta nekik, hogy testőrö
ket tartsanak, hogy új várakat építsenek és hogy egymás között hábo
rút viseljenek. A két leghatalmasabb nemesi ház, a Guzmanok és a 
Ponce de Leon-ok ellen maga'Izabella vezetett hadat és megverte őket. 
Hasonlóképpen megverte a királynő serege Cabra és Aguiar 
nemes uraknak seregét. Galíciában pedig, ahol a legnagyobb volt a fel
fordulás, nem kevesebb, mint ötven várat romboltatott le.

Még nagyobb sikere volt a királynőnek, hogy mind a három lovag
rend nagymesteri méltóságát még tudta szerezni a férje számára s ezzel 
végét vetette ezek önállóságának is. így erőhöz jutva, rendezte azután 
a királyi pár a birtokviszonyokat, az igazságszolgáltatást és a köz- 
igazgatást, így lassanként rend és béke támadt a két országban, 
amelyekbe visszatért a jólét is.

A mórok kiverése Spanyolországból.

A kasztiliai nemesség ősi harcias kedvét, amely otthon most már 
nem dühönghette ki magát, valamint ismeretes hitbuzgalmát is ügyesen 
tudta Izabella kifelé irányítani. Hiszen ott volt még Granadában az ősi 
ellenség, a mór, amellyel a spanyol nép soha elvegyülni vagy megbékülni 
nem tudott. Az volt most már Izabellának a terve, hogy a mórok, vagyis 
az arabok uralmának véget fog vetni Spanyolországban s Granadát is 
hozzácsatolja a saját országához.
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Boabdil, a spanyolországi mórok utolsó királya Granadát átadja Ferdinándnak ás Izabellának.
Izabella  k irá ly n ő  ösztönzésé re  50 ezer főből á lló  spanyo l sereg  v e t te  o s tro tn  a lá  G ra n a d á t,  a  spanyolország i m ó ro k  u to lsó  v á rá t ,  am e ly e t 20 ezer m ó r v é d e lm eze tt e lk e se red e tt b á to rság g a l. A hónapok ig
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Ez azonban nem volt könnyű feladat, mert hiszen a móroknak 
megvolt az a lehetősége, hogy a kezükben lévő kikötővárosokon keresz
tül újabb segítőcsapatokat hozhassanak maguknak Afrikából. Sok véres, 
veszedelmes harc követte Izabella elhatározását és talán nem is sike
rült volna neki Granada meghódítása, ha maga a mór fejedelemi család 
nem okozta volna népének vesztét, véres testvérháborúban szaggatva 
szét Granada egységét.

Granada, a mórok utolsó európai birtoka, amely a nagy kordovai 
kalifátusból olvadt le, mintegy ezer négyszögkilométer nagyságú ország 
volt, de bírt mindennel, amire egy nagy, hatalmas királyságnak szük
sége van. Kikötői a Földközi-tengernek ez időben legfőbb kereskedelmi 
piacai voltak. Az ország közepén, hatalmas hegyeken, mintegy meg
koronázva az egész tartományt, állt maga Granada, a főváros. Lakosai
nak száma ebben az időben több volt kétszázezer léleknél. A várost 
hatalmas fal övezte, amelyen nem kevesebb, mint ezerharminc őrtorony 
állt s amelynek hét kapuján keresztül lehetett csak bejutni a városba.

Két kilométernyire a várostól, túl a Darro-folyó buja völgyén 
egy másik hegytetőn állt Granada fellegvára, a mór építőművészet egyik 
remeke, sőt az egész világnak egyik csodája : az Alhambra. Al-Hamar 
kalifa építtette, íóla is nevezték el, de neve annyit is jelent: a vörös 
ember háza. Óriási nagyságú ez a tündérkastélyszámba menő fellegvár, 
amely még ma is csaknem teljesen épen áll s amely a mórok idejében 
negyvenezer harcost volt képes befogadni falai közé.

Vörösesszínű várfalak veszik körül az Alhambrát olyan kiterje
désben, hogy háromnegyed órába telik a körüljárásuk. A falakon har
minc torony áll, benn pedig egymás mellett van a számtalan mecset 
(mohamedán templom), kastély, csarnok és gyönyörű kert, amelyekben 
művészi vízjátékok, 'szökőkutak, vízesések gyönyörködtetik a néző 
szemét. Csupán egy meredek ösvényen lehetett hajdan feljutni 
a várba.

A belső vár közepén állott az a nagy palota, amelyről az egész 
óriási építmény a nevét kapta, a tulajdonképpeni Alhambra. Arab költők 
százszor énekelték meg a csodáit ennek a palotának, amely csakugyan 
káprázatos pompával van építve. Rendkívül karcsú oszlopokon álló 
csarnok fut körül ebben a palotában, amelynek főudvara a híres és utol
érhetetlen szépségű „Oroszlánok udvara.” Ezt azért hívják így, mert 
közepén tizenkét oroszlán által tartott szökőkút áll. Ezt az udvart 
márványoszlopok által tartott árkádos folyosó veszi körül, amelyből 
a pompás termekbe lehet jutni.
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Az Alhambra hegyének lábánál termékeny síkság terül el, amely 
hajdan egyik főforrása volt az ország gazdagságának. Ez pedig nagyon 
jelentékeny volt. A mór király jövedelme évenként egymillió és kétszáz
ezer aranyra rúgott. A népessége is sűrű volt az országnak, amely magá
ban is százezer harcost tudott kiállítani, de amint mondtuk, Afrikából, 
a nagy mór birodalomból mindig kaphatott segítséget.

Ennek az országnak harcias lakossága állandó háborúskodásban 
állt ugyan a kasztiliaiakkal, de folyton csak kisebb ütközeteket vívtak, 
arra nem gondolt az ellenfelek egyike sem, hogy a másiktól elhódítson 
valamit. Azonban a mórok belvillongásai, amelyek folyton ádázabbá 
váltak, csakhamar módot nyújtottak Izabellának arra, hogy komoly 
háborúra és a mórok megsemmisítésére gondoljon. Az utolsó mór kirá
lyok mind vérszomjas, bőszlelkű emberek voltak, akik viselkedésükkel 
maguk segítették elő Izabella és Ferdinánd terveit. így Mulej Abul 
Hásem mór király példátlan kegyetlenséggel uralkodott. Első feleségét, 
Aisát elkergette magától és mivel félt, hogy ettől született gyermekei 
bosszút állnak rajta, mind megölette őket. Hasonló kegyetlenséget köve
tett el az Abenccrageok hatalmas és előkelő nemzetsége ellen is. Ezen 
család egyik tagja szerelmes lett a királyi ház egyik hercegnőjébe s a 
hercegnő viszonozta szerelmét. Amikor Mulej király ezt megtudta, 
éktelen haragra gyulladt és bosszút esküdött. Valami ürügy alatt fel
csalogatta az Alhambrába az egész családot és amikor ott egybegyűltek, 
mindet leölette.

Ezek és ehhez hasonló kegyetlenségek nagy elkeseredést szültek 
Mulej ellen a saját népében, de azért a kegyetlen és bősz király annyira 
bízott az erejében, hogy amikor Izabella arra szólította fel, hogy fizesse 
meg a rendes évi adót Kasztiliának, ezzel a büszke szóval felelt:

„Granada pénzverőiben ezentúl nem arany, hanem acél készül!” 
Sőt még többet is merészelt Mulej. Nem volt elég, hogy az adót 

megtagadta, hanem megtámadta a Granada határán lévő Zahara nevű 
kasztiliai várat és annak lakosságát rabszolgákként hurcolta magával. 
De ezzel aztán meg is adta a spanyoloknak a várva-várt okot arra, hogy 
megkezdhessék ellene a megsemmisítő hadjáratot. Ferdinánd és Izabella 
tüstént fegyverbe állították seregeiket és előnyomultak Granada ellen.

Apróbb harcok után sikerült a spanyoloknak bevenni a Granadá
tól délre fekvő Alháma várát, amely különösen a fürdői miatt volt neve
zetes. A keresztény fegyvereknek ez a váratlan sikere óriási megdöbbe
nést, rendkívüli levertséget és elkeseredést szült nemcsak Granadában, 
hanem az egész mór világban is. Kezdetét látták benne annak a gonosz

2*



jövőnek, amelyet Mulej vérengzése idézett fel a mór nép fejére. És Gra
nadában hangosan átkozták a királyt, szomorú dalokat költöttek Alháma 
vesztéről és bosszút fogadtak érte. A bosszúállás élére magának Mulej- 
neK kedvelt felesége állt, Zordja, aki attól félt, hogy ő is az Aisa sorsára 
fog jutni. Összeesküvést szőtt férje ellen s a vége az lett, hogy Mulej 
kénytelen volt a nép és az udvari emberek haragja elől elmenekülni 
Malagába. Utódául Zorája a fiát kiáltatta ki, akit Boabdilnak hívtak 
és akinek sorsa az volt, hogy ő legyen az utolsó mór király Európában.

Boabdil ki akarta köszörülni az arab fegyvereken esett csorbát 
és ezért támadóan lépett fel a spanyolok ellen. De az ő fegyvereit is 
elhagyta a szerencse : Lucena mellett, Granadától délre nagy vereséget 
szenvedett és maga is a spanyolok fogságába került. Csak akkor bocsá
tották újra szabadon, amikor letette Izabellának a hűségesküt. Meg
törve tért vissza Granadába, amelynek ellenállóképességét még inkább 
csökkentette az, hogy Boabdil nagybátyja, Abdallah, akit rendesen 
csak El Zugainak (a bátor) neveztek, felkelt az alig kiszabadult király 
ellen s Granadában lefolyt véres uccai harc után azt követelte unoka- 
öccsétől, hogy ossza meg vele országát. Ez is csökkentette a mórok 
ellenállásának erejét.

Izabella most okos politikával először is a Malagába menekült 
Mulej ellen fordult, aki ott úgy viselkedett, mintha még most is ő volna 
egész Granada királya. Valóságos keresztesháború volt az, amit a fiatal 
spanyol királynő Malaga ellen indított. Nemcsak Kasztilia lovagjainak 
a legjava sereglett fel a harcra, hanem külföldről is, különösen Angliából 
érkeztek vitéz lovagok, hogy harcoljanak a pogány ellen. Maga Izabella 
volt a lelke ennek a hadjáratnak, ő gondoskodott serege élelmezéséről 
és gyakran megjelent a táborban fehér lovon ülve, ezüstpáncélban, 
hogy lelkesítse a harcosokat.

Elérkezett a nap a döntő rohamra Malaga ellen, amelyet maga 
Eerdinánd király vezetett. A mórok csak a legkétségbeesettebb .harc 
után adtak fel minden talpalatnyi földet, de végül kénytelenek voltak 
magukat kényre-kegyre megadni a diadalmas keresztényeknek.

Miután Izabella és Ferdinánd megtartották bevonulásukat a meg
hódított városba, El Zugai letörésére került a sor. Ferdinánd nem keve
sebb, mint kilencvenötezer főből álló sereggel jelent meg a mór vezér 
fővárosa, Baza előtt. Öt hónapig védekezett El Zagal és népe bámulatos 
hősiességgel, azonban El Zagal mégis kénytelen volt megadni magát, 
miután csapatainak és a város lakosságának szabad elvonulást biztosí
tott. Ő maga Afrikában telepedett le.
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Ezen lelkesítő diadalok után a mórok utolsó birtokára, Granadára 
került a sor. Izabella felszólította Boabdilt, hogy adja át neki országát 
s mikor erre tagadó feleletet kapott, ötvenezer főből álló sereggel jelent 
meg Granada előtt, míg a falakon belül húszezer mór harcos védelmezte 
elkeseredett bátorsággal és elszántsággal az izlám utolsó várát Spanyol- 
országban.

Az ostromlók a városon kívül tábort építettek, amelyből később 
város fejlődött ki s amelynek Santa jé volt a neve. Hónapokon át tar
tott a viaskodás, amelynek folyamán a spanyolok is, a mórok is rend
kívüli bátorságot tanúsítottak. Végre azonban ínség tört ki Granada 
várában s ez megtörte Boabdil ellenálló kedvét, bár a nép a további 
harc mellett volt. Titokban alkudozni kezdett Izabellával s végül abban 
állapodtak meg, hogy Boabdil két hónap leforgása alatt átadja Granada 
várát, ha ő maga valahol benn a hegyek között egy kis hercegséget kap. 
A móroknak teljes élet és vagyonbiztonságot ígért Izabella és azt is 
ígérte, hogy nem fogja őket a vallásukban háborgatni.

Az alkudozásnak híre ment benn a várban is és erre a mórok között 
olyan veszedelmes forrongás ütött ki, hogy Boabdil sietett még a ki
szabott határidő előtt átadni a spanyoloknak Granadát. 1492 január 
2-án ment végbe az átadás. Az Alhambrát és a falak egy részét spanyol 
csapatok szállták meg, míg a fősereg a királyi párral a kapu előtt fog
lalt állást. Itt jelent meg előttük Boabdil és átadta Izabellának a vár 
kulcsait. E pillanatban fellobogott a kasztiliai lobogó az Alhambra tete
jén és felvillant az ezüstkereszt a falakon, amely e harcban a spanyolok 
jelvénye volt. A spanyol hadsereg üdvriadalomban tört ki, a papok a 
Te Deumot kezdték énekelni, a grandok pedig letérdeltek Izabella elé 
s úgy üdvözölték, mint Granada királynőjét. A szép, ifjú királynő 
életének talán ez volt a legszebb napja.

Ezalatt a város másik végéről szomorú menet indult ki a hegyek 
felé. Boabdil volt az övéivel. Amikor elérte lova Pádul dombját, az utolsó 
pontot, ahonnan Granada még látható, az elűzött király megállt, vissza
fordította a lova fejét és sokáig nézve Granadát, zokogva kiáltott fe l:

„Allah akbár !” (Nagy az Isten !)
„Illik hozzád — felelte erre az anyja, egy bátor lelkű nő — hogy 

most mint asszony siratod meg, amit mint férfi nem tudtál megvédel
mezni.”

„Ah — sóhajtott fel ekkor Boabdil — van-e nagyobb fájdalom 
a világon, mint az enyém !”

Azután megfordult s újra elindította lovát a hegyek közé. Padulná
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még most is mutogatják a helyet, ahol ez a dolog megtörtént s az a domb, 
amelyen Boabdil állt, ma is ezt a nevet viseli: „El ultimo sospiro del 
moro.” (A mór utolsó sóhaja.) Boabdil később azután szintén átment 
Afrikába és Fez szultánjának a szolgálatában, harcban esett el.

A mór háborúk diadalmas befejezésének nevezetes következményei 
lettek. Hatalmas, harcpróbált vezetők alatt álló hadsereg alakult itt 
ki, amely azután nemsokára rémévé lett fél Európának. A diadal azon
kívül még jobban felfokozta a spanyolok vallásosságát és nemzeti ön
érzetét, szinte határtalanul s ennek kinövései okozták azután, hogy 
nem akartak megtűrni spanyol földön idegeneket és nemkeresztényeket. 
Elkezdődött tehát a még Spanyolországban szétszórtan lakó mórok és 
a zsidók üldözésének a korszaka.

A zsidók a velük faji rokonságban levő mórok uralma idején tel
jes szabadságot élveztek, nagy jólétre tettek szert és sokban hozzá
járultak a középkori ragyogó mór kultúrának az emeléséhez, mert kiváló 
tudósaik, nagy költőik emelték ennek a kornak a dicsőségét. Amikor 
Boabdil elhagyta Granadát, a zsidók számára is teljes vallásszabadságot 
kötött ki. Azonban ez csak rövid ideig tartott, mert Izabella engedve 
a papság és a grandok követelésének, ediktumot adott ki, amelyben a 
zsidóknak csak a keresztény vallásra való áttérés, vagy pedig Spanyol- 
ország elhagyása között engedett választást.

A zsidók túlnyomó része inkább az utóbbit választotta, semhogy 
vallását megtagadja és csakhamar közel száznyolcvanezer zsidó ember 
hagyta el Spanyolországot, vagyonának csak a romjait cipelve magával.

De csakhamar rákerült a Spanyolországban maradt mórokra is 
a sor. Amíg Talavera volt Granada érseke, ő megtartotta a Boabdillal 
kötött szerződést és szelíden bánt a mórokkal. Hiszen az ő mondása 
ez v o lt: „A mórban nincs meg a keresztények hite, de a keresztényből 
hiányzanak a mórok jó cselekedetei.” De utána Ximenez bíboros vette 
kezébe a térítés munkáját és ő azután lábbal tiporta azt, amit Izabella 
ünnepélyesen megígért. Erőszakkal iparkodott a mórokat a keresztény 
vallásra téríteni s barbár módon járt el mindazzal szemben, ami bárhol 
s a mohamedán kultúrára emlékeztetett. így, örök kárára az emberi

ségnek, elégettette a granadai könyvtár összes, nagyértékű kéziratait.
Ezekre az eseményekre fellázadtak a még Granadában lakó mórok, 

akik a legfelsőbb városrészben, az úgynevezett Abaicinen laktak és a 
királynő által lecsillapításukra kiküldött Fendilla gróf csak azon ígé
rettel tudta őket megbékíteni, hogy Boabdil kapitulációjának feltételeit 
a jövőben meg fogják tartani. De ez az ígéret is hiábavaló volt. Xime-
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néz nem tartotta meg £ erre újabb lázadás tört ki, most már nemcsak 
Granadában, hanem a hegyvidéken lakó mórok között is. A királynő 
vezére, Gonsalvo de Cordova csakhamar leverte ugyan a lázadókat, de 
a forrongás nem szűnt meg s csakhamar ismét nyilt lázadás tört ki a 
mórok által lakott Ronda tartományban. Ennek a lázadásnak leverésére 
a királynő Gonsalvo testvérét, Alonso de Aguilart küldte ki, de a spanyo
lok nem bírtak az elkeseredetten harcoló mórokkal, akik nagy diadalt 
arattak rajtuk, úgyhogy Alonso maga is holtan maradt a csatatéren. 
Maga Ferdinánd volt kénytelen hadat vezetni a felkelők ellen és amikor 
véres csatában megverte, őket, a szerencsétlenek seregestül vándo
roltak ki Afrikába, vagy pedig szinleg megkeresztelkedtek, hogy az 
inkvizíció fogdmegjeinek az örökös zaklatása alatt éljenek nyomorú
ságos életet.

Izabella tehát elérte azt, hogy országában nem volt más, csak 
keresztény és spanyol. Ez a nagy királynő, ha több tekintetben elfogult 
is volt némileg, számtalan erénnyel volt ékes. Határozottság ridegség 
nélkül, méltóság gőg nélkül egyesült benne és bár királynői mivoltát 
mindig fejedelmi pompával mutatta a világnak, a családja körében 
egyszerű, szerető asszony volt.

Amivé Kasztilia lett, azt neki köszönheti, mert férje inkább a kül
politika vezetését vette a kezébe. S Ferdinánd erre nagyon rátermett 
ember volt. Vallásosság egyáltalán nem volt benne, bár politikából 
rendkívül vallásosnak mutatta magát. De alapjában véve nem volt 
egyéb a trónon sem, mint nagyon józan gondolkozású üzletember, aki 
mindent hidegen fontolt meg. Annyira fösvény volt, hogy ruháját a 
feleségével javíttatta ki, az eszközökben pedig, amelyekkel célját el 
akarta érni, egyáltalán nem volt válogatós. Símanyelvű, kétszínű, ravasz, 
mint a róka, élesen látó, mint a keselyű : ez volt Ferdinánd király. Ö volt 
az első uralkodó Európában Olaszországon kívül, aki az olasz uralkodók 
ravasz, kétszínű, sőt sokszor elvetemedett politikáját űzte. Olaszország
ban nagy sikereket ért el, ő volt a megalapítója a spanyol uralomnak 
Nápolyban és Szicíliában.

A királyi párnak öt gyermeke volt s ezek közül csak az egy Juan 
(János) fiú, a többi négy Izabella, Johanna, Kalalin és Mária leány. 
A legidősebb leányt, Izabellát a portugál trónörökössel, Al/onzzal háza
sították össze. De ez a házasság szerencsétlen véget ért, alig egy év múlva 
Alfonz leesett a lóról, nyakát szegte és a fiatal Izabella mint gyászoló 
özvegy tért vissza a szüleihez. János, a trónörökös Miksa császárnak a 
leányát jegyezte el, míg Johanna ennek testvéréhez, Fiilöphöz ment



-  • j** - i ■ -  l'

24 Tolnai Világtörténelme
••

feleségül. Katalint Artúrral, az angol trónörökössel jegyezték el. Izabella 
is újból férjhez ment Mánuel portugál királyhoz s újból elfoglalta a por
tugál trónt.

De ekkor rettenetes csapás érte a királyi házat és az egész orszá
got. Rövid betegség után meghalt János, a trónörökös Salamanca váro
sában. Az egész ország negyven napig gyászolta.

János halála nagy zavart okozott a trónöröklés rendjében, mert 
míg Kasztilia Izabellát, a portugál királynét ismerte el trónörökösül, 
addig Arragonia megtagadta ezt, mert törvényei szerint asszony Arra- 
goniában király nem lehetett. Ekkor azonban újabb haláleset tö rtén t: 
Izabella meghalt, miután életet adott egy Miguel (Mihály) nevű fiú
gyermeknek. Ennek az örökösödése ellen Arragoniának sem volt ki
fogása, de a sors tovább üldözte a királyi családot, a kis Miguel is meg
halt s így a trónöröklés joga Spanyolországban Johannára szállt, akin 
már akkor látszott a kezdődő őrültség.

Ezek a csapások megtörték Izabella erejét. Már legkedvesebb 
leányának, Izabellának a halála óta folyton betegeskedett, később ehhez 
az inkább lelki természetű bajhoz valami alattomos láz is csatlakozott. 
Nyugodtan készült a halálra, elintézte végső dolgait és úgy rendelte, 
hogy férje legyen a régens abban az esetben, ha a beteglelkű Johanna 
nem tudná végezni a kormányzás tennivalóit. Végre 1504 november 
2G-án meghalt Izabella.

Ferdinánd két évvel a felesége halála után újból megnősült, leg
inkább azért, mert vejét, Fülöpöt nem szerette s remélte, hogy még 
születik férfiutóda, aki Arragoniában a trónon követheti. Eleonórát, 
a francia király egy rokonát vette feleségül, de reményében csalódott. 
Született ugyan fiúgyermekük, de csakhamar meg is halt. Igv tehát 
Arragonia és Kasztilia újból való különválása nem teljesedett be, talán 
az egész spanyol népnek nagy szerencséjére.

Szép Fiilöp és ürült Johanna.

Ferdinánd, mint már mondottuk, gyűlölte a vejét, Fülöpöt, aki
nek a történelem a Szép Fiilöp nevet adta. De azért mégsem tudta meg
akadályozni, hogy a kasztiliai rendek az osztrák főherceget el ne ismerjék 
királyuknak. így jutott a Habsburg-ház a kasztiliai trónra, ez a házasság 
jelenti világhatalmának kezdetét.

Ferdinánd visszavonult Arragoniába, de ekkor újabb váratlan
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csapás érte a spanyol királyi háza t: Szép Fülöp váratlanul, huszon
nyolc éves korában meghalt, hátrahagyva a szerencsétlen Johannát, 
akinek őrültsége ekkor már teljesen ki volt fejlődve.

Johanna már gyermekkorában is búskomor volt, de betegsége 
a házassága után fejlődött ki teljesen. Férjét, Fülöpöt imádta, de ez 
állhatatlan, csapodár természetű ember volt s a gyenge idegzetű asszony 
lelki betegségét ez a szerencsétlen házasság még jobban kifejlesztette. 
Fülöp lement ugyan a nejéhez Spanyolországba, de csakhamar fakép
nél hagyta Johannát és visszament Németalföldre. A féltékeny asszony 
utána utazott s szörnyű dologra ta lá lt : a férje az ő egyik volt udvar
hölgyével élt együtt nyilvánosan. Johanna erre az udvarhölgynek tőből 
lemetszette a haját és kikergette a palotából. De Fülöp szerelmét nem 
volt képes visszanyerni, ellenkezően, a durvalelkű és a csupán 
élvezeteknek élő ember nyilvánosan, az egész udvar füle hallatára a 
legbrutálisabb szidalmakkal illette.

Johanna mindennek ellenére nem tudott férjétől megválni, követte 
mindenhová, az oldalánál volt és nem hagyta el betegágyában sem, Mikor 
Fülöp meghalt, ez a csapás végleg megzavarta Johanna lelkét. Csodálatos
képpen soha nem sírt, még akkor sem, mikor férjét meghalni látta, de 
ahogy özvegységre maradt, állandó, tompa mélakórban élt. A szobáját 
elsötétíttette, ki nem ment sehova, hanem egész nap némán, szótlanul 
és mereven ült, mint egy szobor. Ha valami állami ügyben szóltak hozzá, 
vagy az aláírását kérték, rendesen ez volt a felelete :

„Apám majd gondoskodni fog mindenről, ő jobban ért az ügyek
hez, nekem most csak az a dolgom, hogy a férjem lelki üdvösségéért 
imádkozzam.”

Az egyetlenegy dolog, amivel foglalkozott, az volt, hogy ügyelt 
flamand zenészeinek a rendes fizetésére. Mert gyermekkorától fogva 
nagyon szerette a zenét s a zene hozott némi megnyugvást is a lelké
nek. Beszélni ritkán beszélt, de akkor szelíden és okosan szólt, ami ijesztő 
ellentétben volt cselekedeteinek oktalan voltával. Mert cselekedetei 
teljesen őrültre vallottak.

így egyszer egy hideg decemberi napon hirtelen és minden elő
zetes fontolgatás nélkül elhatározta, hogy át fogja szállíttatni férjé
nek holttestét Burgosból Granadába. Sőt kijelentette azt is, hogy 
az elutazás előtt még egyszer akarja látni a holttestet. Mindenféle lebe
szélés hiábavaló volt, még csak a makacsságát növelte, úgyhogy végre 
kénytelenek voltak engedni neki. Felbontották Szép Fülöpnek mind a 
két koporsóját, a fából készültet és az ólomból valót is. A hulla
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be volt ugyan balzsamozva, de azért már annyira elporladt, hogy alig 
volt rajta emberi alak.

A holttestet azután pompás négylovas gyászszekérre helyezték és 
éjnek idején elindultak vele nemesek és papok kíséretében, fáklyafény 
mellett Granada felé. Mindig éjjel utaztak, mert Johanna azt mondta :

„Annak az asszonynak, aki elveszítette élete napját, nem szabad 
a nap világosságát látnia !”

Ha egy-egy városhoz értek, akkor a koporsót vagy a templomban, 
vagy valami kolostorban helyezték el s mindig újra gyászmisét mondtak, 
mintha Fiilöp csak akkor halt volna meg. A templomot pedig és a kopor
sót fegyveresek seregének kellett őriznie, azért, hogy nő ne juthasson 
közel hozzá, mert Johannát még mindig a tébolyodott féltékenység 
gyötörte. Egy alkalommal egy kolostorhoz érkeztek és ott Johanna, 
abban a hitben, hogy ott barátok laknak, letétette a koporsót a kolostor 
mellett lévő temetőben. De irtózatos lett az ijedelme, amikor megtudta, 
hogy a kolostor apácáké s hogy a temetőben, amelyben a koporsó áll, 
szintén apácák vannak eltemetve. Rögtön kiadta a parancsot, hogy 
vigyék ki a halottat a szabad mezőre, de mielőtt elindultak volna, fel
bontatta megint a koporsókat s megnézte, hogy benne van-e a férje. 
Azután kivonultak a temetőből és a szabad ég alatt töltötték az egész 
éjszakát, vad szélviharban, amely kioltotta a fáklyákat, hidegben és 
sötétségben.

Johanna egy másik alkalommal elbocsátotta hirtelen, minden meg- 
okolás nélkül mindazokat a tanácsosokat, akiket az apja rendelt melléje. 
A legrettenetesebb zavar támadt volna az egész országban, ha ekkor 
közbe nem lép ismeretes erélyével és ravaszságával Ximenez bíboros. 
() fenntartotta a rendet és kikiáltatta Kasztilia királyává I. Károly néven 
Johanna legidősebb fiát, aki akkor még gyermek volt, de aki később 
mint V. Károly császár írta bele nevét egész Európa történetébe.

Károly helyett egyelőre Ferdinánd vette át az uralkodást. Johanna, 
akinek lelke mindjobban elborult, Tordesillasba vonult vissza, ott fejezte 
be életét keserves szenvedések után 1555-ben.

Tolnai Világlörtrnc me
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Portugália.

A Spanyolországgal szomszédos Portugáliában ebben az időben 
csaknem ugyanolyan állapotok uralkodtak, mint Izabella uralkodásá
nak kezdetén Kasztiliában. A nemesség volt az úr az egész országban, 
a király csupán névleg uralkodott. Hogy milyen nagy volt a nemesek 
birtoka, arra példának elég idézni, hogy Braganzai Ferdinánd herceg, 
a király sógora nem kevesebb, mint ötven városnak, községnek 
és falunak volt az ura és 3000 lovast meg 10.000 gyalogost tudott 
hadba állítani.

V. Alfonz, ez a gyenge király még csak megerősítette a nemességet 
esztelen adományaival, de utóda, II. János követte Ferdinánd és Iza
bella példáját és kemény kézzel ragadta meg a kormány gyeplőit. Vissza
vette a nemesektől az oktalanul nekik osztogatott donációkat és a polgár
ságra támaszkodva, erősen megnyirbálta kiváltságaikat. A nemesség 
ellene akart szegülni ennek az új rendnek, de János nem engedett, hanem 
vezérüket, a fentebb már említett Braganzai Ferdinánd herceget el
fogatta, felségárulás miatt törvényszék elé állíttatta és a halálos ítéletet 
könyörtelenül végre is hajtatta rajta.

Ekkor az elítéltnek sógora, aki a királynak is rokona volt, Viseli 
herceg összeesküvést szőtt a király élete ellen. Az volt a célja, hogy 
Jánost megöljék és utána ő lépjen a trónra. Azonban János értesült a 
tervről és a herceget magához csalta Setuvalba. Itt azután ő maga döfte 
bele az összeesküvők vezetőjének szívébe a tőrt, míg a többi összeeskü
vőt elfogatta s vagy kivégeztette vagy börtönbe vettette őket.

János így megtörte a nemesség hatalmát, de amikor a végét érezte, 
lelkifurdalások fogták el Braganza kivégzése és Viseu meggyilkolása 
miatt. Hogy lelkét megnyugtassa, miután gyermeke úgysem volt, Mánuelt, 
a meggyilkolt Viseu testvérét tette meg örökösévé. Ez energikusan foly
tatta a munkát, amelyet János megkezdett és végre teljesen helyreállí
totta a rendet Portugáliában.

János jellemzésére fel kell még említenünk, hogy nagy barátja 
volt a tudományoknak és művészeteknek, levelezésben állt az olasz 
humanistákkal és ő alatta nyílt meg az első könyvnyomda Portugáliá
ban. Hogy János milyen nagyra becsülte ezt az új tudományt, arról 
tanúskodik az, hogy minden könyvnyomtatással foglalkozó embernek 
nemességet adományozott.



Az Indiába vezető út.

Ezek voltak a politikai viszonyok és a közállapotok az Ibériai- 
félszigeten, amikor ellenállhatatlan ösztönnek engedve, spanyol és por
tugál hajósok hajóra szálltak, hogy keressék a tengeren az utat a mesés 
országok, India, Kína, Japán felé, de úgy, hogy nyugatnak induljanak el.

E távoli, mesés országokkal Európa lakossága már másfélezer 
esztendő óta bizonyos érintkezésben volt. India termékei, mint az elefánt- 
csont, a drágakövek, a gyöngyök, a fűszerek és gyógyítószerek csak úgy 
nélkülözhetetlenné váltak Európára már az ókorban, mint Kína drága 
terméke, a selyem. India természetes útja Egyiptomon vezetett keresztül 
és már Krisztus előtt 600 évve’ megpróbálta Nekau fáraó ezt az utat 
azzal rövidíteni meg, hogy a Nílustól hajócsatornát ásatott a Vörös
tengerig. Dáriusz, a perzsák királya, amikor meghódította Egyiptomot, 
még jobban kiszélesíthette és egészen kiépíttette ezt. Hérodotosz úgy 
írja le a csatornát, hogy két nagyobbfajta hajó elfért rajta egymás mel
lett és hogy az út a Nílustól a tengerig négy napba került. A csatorna 
használható volt egészen Kr. u. a VI. századig, sőt az arabok többször 
helyre is állították, de Almanzor kalifa katonai okokból betömette.

A szokottabb útja Indiának azonban a következő v o lt: A Földközi
tengertől hajón fel a Níluson egész Koptoszig, azután karavánéit a 
sivatagon keresztül egész Berenice kikötőjéig a Vörös-tenger partján, 
ahonnan azután már nyílt volt a tenger Indiáig. A hajók innen a 
délnyugati monszun-szél feltámadásának idején indultak el, útjuk 
negyven napba került és a visszatérésre az északkeleti monszunt 
használták fel.

Egészen bizonyos, hogy Nagy Sándor idejében a görögök közvetlen 
tengeri közlekedést tartottak fenn Egyiptomtól Indiáig. Egyes hajók 
elmentek egész a Gangesz torkolatáig, sőt elmerészkedtek egész Malak- 
káig, amelyet akkor Arany-félszigetnek neveztek. Mi több, egyes vak
merő kalandorok eljutottak egészen Jáváig is. Krisztus után az első 
században eljutott egy görög hajós Kína valamelyik kikötőjéig, amely
nek nevét ő Kattigaranak mondta s amely valahol a Jangce-kiang tor
kolata körül lehetett. Krisztus után 165-ben pedig ugyanezen az úton 
Markusz Aureliusz római császár egy követsége látogatta meg Kínát, 
amelyet a selyemnek kínai neve után (szer) Szeriká-na.k neveztek el.

Krisztus után a VII. században, Alexandria pusztulása után ez 
az út csaknem teljesen megszűnt s az Európa és India között való for-
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galom a Perzsa-öbölnek irányulL Arábián kérésziül, Balszora és Bagdad 
érintésével. Az arabok csakhamar nagyon élénk közlekedést kezdtek 
Kínával, eljutottak a Molukki-szigetekig is és egy ma már elhomokoso- 
dott kikötőjű városban, Ilang-cseu-juban nagy kereskedelmi telepet 
csináltak. Ide összegyülekeztek mindenfelől a kereskedők, hogy eladják 
árúikat az araboknak, akiknek külön városrésze volt itt. De volt külön 
keresztény városrész is Hang-cseu-fuban, ami arra vall, hogy az érint
kezés Európa és Kína között itt nagyon élénk volt. Amikor azonban az 
idegenek iránt barátságos Tarig-dinasztia Kínában megbukott, akkor 
ez a telep is megsemmisült és a Kínával való forgalmat csupán zsidó 
kereskedők tartották fenn Jáva szigetén keresztül.

Az Indiával és Kínával való kereskedelemben nagyon élénk részt 
vettek a bizánciak, valamint egyes olasz városok, mint Amalfi, Salerno, 
Pisa, Genova, Velence. Ebben az időben a mongolok megdöntötték az 
arabok uralmát és egyetlen nagy mongol birodalmat alkottak, amely 
Kínától egész Oroszországig terjedt. A mongolok vallás tekintetében 
teljesen közömbösek voltak s ezért megengedték a keresztényeknek, 
amit az arabok nem engedtek meg nekik, hogy ismét Arábián keresztül 
közlekedjenek Indiával és Kínával. A keresztény kereskedők és nyomuk
ban a hittérítők is ellepték a mongolok által lakott vidéket. Ezek nem
csak nem bántották őket, hanem egyes vidékeken át is tértek a keresz
tény hitre. Ekkor keletkezett az a legenda, hogy Ázsia közepében benn 
nagy keresztény ország van, amelynek pap a fejedelme. János pap orszá
gának nevezték ezt a képzeletbeli nagy birodalmat, amely sohasem volt 
meg, de amelynek a felkeresésére a középkorban számos vakmerő utazó 
vállalkozott. János pap országát természetesen nem találták meg, de 
többen közülük eljutottak Kínába.

A legjelentősebb u azója ennek a kornak Marco Polo volt. Ez 
1271-ben Perzsiából indult ki, a Pamir-fennsíkon eljutott Kasgárig, majd 
Jarkandig és végre Pekingig. Azulán Kubláj talár kánnak a szolgálatába 
állott és az alatt a tizenhét év alatt bejárta majdnem minden tartomá
nyát Kínának, amelyet ő Kathai-nak nevezett. Vissza Európába ezután 
a tengeren tért, mind a két Indiának érintésével. Ezen az úton azután 
később keresztény misszionáriusok is útnak indultak Kínába, sőt sike
rült ott nekik 1306-ban Pekingben érsekséget állítani fel, amely azon
ban csak negyven esztendeig állt fenn.

Marco Polo útleírása és elbeszélései újra felkeltették Európában 
az utazó kedvet és hosszabb pangás után most úgy a szárazföldi, mint 
a tengeri úton számtalan európai kereskedő iparkodott Indiába és Kínába.
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A szárazföldi utat az olasz, főképpen pedig a genovai kereskedők hasz
nálták. Mióta a latin császárság megdőlt, a Fekete-tengeren egészen a 
genovaiak tartották fenn a hajózást s így az Ázsia szárazföldjén keresz
tül vezető úthoz nekik volt legkönnyebb a hozzáférés. De nemcsak a 
Fekete-tengeren, hanem a Kaspi-tengeren is jártak a genovaiak hajói, 
hogy ennek a zárt tengernek az átszelésével is megrövidüljön az út kelet 
felé. A tengeri úton viszont megint az arabok kezdték meg a kereske
dést, de ekkor már a kínaiak maguk is eljöttek hazulról, hogy az árúikon 
minél jobban adhassanak túl. És megjelentek a Perzsa-öböl meg a 
Vörös-tenger kikötőiben az ormótlan, addig soha nem látott kínai dsun- 
kák, a házhajók, amelyek közül némelyik olyan óriási nagyra volt építve, 
hogy ezer ember is utazott rajta. Kínában újra megnépesedett Hang- 
cseu-fu kikötője, újra letelepedtek ott az arabok és a krónikák úgy mond
ják, hogy ebben az időben ez volt a világ legnagyobb városa. És ekkor 
már csábította az utasokat a még távolabbi, titokzatos szigetország is, 
amelyet akkor Zipangunak neveztek kínai neve után (Dsi-pan-kue), 
amely annyit jelent, mint a felkelő nap országa. Ez a titokzatos sziget, 
mint már a neve is elárulja, nem volt semmi más, mint a mai Japán.

Amikor Szíriát visszahódították az arabok, ezek megint megaka
dályozták, hogy a keresztény kereskedők az azon keresztül vezető utat 
használják s így ismét Egyiptom felé fordult a közlekedés. Ez az ország 
ekkor, a mameluk-szultánok idejében a leghatalmasabb államává lett a 
mohamedán világnak s Alexandria is, Kairó is csakhamar bámulatosan 
felvirágoztak. Sőt a tizenötödik század elején úgy becsülték fel Európa 
egy-egy államának a kereskedelmét, hogy hány hajója fordul meg éven
ként Alexandria kikötőjében.

De ennek az élénk forgalomnak is vége szakadt lassanként. A perzsa 
birodalom bukása a szárazföldi utat elzárta a kereskedelem elől, Kíná
ban pedig a Ming-dinasztia lerázta az országról a mongol igát és ezentúl 
nem nézték jó szemmel az európaiakat a Mennyei Birodalomban, mert 
ott általánossá lett az idegengyűlölet. Végül pedig Timur Lenk, a hatal
mas mongol kán elfoglalta újra egész Ázsia közepét s ezzel vége szakadt 
a karavánutaknak, bár az ő fővárosa, Szamarkand nagyon élénk keres
kedelem középpontjává vált.

Azonkívül pedig az egyiptomi szultánok is észbe kaptak és kezd
ték a maguk javára kizsákmányolni az országukon keresztül folyó keres
kedelmet. Óriási vámokat szedtek, úgyhogy például Alexandriában már 
csak háromszoros áron lehetett megvenni azt a fűszert és egyéb árút, 
amit az arab közvetítők Kalikutban, az indiai kereskedelem főpontjá-
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ban vásároltak. Ennek a következése az lett, hogy a nemesfémek, az 
ezüst és az arany kezdtek kiáradni Európából Afrikába és Ázsiába. 
A kereskedés ugyan még mindig a cserén alapult, de mivel Európa ki
vitele sohasem ért fel azzal, amit Ázsiából behozott, a különbséget kész
pénzzel kellett kiegyenlíteni. Hogy ez mennyire rúgott, arról fogalmat 
ád, hogy csak maga Velence évenként háromszázezer aranyat fizetett 
ki Alexandriában. Abban az időben pedig még nagyon kevés volt az 
aranypénz. A római birodalom bukása után a germánok sokáig nem 
mívelték a bányákat s így új arany hosszú időn át nem termett, azon
kívül pedig a középkor pompakedvelő szakaiban temérdek ezüstöt és 
aranyat dolgoztak fel ékszernek, úgyhogy megbízható számítás szerint 
a tizenötödik század végén forgalomban lévő összes pénzkészlet nem 
tett ki többet Európában, csupán mintegy hétszázmillió pengőt a mai 
érték szerint. Nyilvánvaló volt tehát, hogy Európát ilyen körülmények 
között a keleti kereskedelem rövid idő alatt egészen tönkre fogja tenni.

Ekkor váratlan nagy politikai esemény jött közbe. A törökök meg
indultak Ázsiából hódító útjukra és rettenetes rohamuk csakhamar 
megfojtotta az egész levantei kereskedelmet. II. Mohamed szultán 
1453 május 29-én vonult be a meghódított Bizáncba, a mai Konstanti- 
nápolyba s e döntő diadal nyomában egymásután estek áldozatul a 
töröknek a kereskedelem virágzó központjai is. Elfoglalták a törökök 
csakhamar az egész Fekete-tenger vidékét, elpusztították a kikötőváro
sokat és elkergették vagy felkoncolták, a genovai kereskedőket. így, 
amikor 1475-ben a ragyogó Kaf/a városát, a keleti kereskedelem egyik 
legfontosabb gócpontját megostromolták és bevették, nem kevesebb, 
mint hetvenezer embert cipeltek el rabszolgának. Végre 1517-ben Szíria 
és Egyiptom meghódítása teljesen elvágta az útját a keleti kereskedelem
nek. A Fekete-tenger környéke sivárrá és elhagyottá lett megint, mint 
volt a régi görög időkben, a Földközi-tenger keleti része pedig egé
szen a török hatalmába jutott s nem volt többé biztos az európai 
hajók számára.

Bezárult a nagy keleti kapu, kiapadtak India és Kína kincsei és 
az európai hajósnépekben mindinkább felébredt az a vágy, hogy meg
találják az egyenes tengeri utat India felé. A kérdés csak az volt, hogy 
merre van ez az út, a végtelen tenger mely irányában kell elindulni, 
hogy megtalálják.



Homérosz és Hcziodosz még lapos korongnak képzelték a Földet, 
egyetlen síknak, amelyet az óceán foly körül s amelyre az Ég harang 
formájában borul rá. Ez a kezdetleges felfogás azonban már az ókorban 
megdőlt és már Piíhagórász azt tanította, hogy a Föld gömbölyű. Arisz
totelész pedig erre már bizonyítékokat is hozott fel, így a többi közt azt, 
hogy holdfogyatkozások alkalmával a Földnek a Holdra vetett árnyéka 
mindig köralakú, már pedig mindig köralakú árnyéka csak a gömbnek, 
a golyónak van, minden más test vet másféle árnyékot is. Ptolomeusz 
e bizonyítékokat kiegészítette azzal, régi hajóstapasztalat, hogy a száraz
földből legelőbb a hegyek kezdenek látszani. Eratoszthenesz Krisztus 
előtt 250-ben már kimondotta, hogy a Föld gömbölyű lévén, Indiába 
nemcsak kelet felé, de nyugati irányban is el lehet jutni. De neki már 
volt sejtelme arról is, hogy vannak más világrészek is azokon kívül, 
amelyeket az ő korában ismertek. A titokzatos Atlantisz világrészről 
egyébként Plátó is beszél. Szeneka, a híres római tudós szintén sejtette 
egy új világ megléteiét és prófétai lélekkel jövendölte meg egyik tragé
diájában, hogy el fog jönni az idő, amikor az emberek meghódítják a 
tengert és felfedezik ezt az új világrészt is.

Bár az Atlanti-óceánra az ókor hajósai közül csak nagyon keve
sen merészkedtek ki, mégis bizonyos az is, hogy ismerték már a Kanári- 
szigeteket, amelyeket ők a Boldogok szigetének neveztek és ismerték 
Teneriffát is, amelyet örök hóval fedett csúcsa miatt Nivariának nevez
tek. Azonkívül pedig kétségtelen, hogy már az ókorban megtörtént, 
hogy a tengerre jobban kimerészkedő amerikaiaknak járóművét a vihar 
elragadta, belehajtotta a Golf-áramba, amely azután elhozta őket Európa 
partjaira. így Kornéliusz Neposz egyik elbeszélésében szintén megemlé
kezik arról, hogy Kr. e. 62-ben a germán partokra egy sajátságos hajó 
érkezett, amelyben „indiaiak” ültek. Miután kétségtelen, hogy indiaiak
ról nem lehet szó, az idegen hajó utasai nem lehetnek mások, mint az 
ismeretlen világrész lakosai.

Afrika alakja meglehetősen ismeretes volt már az ókarban. Az 
egyik egyiptomi fáraónak a megbízásából föníciai hajósok elindultak 
le a Vörös-tengeren és azután a Gibraltár-szoroson s a Földközi-tengeren 
keresztül tértek vissza Egyiptomba. Ezt a dolgot azonban sokáig csak 
mesének gondolták és Hérodotosz is hazugoknak bélyegzi ezeket a föníciai 
hajósokat, mert azt beszélték, hogy a napot többé nem délen, hanem
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északon látták a delelőn. Mi ma már tudjuk, hogy ez éppen azt bizo
nyítja, hogy túljutottak az egyenlítőn s hogy Afrika körülhajózása 
csakugyan sikerült nekik.

A híres hajós és kereskedő nép, a karthágóiak szintén foglalkoztak 
Afrika körülhajózásával.

Más ókori hajósok szintén jártak Afrika nyugati partvidékén.
Az antik világ lehanyatlásával és a görög kultúra pusztultával 

elvesztek a megszerzett földrajzi ismeretek is és helyükbe legendák kerül
tek, amelyek a szigorúan bibliai felfogás szerint tagadták, hogy a Föld 
gömbölyű. így például Krisztus után a hatodik évszázadban egy Kosz- 
masz Indikopleusztesz nevű görög hajós eljutott Indiáig, innen kapta 
a nevét is, amely annyit jelent, hogy „Indiajáró” és állítólagos tapasz
talatai alapján megírta, hogy a Föld nem gömbölyű, mint a pogány 
Ptolomeusz mondta, hanem négyszögletes síkság, amely a tengerben 
úszik és a sarkain felfelé emelkedik az égnek. A nap e fölött a csodavilág 
fölött sohasem megy le, hanem mindig körülötte kering, a csillagok és 
a hold kigyujtásáról, meg a nap és holdfogyatkozásokról az angyalok 
gondoskodnak.

A középkor tudósai azután sokat vitatkoztak azon, hogy mi a 
hihetőbb, a Földnek korongalakja, avagy négyszögformája-e és végül, 
mivel a biblia ezt a kifejezést használja : „a Föld kereke,” abban álla
podtak meg, hogy a Föld csakugyan köralakú. Ezt a kört két részre, 
keletire és nyugatira osztották, a keletin Ázsia foglalt helyet, míg a 
nyugatin testvériesen megosztozkodott Európa és Afrika. Ez az együgyű 
felfogás természetesen elejét vette annak, hogy India nyugat felől való 
megközelítésére még csak gondolhassanak is az emberek.

Azonban volt más világfelfogás a Földről már a középkorban is. 
Az arabok, ez a rendkívül nagyműveltségű nép, vették át a klasszikus 
tudomány örökét. Ptolomeusz nagy könyvét is lefordították Almageszta 
címmel arabra s azóta az arab tudósok kétségtelenül meg voltak győződve 
a Föld gömbalakjáról. Tőlük azután a XIII. században, a keresztény 
skolasztikus bölcselet idején terjedt el ez a tudás Európa többi részében 
is. Dante, az Isteni Színjáték költője, e művében már fel is tételezi az 
olvasójáról, hogy tudja, hogy Földünk golyóalakú.

Afrikát szintén jól ismerték az arabok. Ismerték még Madagaszkár 
szigetét is és így szinte csodálatosnak tetszhetik, hogy Afrika déli csú
csához kelet felől nem jutottak el. Az északi partvidéket szintén kitünően 
ismerték az arabok és az ottlakó afrikai törzsekkel élénk kereskedelmet 
folytattak. Ebben csakhamar követte példájukat néhány olasz város,
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így Genova meg Piza és a katalóniaiak. Karavánutak keletkeztek Afrika 
beleseje felé, ahol csakhamar mint hatalmas és élénk forgalmú kereskedő- 
város fejlődött ki Timbuktu.

Két nagy tévedése is volt azonban az araboknak Afrikára vonat
kozóan. Az egyik az volt, hogy a Niger-folyóról azt képzelték, hogy az 
nem egyéb, mint a Nílusnak nyugat felé való kiágazása és hogy annak 
íorrásainál, vagyis a titokzatos Nílus-források vidékén van az Aranyföld, 
ahova azonban nem lehet eljutni. A másik tévedésük pedig az volt, 
hogy Afrika déli csúcsát úgy képzelték, hogy az messzire kinyúlik kelet 
felé és még Indiával szemben is ott van.

Ehhez a két földrajzi tévedéshez járultak azután egyéb tévedések 
is, amelyek mind arra voltak alkalmasak, hogy visszarettentsék a hajó
sokat akár a nyugat felé való úttól, akár pedig Afrika körülhajózásának 
a gondolatától. Ebben az időben Arisztotelész tanítása teljes tekintélyé
ben ragyogott, ez az ókori bölcs pedig azt mondta, hogy a Földnek az 
egyenlítő vidékén fekvő része teljesen puszta és kopár, úgy agyonégeti 
a napsütés, hogy ember ott élve meg nem maradhat. Ezért, bár Arisz
totelész kora óta már számtalan hajós jutott el az egyenlítőig, a gondo
lat, hogy ez a gyilkos égöv úgyis útját állná a vállalkozásuknak, vissza
rettentette a hajósokat ettől az úttól. Ezenkívül pedig azt is hitték ebben 
a korban, hogy az Atlanti-óceán vize, mentül inkább északra vagy nyu
gatra halad rajta a hajós, mindjobban megsűrűsödik, míg végül úgy
nevezett májtengerré változik át. Ez á máj tenger sűrű, ragadós anyagból 
áll, amelybe a hajók beleragadnak. Azonkívül pedig a régiek képzelete 
szerint itt volt a Földön az a nagy lyuk, amely a vizet hol magába szívta, 
hol ismét kilökte és ezzel a tenger áradását és apadását okozta.

Ezekhez a — hogy úgy mondjuk — „tudományos” tévedésekhez 
hozzájárult még azután a sokféle mese és babona is. A tengerészek fan
táziája mindig élénk és nagyon sokat lát, azonkívül pedig a föníciai hajó
sok készakarva is terjesztették a mennél szörnyűségesebb babonákat a 
tenger rémségeiről, hogy ezzel a többi népet elijesszék az óceántól, ame
lyen egyedül akartak urak lenni.

Ezek szerint a babonák szerint a nagy tenger tele volt a legkülön
bözőbb, legijesztőbb veszedelmekkel. Valahol, nem is nagyon messzire 
az ismert partoktól áll a rettenetes mágneshegy, amely magához vonzza 
a hajókat, vagy pedig kiragad belőlük minden vas alkatrészt, szeget 
és pántot, úgyhogy az egész járómű szétmegy s utasai nyomorultul oda
vesznek. A távolabbi partvidékeken rettenetes óriások, vagy pedig még 
náluk is gonoszabb indulatú törpék, koboldok leselkednek a kiszálló hajó-
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sokra, hogy elpusztítsák őket. A tengerben magában pedig szintén sok
féle rém lakik, de a legszörnyűségesebb közöttük a krák. Ez a rege 
szerint nem volt egyéb, mint óriási nagyságú polip, amelynek kidülledő 
szeme megdermesztette a vért annak az ereiben, aki rá mert tekinteni.

Érthető tehát ezek után, hogy a középkori hajósnép sokkal irtó
zatosabb félelemmel gondolt a távol nyugati tengerre, mint akár a Föld
közi-tengernek kalózok által leginkább veszélyeztetett vidékére is.

A normannok fölfedezik Észak-Amerikát.

Míg a Földközi-tenger vidékének népe ilyen babonás borzalommal 
gondolt az Atlanti-óceán vizeire, addig az északi tengereknek vakmerő, 
bátorságáról híres hajós nemzete, a normannok nem riadtak vissza a 
vizek távolságaitól és messze útjaikon egy új világrész partvidékét fedez
ték fel. Egy vakmerő norvég hajós, Gunnbjörn fedezte fel először ezt az 
addig ismeretlen világrészt. Hajóján Izland szigetére iparkodott, de 
erős szélvihar elkapta és észak felé hajtotta, mígnem új szárazföldre 
talált, amelyet gyönyörű zöld erdői és mezői miatt Grönland-nak (Zöld 
föld) nevezett el. Mert Grönland klímája abban az időben még sokkal 
enyhébb volt, mint most, megtermett rajta a mérsékelt égöv teljes 
növényzete. Ez a tizedik század első harmadában történt és Gunnbjörn 
után vagy ötven esztendő múlva egy másik hajós, Snübjörn már egye
nesen azzal a céllal indult útnak, hogy Grönlandot keresi fel. Meg is 
találta, de nem telepedett le a szép zöld félszigeten. Az első norvég letele
pülő itt Vörös Erik volt, akit hazájából gyilkosság miatt száműztek 
982-ben. A fia, Leif Erikson, aki szintén utána ment apjának Grönlandba, 
de előbb otthon Norvégiában megkeresztelkedett, vitte a kereszténysé
get ennek az eddig ismeretlen vidéknek gyér, különös lakossága közé. 
Krisztus után éppen az ezredik esztendőben történt, hogy Leif új hazá
jából visszalátogatott Norvégiába, de amikor onnan haza akart térni, 
nagy vihar támadt, köd szállt alá s a norvég hajós Grönland partjai 
helyett egy más szárazföldet látott meg. Erdővel benőtt partok tárultak 
szeme elé s amikor a vihar múltán vissza tudott térni Grönlandba és 
elmondta, hogy mit fedezett fel, a következő esztendőben, 1001-ben 
onnan is elindultak a norvég hajósok, hogy felkeressék az új földet.

De vállalkozásukat nem koronázta siker, nem tudták azt a part
vidéket megtalálni. Két év múlva azután Thor finn Karlseve indult útnak 
három hajón száznegyven emberrel és viszontagságos utazás után el
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is julolt a Leif állal emlegetett új földre, amely nem volt egyéb, mint 
Észak-Amerikának Labrador nevű része. A norvégek ezt Helhúandnak 
(Kőország) nevezték el s onnan délebbre hatolva új partvidékre találtak, 
amelynek a Markland (Erdőország) nevet adták. Végül találtak egy har
madik földet is, amelyet az itt vadon növő szőlőről Yinlandnak (Szőlő
ország) neveztek el. Az előbbi nem volt egyéb, mint Ujfundland, az 
utóbbi pedig Cap Breton szigete. E vidékeken a norvégek több évig 
időztek és hol barátságos, hol pedig ellenséges érintkezésben álltak a 
bennszülött indián vadásztörzsekkel.

Később azonban saját maguk között is viszálykodni kezdtek és 
ekkor, 1006 nyarán visszatértek Grönlandba. Újabb kísérletet azután 
nem is tettek arra, hogy az újonnan felfedezett földeket felkeressék. 
Csak tizenöt évvel utánuk, 1021-ben tett kísérletet Grönland első püspöke, 
Gnuthson Erik arra, hogy felkeresse újból Yinlandot, de hiába, nem 
találta meg. így azután lassanként feledésbe merült az újonnan felfede
zett világ s e feledés fátyla annál sűrűbb lett, mert a XIV. században 
megszakadt az összeköttetés Európa és a mindinkább eljegesedő Grön
land között is. A felfedezések emlékét csak az úgynevezett Flatő-könyv 
örökíti meg, amelyet Fiatő szigetén írt két norvég barát s amelyben 

4 leírják honfitársaik kalandjait.

Az olaszok és a portugálok fölfedező útjai.

A Földközi-tenger vidékének népei azonban mindjobban kezdték 
érezni a szükségét annak, hogy megtalálják az Indiába vezető utat. 
A hajóépítés és a hajózás tudománya jelentékenyen megjavult, különö
sen Olaszországban és főképpen Genovában. A lehetőség a távoli utak 
megkísérlésére még inkább kínálkozó volt, amikor elérkezett Kínából 
Európába is az iránytű ismerete. Neckam Sándor már 1187-ben taní
totta a párizsi egyetemen, hogy mikép kell az iránytűvel bánni, később 
a hajósok mind sűrűbben kezdték alkalmazni a mágnestűt a hajóikon. 
De ezek az iránytűk persze nagyon tökéletlenek voltak, mindössze annyi
ból állottak, hogy egy tű hegyén forgott a mágnesvas. Az úgynevezett 
szélrózsát hozzá csak vagy száz év múlva találták ki és végül az Amalfi- 
ból való Gioja Flavio volt az első, aki a mágnesvasat és szélrózsát egy 
dobozban egyesítve, tökéletes busszolát adott a hajósoknak. De ez már 
a XIV. század elején történt.

Ennek az új kincsnek a birtokában az olasz hajósok képesek lettek'
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arra, hogy pontos térképet készítsenek mindarról a partvidékről, ame
lyet útjuk közben láttak, azonfelülpedig tájékozhassák magukat a nyilt 
tengeren is, amikor nem látnak szárazföldet, vagy amikor felhők vagy 
köd elfedik előlük az eget. Természetes tehát, hogy ez az új hatalom, 
amely az emberek kezébe jutott, új tettvágyra is ösztökélte őket. Már 
1291-ben elhatározta egy bátor genovai hajós, Doria Tedisio, hogy meg
kísérli Afrika körülhajózását. Útnak is indult, de soha többé nem tért 
vissza, a haragvó tenger áldozatul követelte. Az ő sorsára jutott a két 
Xivaldi-testvér is, akik szintén Genovából, ugyanabban az esztendőben 
indultak el Afrika körülhajózására, de hasonlóképpen odavesztek. 
Vagy ötven év múlva hasonló sors érte a katalóniai Ferrer Jaka
bot is, aki Majorca szigetéről indult útnak Afrika vizei felé. Szintén 
odaveszett.

De ezek a katasztrófák nem rettentették vissza a genovai hajóso
kat a tenger további járásától. Útra keltek nyugat felé és a XIV. század 
elején genovai kereskedők jelentek meg a hollandiai Antwerpenben. 
Ugyanebben az időben pedig a genovaiak újból felfedezték a régiek által 
„Boldogok szigete” nevén ismert szigetcsoportot és elnevezték Kanári
szigeteknek. Ugyancsak felfedezték a genovaiak Madeirái is (A fák szi
gete) és az Azorokat is (Kánya-szigetek.) De egyik újonnan felfedezett 
sziget sem maradt az ő birtokukban. Madeirát és az Azorokat a portu
gálok vették hatalmukba, a Kanári-szigetekre pedig a spanyolok tették 
rá a kezüket.

Ezen a szigetcsoporton egy nagyszámú és művelt nép lakott, az 
úgynevezett guandok vagy vandok. Kétségtelen, hogy ezek az Észak- 
Afrikába lejutott s onnan ide áthajózott vandáloknak voltak az ivadékai. 
A spanyolok, alighogy elfoglalták e szigeteket, hittérítőket küldtek oda, 
hogy megtérítsék a guandokat, de ezek legyilkolták a spanyol papokat. 
Nemsokára ezután egy normandiai lovag, Jean de Bélhencourt indult el 
ötven vitéz emberrel La Rochellcből és megszállta a Kanári-szigeteket 
s kis várat épített olt magának és rábírta Spanyolországot, hogy a szi
geteket mint hűbért adja neki. Hosszú évekig tartó harcok következtek, 
amelyekben a jövevények végre leigázták a vitéz guandokat és kény- 
szeri tették őket a kereszténység felvételére.

E szigetcsoportok felfedezése nagyjelentőségű volt a nyugati hajó
zás tekintetében. Hiszen az Azori-szigetek 188 mérföldnyire feküsznek 
Portugáliától, tőlük pedig az út Amerika legközelebb eső pontjáig, az 
újfundlandi Race-fokig 262 mértföld mindössze. így már csak kevés 
fejlődés, tökéletesedés kellett a hajózás számára, hogy eljöjjön az idő,
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amikor majd ennek az — igaz, hogy akkor még hatalmas — távolság
nak a legyőzésére is vállalkozni mernek.

Amit vakmerőén a genovaiak kezdtek meg, azt a portugálok foly
tatták azután kényszerűségből. A mórokkal való folytonos harcaik arra 
kényszerítették őket, hogy hajóikkal is Afrika ellen induljanak, de az 
a körülmény, hogy tapasztalatlan hajósok voltak, arra kényszerítette 
őket, hogy csak a parti hajózásra szorítkozzanak. De még talán ebben 
sem vállalkoztak volna semmi nagyobb dologra, ha folytonosan nem 
ösztökélte volna őket Tengerész Henrik herceg (1394—1460.), I. János 
királynak a fia.

Születésekor a csillagjósok természetesen felállították horoszkóp
jaikat és nagy dolgokat jövendöltek ki a csillagokból az újszülött infáns 
(herceg) számára. Szerintük Henrik arra volt hivatva, hogy nagy fel
fedezéseket tegyen és hogy rejtelmes titkokat fejtsen meg az emberiség 
számára. A herceg csakugyan már fiatal korában kitüntette magát bátor
ságával és a mórok ellen olyan vitézül harcolt, hogy csakhamar a Krisztus
rend nagymesterévé lett.

Az volt a terve, hogy a mórokat a saját hazájukban, Észak-Afriká- 
ban támadja meg, hogy felfedezhesse a mesés János pap országát, amelyet 
abban az időben a mai Abesszínia helyén sejtettek az emberek, miután 
kiderült, hogy Ázsiában sehol sem található. Henrik tehát, hogy erre a 
nagy tengeri vállalkozásra elkészülhessen, Algarbiában a rideg és kopár 
Sagres sziklazátonyokra építtette fel kastélyát, ahonnan végig lehetett 
tekinteni a végtelen óceánon egész a messze szemhatárig. Ez a kastély 
volt a világ legelső obszervatóriuma, mert Henrik csillagvizsgálót és 
földrajzi meg térképrajzoló iskolát is állított fel benne. Azonkívül hatal
mas tengeri arzenált is építtetett, a közeli Lagos kikötőjében pedig 
ott álltak hajói, amelyeket a Krisztus-rend óriási vagyonából jól fel 
tudott szerelni.

Henrik erős testalkatú, komoly természetű ember volt, biztos fel
lépéssel és szigorú erkölcsökkel. Yéghetetlen szorgalmával, buzgalmá
val és egyéniségének komoly szeretetreméltóságával magához tudta 
láncolni ez a herceg portugálokat és külföldieket egyaránt.

Henrik herceg fellépése előtt a portugál hajósok nem merték út
jaikon szemük elől téveszteni a szárazföldet és afrikai útjaikon nem 
merészkedtek tovább, csak a Nun-fokig, amelyet ők Cap Nao-nak nevez 
tek el (Nem-fok), mintegy jeléül annak, hogy azon túl nem merészked
nek a tengerrel szembeszállni. Különösen visszaijesztette a portugál 
hajósokat attól, hogy Afrika partján előbbre iparkodjanak délre, a
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Szahara sivatagának kietlen partvidéke, amelyet ezenkívül még igen 
gyakran a hajókra nézve akkor még oly veszedelmes köd borított el.

Ilyen körülmények között maga Henrik herceg is lemondott Afrika 
körülhajózásának a gondolatáról, amely pedig kezdetben szintén a tervei 
közé tartozott és most már az volt a fő törekvése, hogy hajói eljuthas
sanak a Niger torko
latáig s azután ezen 
a folyón felhajózva 
érkezzenek meg Já
nos pap mesés orszá
gába, amelyet, mint 
már mondottuk, ak
kor Abesszíniában 
sejtettek, a Nílus (és 
tévesen gondolva a 
Niger) forrásainak 
vidékén.

Azután, hogy 
a portugálok elvet
ték a móroktól az 
Afrika legészakibb 
fokán, Gibraltárral 
szemben fekvő Ceu- 
tát is, Henrik herceg 
egyre ösztökélte ten
gerészeit, hogy csak 
próbáljanak előbbre 
haladni. Csakugyan, 
egyik hajójuk még 

* abban az évben el 
is jutott a Bojador- 
fokig, de onnan, a
sziklákon való erős hullámverés és örvénylés miatt kénytelen volt 
visszatérni Portugáliába. De visszatérésük gyalázatos bűnnel volt 
fertőzve: szerecseneket hoztak magukkal arról a vidékről és drága 
pénzen adták el őket rabszolgákul. És csakhamar kezdett felvirulni az 
emberrablás gaztette. Gil Eannes kapitány a Kanári-szigetekről vitt 
Portugáliába rabszolgákat s ott nagy áron, mai pénzben csaknem 700 
pengőért adta el fejenként a szerencsétleneket

Tengerész Henrik portugál herceg.
Nagyon érdek lődö tt a tengerészettel összefüggő tudom ányok  
irán t. K asté lyában  ő á llíto tta  föl a  világ első csillagvizsgálóját. 
Az ő ösztönzésére és tám o g a tása  m elle tt fedezték föl bá to r 

portugál hajósok A frika ism eretlen p a rtja in ak  nagy  részét.
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Henrik herceg az emberrablások miatt igen nagy haragra gyulladt 
és a haragjától való félelem volt az oka, hogy a már említett Gil Eannes 
kapitány megfogadta, hogy engesztelésül körül fogja hajózni a vesze
delmes Bojador-fokot, még ha belepusztulna is. Szándékát szerencsésen 
véghez is vitte és mivel közben portugál utazók a szárazföldön is mind
inkább tért nyertek Afrikában, csakhamar elérkezett az idő, hogy meg
alapíthatták Afrika nyugati partján az első gyarmatot, Arguinf. Végül 
a bátor Diniz Diaz túlhaladt a Szahara-sivatag partvidékén is és nagy 
örömmel látta, hogy ott zöld pálmafák, buja növényzet intenek feléje. 
Ezért nevezte el azt a helyet Cabo Verde-nek (Zöld fok). S ezzel meg volt 
cáfolva az a babona, hogy az egyenlítő vidékén nincs semmi élet és hogy 
ott a tenger is annyira megsűrűsödik, hogy nem lehet hajózni többé 
benne. Ellenkezően : a portugálok csodálatos új népfajt találtak ott, 
a fekete mórokat, ahogy akkor elnevezték a szerecseneket szemben az 
arabokkal, akiknek fehér mór volt a neve.

így növekedett mindjobban a felfedező utasok bátorsága. Az 
ulolsó hajóraj, amelyet Henrik herceg küldött ld, azt a kalandos hírt 
hozta haza Európába, hogy lehetséges lesz vízi úton jutni el Abissziniába, 
amelyet abban az időben szintén Indiához tartozónak véltek. Ez a szép 
reménység ugyan csalóka volt, de nagy megelégedéssel töltötte el Hen
rik herceget, aki azután nemsokára meghalt. Bár ő maga soha semmiféle 
felfedező útban részt nem vett, folytonos ösztönzésével, biztatásaival, 
áldozatkészségével és találékonyságával mégis- keresztül tudta vinni 
azt, hogy népe lett ennek a kornak a legelső és legvakmerőbb hajósnépe.

Még a halála esztendejében felfedezte Gomez Diego a Zöldfok-szige- 
Uket és az örökös felhőkbe burkolt Sierra Leone [ art vidékét. Pár évvel 
később Fernando de Po fedezte fel a róla elnevezett szigetet és vele szem
ben, a mai Kamerunban a hatalmas, mindig felhőktől takart Istenhegget. 
Ekkor azonban V. Alfonzó király végét vetette az utazásoknak, mert 
Afrikában és Kasztiliában való háborúi teljesen elfoglalták minden gond
ját és idejét. Beérte azzal a nagy jövedelemmel, amelyet a Madeira szi
getén termelt cukornád, elefántcsont, gyömbér és néger rabszolgákkal 
való kereskedés hozott neki, mert ő nem osztozott Henrik herceg 
felfogásában és tekintettel az óriási haszonra, megengedte a rabszolga
kereskedést.

Csak később, már II. János király (1481—1495.) uralkodásának 
idején indult útnak újból egy nagyobb portugál expedíció Cao Diego 
vezetése alatt Afrikába. Ehhez csatlakozott annak a kornak egyik kiváló 
tudósa is, a Nürnbergből való Behaim Márton, hogy térképfelvételeket
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készítsen azokról a vidékekről, amelyeket bejárnak. Felhatoltak a Kongó
folyó mentén egy darabon, azután pedig még délebbre hatoltak, egész' 
a Negro-fokig.

De az afrikai szárazföldnek kiterjedésével és alakjával még mindig 
nem voltak tisztában az emberek. Mivel pedig János királyt magát is 
nagyon érdekelték a földrajzi kérdések, szerette volna ezt a dolgot tisz
tázni. Megbízta Diaz Bartolomeuszt, hogy hatoljon előre Afrika part
jain délre és tudja meg, hogy meg lehet-e ezt a földrészt kerülni. Diaz 
1486-ban indult neki útjának és a Kongó torkolatától kezdve dél felé 
számtalan helyen kiszállt, az újonnan felfedezett helyeket olyan kővel 
jelölte meg, amelyen Portugália címere volt s ünnepnapokról vagy pedig 
a szentek neveiről nevezte el őket.

Amit keresett, a kelet felé való útjárást ugyan nem találta meg, 
de elérte a földrész legdélibb hegyfokát s ezzel megállapította annak a 
lehetőségét, hogy Afrika csakugyan körülhajózható. Két kis hajóját 
a Szent Ilona-öbölben, közel Afrika déli sarkához baj érte. Nagy vihar 
támadt s a hajókat kiverte a sík tengerre, úgyhogy a tengerészek szeme 
elől elveszett a szárazföld. Amikor a vihar lecsillapodott és a szárazföldet 
újra keleti irányban keresni kezdték, nem találták sehol sem. Diaz ebből 
arról bizonyosodott meg, hogy a vihar lesodorta őket Afrika csúcsa 
alatt s ezért északi irányba kezdett el hajózni. így csakugyan el is érte 
az Algoa-öblöl.

A partvonal innen északkeleti irányban húzódott és Diaznak 
az volt a terve, hogy ennek mentén fog előrehaladni. Három napig 
haladtak is előre, de ekkor váratlan csapás érte a vakmerő kapi
tányt : matrózai fellázadtak és kijelentették, hogy nem men
nek tovább.

így a Bushmann-folyó torkolatától Diaz kénytelen volt visszafor
dulni. Sírva búcsúzott el ettől az ismeretlen vidéktől, amelyen előtte még 
ember soha nem járt. Mikor visszatértek, csak akkor látták meg Afrika 
déli csúcsát, amely óriási nagy hegyfokot alkotott. Egyhangúan a Viharok 
fokának nevezték el ezt a hegyet, de később János király ezt a nevet 
megváltoztatta : Jóreménység foka (Cabo da boa esperanza) lett a neve, 
mert a legszebb reménységeket fűzte a hegyfok felfedezéséhez.

Diaznak az élete tragikusan fejeződött be. Tizenhárom évvel 
azután, hogy felfedezte a Jóreménység fokát, az akkor már felfedezett 
Braziliából tért éppen vissza Cabral tengernaggyal és ekkor látta viszont 
a hatalmas sziklaszirtet, amely Afrika déli csúcsát jelz s amelyet ő 
fedezett fel.
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Büszkén mutatta társainak a hatalmas szirtfokot és a fölötte 
elterülő lapos Tábla-hegyet, amikor egyszerre vihar támadt, összezúzta 
Diaz hajóját s a vitéz kapitány ott veszett bele, az általa fölfedezett 
földdel szemben a tenger hullámaiba.

Hogy most már kétségtelen volt Afrika körülhajózásának a lehető
sége, a király 1497-ben Vasco da 
Gamdt bízta meg azzal, hogy tegye 
meg ezt a kísérletet. Az akkor hu
szonnyolc éves Vasco da Gama négy 
hajóval indult útnak a Tajo torko
latából. Ez az expedíció lehajózva 
Afrika nyugati partja mellett, erő
sen viharos időben érkezett meg a 
Jóreménység foka alá. A viharban a 
hajók három napig voltak kénytele
nek ide-oda lubickolni, hogy kikerül
jék a parthozvágódás veszedelmét, 
csak harmadnapra tudták megkerülni 
a fokot. Ekkor Gama Afrika keleti 
partján a hatalmas Zambezi-folyó 
torkolatáig hajózott fel s itt kiszállva, 
egy teljes hónapi pihenőt adott 
kifáradt, elcsigázott legénységének. 
Azután tovább utaztak és 1498 már
cius havában érkeztek el Mozam- 
bikhoz.

Innen fogva Vasco da Gama 
további útját már alig lehet fel
fedező utazásnak nevezni. Mert a 
keletafrikai kikötőkből ősrégi és na

gyon élénk volt a2 arab hajósok forgalma Indiával. Mozambikből is, 
Mombazzából is ismerték az arab hajósok az utat India felé és Gamá- 
nak itt a malindi sejk adott rendelkezésére egy tapasztalt tengerészt, 
aki azután elvezette hajóit a malabári partra, vagyis India nyugati 
partjára. A portugálok 1498 május 20-án vetették ki vasmacskáikat 
Kálikul előtt, amely abban az időben a legfontosabb fűszerpiaca volt 
Indiának.

Ezzel tehát meg volt oldva a nagy feladat: Afrika körülhajózása 
és megvolt a közvetlen tengeri út Indiába.

D OJA • VAScO • D A CTAA\ A

Vasco da Gama portugál fölfedező.
N égy hajóval körü lha józ ta  A frikát és így 
a tengeren először ő ju to tt  el E urópából 
Indiába, ő  kezdte meg, még pedig igen 
erőszakos m ódon a  portugá l gyarm atok  

a la p ítá sá t Indiában.





A portugálok Indiában.

Később fogjuk elmondani Amerika felfedezésének a történetét, 
ott meg fogja látni az olvasó, hogy a spanyolok csupa vad vagy félművelt 
népre találtak az új világrészben. Nem így volt ez a portugálokkal, 
akik Indiában ősrégi kultúrát találtak, rendezett állami viszonyokat, 
szóval csaknem ugyanolyan állapotokat, mint otthon Európában.

India több országra oszlott fel ebben az időben. Azt az országot, 
amelynek a fővárosa Kalikut volt, úgy hívták : Szamorin és uralkodója 
a hatalmas Tamutiri rádsa volt. Ez az ország ősi idők óta a legélénkebb 
kereskedelmi összeköttetést tartotta fenn Afrika keleti partjaival, 
Arábiával és az egész Vörös-tenger vidékével. Népe kitűnő hajósnép 
volt és hajóik, amelyek térképekkel és iránytűvel is fel voltak szerelve, 
biztosan szelték az évszázadok óta ismert vizeket. Ezért történt azután, 
hogy Kalikut uralkodója eleinte nyájasan fogadta ugyan a portugálo
kat, megengedte nekik azt is, hogy hajóikat fűszerrel megrakják, de 
azután, felbújtva az arabok által is, akik szintén az Indiával való keres
kedelemből éltek, hirtelen haragra gyulladt ellenük s Gamának azokat 
az embereit, akik akkor éppen a parton voltak, elfogatta és börtönbe 
vettette.

Gamának azonban sikerült a kiszabadításuk azzal, hogy ő is a 
hatalmába ejtett néhány hindut, köztük előkelő embereket is és a hajó
jára cipellette őket s megüzente a rádsának, hogy mindet kivégezteti, 
ha az embereinek baja lesz. Erre azután a rádsa sietett szabadon bocsá
tani a portugálokat, de Vasco da Gama is iparkodott felvonni a vas
macskákat és odább vitorlázott. Észak felé ment Kalikuttól és itt szíves 
fogadásra talált Kananor hercegénél, aki hűbérese volt ugyan a rádsá
nak, de fellázadva éppen ellene, harcban állt vele. Ez megengedte nekik, 
hogy hajóikat bőségesen rakják meg fűszerrel és békén útnak bocsá
totta őket. Gama egy Goa kikötőjétől délre eső kikötőben kijavíttatta 
a hajóit, de eközben újból ellenséges támadásnak volt kitéve, amely 
elől alig bírt menekülni.

Bőven megrakodva újra útnak indultak hazafelé s megérkeztek 
az afrikai partokra, a barátságos malindi sejk országába. Innen azon
ban az útjuk hazáig rettenetes volt. Két hajó odaveszett a viharokban, 
a másik kettő szintén léket kapott és csak keservesen bírt előrehaladni, 
míg végre elérkeztek az Azori-szigetekig. Innen azután már könnyebb 
utazás után jutott haza Vasco da Gama Portugáliába és 1499 szep
tember hónapjában kivetette vasmacskáit Lisszabon kikötőjében.

44 Tolnai Világtörténelme
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Mánuel király, az elhunyt János utóda nagy örömmel fogadta áz 
első Indiajáró portugál tengerészt, gazdagon megajándékozta, nemesi 
rangra emelte és ezt a büszke címet adta neki: „Az indiai tengerek 
admirálisa.”

Egy évvel később újra portugál hajók jelentek meg Kalikut előtt. 
Cabral Alvarez Pedro hajói voltak ezek, azé a tengernagyé, aki tizen
három hajóval és ezerkétszáz emberrel indult útnak. Hajóit a vihar 
nyugat felé verte el és így történt, hogy Cabral felfedezte Braziliát. 
A tizenhárom hajóból csak hat érkezett meg a fél esztendeig tartó út 
után Kalikut kikötőjébe. De itt vad haraggal fogadták a bennszülöttek 
és az arabok egyaránt. A partra szállt portugálok folytonos életvesze
delemben voltak és telepüket a hinduk csakhamar elpusztították. Nem 
ijesztette meg őket az sem, hogy Cabral hajóiról lövöldöztetni kezdte a 
várost és így a portugálok kénytelenek voltak odébbállni. Kananorban 
és Kocsinban azonban ők is szívesebb fogadásra találtak.

Egy harmadik hajóraj Da Nova János parancsnoksága alatt indult 
el 1501-ben és ez már kénytelen volt valóságos tengeri csatát vívni 
Kalikut mellett az ellene küldött indiai baj ókkal. De Kocsinban ez is 
meg tudott rakodni és visszatérő útján felfedezte Ascension szigetét, 
meg a kopár Szent Ilona szigetét, amely azonban, mint pihenő állomás 
ezentúl kitűnő szolgálatokat tett.

Mindezideig a portugálok Indiába való el-ellátogatása nem volt 
egyéb, mint egy-egy felfegyverkezett kereskedelmi járat. De most már, 
hogy ismerték az utat és megvoltak a biztos pihenő pontjaik, rágondol
hattak arra, hogy ne csupán kalandos vállalkozások révén érintkezze
nek Indiával, hanem meghódítsák a fűszerek és a drágakövek e mesés 
birodalmát. És ekkor kezdődik meg ennek a kicsiny népnek a hőskora, 
amely megtalálta méltó énekesét is. Luis de Camoens volt ez a költő, 
aki a „Luziáda” című hőskölteményében írta meg hazájának e dicső 
korszakát.

Természetesen arra még csak nem is gondolhattak, hogy egész 
Indiát, ezt az óriási birodalmat meghódítsák. De az volt a józanul meg
fontolt tervük, hogy a legfontosabb kikötőket hatalmukba ejtik, azon
kívül pedig katonailag is felszerelt kereskedelmi állomásokat szervez
nek az Indiába vezető úton. Ezzel már elérték volna a céljukat, azt, 
hogy India egész kereskedelme Portugálián keresztül irányuljon az 
európai szárazföldre, amikor aztán nemcsak a kereskedők haszna, hanem a 
tetszés szerint kivetett vámok is gazdagították volna az országot. A dolguk 
e tekintetben annyival is könnyebb 'mit, mert hajóik, a könnyű és
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ügyes karavellák, amelyek minden széllel tudtak mozogni, messze fölötte 
álltak az arabok és hinduk otromba vitorlásainak, amelyek csak bizo
nyos széllel tudtak haladni s amelyeknek /úszta, vagy szambuka vo t 
a nevük.

Vasco da Gama kezdte meg ezt a rendszeres hadjáratot India 
ellen Húsz hajóval és nyolcszáz katonával indult útnak és mindenek
előtt a keletafrikai Kiloa uralkodóját kényszerítette rá arra, hogy meg
hódoljon a portugáloknak. Azután azt a követelést intézte az indiai 
fejedelmekhez, hogy a Vörös-tengerrel szakítsanak meg minden érint
kezést. Amikor erre tagadó feleletet kapott, hajóival megjelent Kalikut 
előtt és a város egy részét halomra lövette. Azután barbár kegyetlen
séggel támadt rá az indiai és arab hajókra, vagy elfogta vagy elsüllyesz
tette őket, majd pedig Kananorban megerősített telepet építtetett a 
portugálok számára és amikor hazatért, katonái egy részét otthagyta 
ennek az őrizetére.

Ekkor azután kitört az évekig tartó harc Kalikuttal, annak birto
káért. A kalikuti rádsa először Kocsint támadta meg, amely szövetsé
gese volt a portugáloknak, de erre a portugálok hadihajói újból meg
jelentek az indiai partokon és felmentették Kocsint az ostrom alól. 
A portugálok vezére, Albuquerque Alfonzó, aki hőslelkű ember volt, de 
az ellenséggel szemben nem ismert irgalmat, Kocsinban erődött épített. 
Nemsokára ez ellen a szárazföldről és a tenger felől is óriási sereggel 
indított ostromot a kalikuti rádsa. Duerlo Pacheco, az erőd parancsnoka 
hősiesen védelmezte magát és megtartotta a várat mindaddig, am g 
megérkeztek újból a portugál hadihajók, amelyeknek ágyúi azután 
elkergették a nagy hindu sereget.

Ekkor az indiaiak segítségért az egyiptomiakhoz fordultak, akik
nek kereskedelmi érdekeit óriási mértékben sértette a portugálok fel
lépése, mert India forgalmát egészen elterelte Egyiptomból. Mánuel 
portugál király, amikor erről az új veszedelemről értesült, elhatározta, 
hogy India összes ügyeit egy kézben fogja egyesíteni. Ezért kinevezte 
India alkirálydvá 1506-ban Almeida Ferencet, aki eszerint először viselte 
ezt a nagyfontosságú méltóságot.

Almeida a Kananori-öbölben megtámadta a kalikuti rádsának 
ott levő hajóhadát és megverte. Kananorban várat épített, Kocsin 
fejedelmét pedig megkoronázta Portugália hűbéresévé. Saját fiát pedig, 
Almeida Lőrincet megbízta, hogy egy kisebb hajóhaddal tartson hajtó
vadászatot az indiai vizeken levő hindu és arab hajókra, amelyeknek 
nincsen portugál menlevelük. Ekkor azonban nagy, szélesbordájú hajók-
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ból álló egyiptomi flotta jelent meg az indiai tengeren és Bombay tói 
délre, a Csaul-folyó torkolatánál megverte Almeida Lőrinc hajóhadát. 
Maga Almeida Lőrinc is elesett az ütközetben.

Azonban az alkirály véres bosszút vett fia elestéért. Maga veze
tett hajóhadat az egyiptomiak ellen s úgy megverte őket, hogy a még 
megmaradt egyiptomi hajók sietve elmenekültek hazafelé s az egyip
tomiaknak egyszer s mindenkorra elment a kedve attól, hogy beleavat
kozzanak India ügyeibe.

Almeida utóda a már fennebb említett Albuquerque lett, aki meg
hódította Portugália számára a gazdag Goát, de magát Kalikutot hiába 
ostromolta, nem bírta bevenni. Csak két évvel később tudta Albuquerque 
végre rákényszeríteni a makacs Tamutiri rádsát, hogy megnyissa Kalikut 
kapuit a portugálok előtt és meghódoljon.

Albuquerque még meghódította a Perzsa-öbölben, egy sziklás 
szigeten fekvő Ormuz városát is és arra kényszerítette, hogy Portugáliá
nak adót fizessen. Ez az adó azonban nagyon rendetlenül folyt be, ezért 
az alkirály megjelent hajóhadával újból a város előtt és az öreg ural
kodó vezérét kiszámított ravaszsággal a hajójára csalta és megölette. 
Az ormuziak a kegyetlenségtől megijedve, ellenállás nélkü 1 adták 
meg magukat s így a portugáloké lett India útjának ez a jelentős 
állomása is.

Végre közvetlen érintkezésbe tudtak lépni a portugálok az 
afrikai Abessziniával is, de milyen nagy lett a bámulatuk, amikor ott 
a mesés János pap országa helyett vad szerecsen törzsek által lakott 
földre találtak. Az abisszíniaiak névleg keresztények voltak ugyan, de 
ez a kereszténységük puszta formaság volt, amelyet a valóságban a 
régi bálványimádással kevertek össze. Olyan kultúráról pedig, 
mint aminőre Indiában találtak a portugálok. Abesszíniában szó 
sem volt.

A portugálok főcélja, hogy India kereskedelmét teljesen a kezükbe 
kerítsék, most már tehát el volt érve, de a gazdag Fűszerszigetekkel, 
másképpen Molukkákkal az arabok még mindig élénk kereskedelmet 
tartottak fenn Malakka városán keresztül.

Ez a város rendkívül virágzó kereskedelmi középpont volt. Jává
ról való maláj iák alapították, akik csakhamar áttérlek a mohamedán 
hitre és bölcs szultánjaik alatt gazdag, szabad életet éltek. Maga a város 
egy tengerbe szakadó folyó mindkét partján volt felépítve mérföldnyi 
hosszúságban. Déli oldalán állt a szultán hatalmas palotája, mellette 
sorakoztak a harcos nemesség kőépületei, a folyó másik oldalán a kül-
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földi kereskedők hatalmas telepei. Csodálatosan tarka képet nyújtott 
a város kikötője, amelyben a legkülönbözőbb fajtájú, sziámi, bengáli, 
kínai, arab, jávai és japáni kereskedőhajók nyüzsögtek.

Természetes, hogy erre a gazdag és nagyjelentőségű helyre csak
hamar megfájdult a portugáliait foga. Scqueira Diego Lopez parancsnok
ságával hamarosan öt portugál hajó jelent meg Malakka kikötőjében. 
Mahmud, a malakkai szultán, akinek sejtelme sem volt az idegenek 
gonosz terveiről, szívesen fogadta a portugálokat és szerződést is kötött 
velük a szabad kereskedelemre. De az arabok, amint megtudták, hogy 
itt is megjelentek veszedelmes ellenségeik, csakhamar felbőszítették a 
szultánt, aki haragra gyulladt a portugálok ellen és közülük azokat, 
akik partra szálltak vagy kivégeztette, vagy börtönbe vettette. Erre 
Scqueira tanácsosnak látta, hogy el vitorlázzék Malakka alól.

Csak három évvel később, amikor India birtoka már biztosítva 
volt, tudlak a portugálok újból fellépni Malakka ellen. Maga Albu
querque indult útnak s 1511-ben tizenkilenc hajóval jelent meg a város 
előtt. A szultántól azt követelte, hogy a még mindig fogva tarlóit 
portugálokat tüstént bocsássa szabadon, azonkívül pedig engedje meg 
neki, hogy a város mellett erődöt építhessen. A szultán mind a két 
kívánságot visszautasította, amire a portugálok rohamot intéztek a 
város ellen, de eredménytelenül. Csak több hónapi hosszas ostrom után 
sikerült végre az alkirálynak, a portugálokhoz hajló jávaiak segítségé
vel, bevenni a várost. Óriási zsákmányt ejtettek itt a portugálok. Csak 
az a kötelező ötödrész, amely minden zsákmányból kijárt a portugál 
kirá’ynak, kétszázezer aranyat tett ki. A'buquerquenek köszönheti 
Portugália, hogy hatalmát Indiában megalapította és ehhez'a kegyet
len, de kétségtelenül vitéz és nagyeszű emberhez királya mégis hálátlan 
lett. Váratlanul megfosztotta az alkirályi rangtól, visszahívta és ez oly 
mélyen sértette Albuquerquet, hogy Goa kikötőjében, amikor útnak 
akart indulni, a hajója fedélzetén meghalt.

Pedig nagy szükség lett volna még rá, mert ha nehéz volt meg
hódítani Indiát, még nehezebb volt megtartani. Különösen Malakkában 
volt még sok harca a portugáloknak, amíg végleg .biztosítani tudták 
annak birtokát.

Afrika keleti partjain ugyanakkor, mint Indiában és ugyanolyan 
módon szintén befészkelték magukat a portugálok. Megemlítettük, 
hogy Kiloát már Vasco da Gama hűbéres államává tette a portugálok
nak és itt erődöt építtetett. Ennek az erődnek az omladékai és egy ha
talmas város romjai, amelyek még ma is találhatók a hajdani Kiloa
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helyén, tanúskodnak arról, hogy minő hatalmas kereskedelmi közép
pont állt itt hajdanában. De afrikai uralmukat a portugálok csak 1698-ig 
voltak képesek megtartani, miután Kiloát már előbb rombadöntötték 
a vad néger hordák. Ebben az időben pedig a maszkáti és a zanzibári 
arabok támadtak rá a portugál birtokokra és kiverték belőlük az 
európaiakat.

Kínában meg tudták vetni a lábukat a portugálok, még pedig 
Makaó városában. De az óvatos kínaiak csak nagy korlátozásokkal

Poriugál liszt Indiában.
Az Indiába vezető i'it feltalálása u tá n  m egindult a Indiában spanyol 
gyarm atosítás  s a  hódító  csapatok  vezérei valóságos kényurak  

le ttek  a gyarm atokban.

engedték meg nekik a letelepedést s a főuralmat továbbra is fenntartot
ták saját maguknak.

így azután lassanként a szigetekből és partvidékekből nagy gyar
matbirodalom alakult ki, amely Kínától Indián és Afrika keleti part
vidékén keresztül egészen az Atlanti-óceán északibb szigetcsoportjáig 
nyúlt el. A legértékesebb részei e birodalomnak természetesen az indiai 
gyarmatok voltak. Ezeknek a középpontja és székhelye volt Goa városa, 
ahol az alkirálv székelt s ahonnan igazgatta a vagy meghódított, 
vagy hűbéressé lett tartományokat, meg azt az ötvenkét erődöt, amelyek 
a Jóreménység fokától kezdve egész Makaóig biztosították a portugálok
nak az uralmat.

Tolnai V ilágtörténelm e X. d
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Magától érthető, hogy e nagyon szétszórt és nagyon erőszakos 
módon összehódított birodalomnak a fenntartása is csak folytonos 
háborúskodások árán volt elérhető. Évtizedekig állandóak voltak a 
portugálok harcai a hindukkal és a mohamedánokkal.

És csakhamar hozzájárultak a politikai és gazdasági érdekellen
tétekhez a vallási ellentétek is. Mert a portugálok a gyarmatokra, külö
nösen Indiába is elvitték magukkal azt a vallási fanatizmust, amely a 
saját hazájukban járta át türelmetlenséggel és vakbuzgósággal a lelke
ket. Goa városában is felütötte vésztörvényszékét az inkvizíció, meg
jelentek ott is hittérítőkként a jezsuiták és Xavért Szent Ferenc is itt 
szerezte meg magának az „India apostola” melléknevet.

Ilyen körülmények között azután Goa csakhamar egészen papi 
cárossá alakult át. Nem kevesebb, mint nyolcvan templom és kolostor 
volt benne, többezer pappal és szerzetessel. Ennek nem lehetett más a 
következménye, minthogy a portugálok fanatizmusa végre is támadóan 
lépett fel a hinduk ellen. Kifosztották és feldúlták több pagodájukat 
s ezzel a vallási gyűlölség magvát is elhintették. Véres harcok lettek 
ennek a következményei. A hinduk 1546-ban, a törökök által támo
gatva, nagy erővel támadták meg Diu városát és Castro János alkirály 
csak véres tengeri csata árán tudott rajtuk diadalmaskodni.

Rettenetes volt az indiai mohamedánoknak és brahmánoknak az 
a felkelése, amely 1570-ben tört ki. Luis da Ataide, az alkirály csak egy 
évig tartó véres harcok után tudta leverni a lázadókat, akik már magát 
a fővárost, Goát is fenyegették. E forradalom után Indiát három kor
mányzóságra osztották, hogy így könnyebben fenntartható legyen a rend.

A portugálok minden általuk bírt kikötőben vámokat szedtek a 
hajóktól és ámbár nem akadályozták meg teljesen a Vörös-tengerrel való 
kereskedelmi összeköttetést sem, azért a legértékesebb fűszerekkel, a 
gyömbérrel, fahéjjal és borssal terhelt hajókat arra kényszerítették, 
hogy Lisszabon kikötőjébe menjenek. Hogy micsoda rettenetes zsaro
lást vittek véghez a hűbéres államokon a portugálok, arra elég bizonyság 
az is, ha feljegyezzük, hogy a Ceylon szigetén levő Kandy uralkodója 
évenként ezer mázsa fahéjat volt kénytelen adóban fizetni Portu
gáliának.

Az India és Malakka között való kereskedelem szintén egészen a 
portugálok kezében volt s részben a Malakka és Kína között való is, 
mert az esetlen kínai dsunkák nem bírták a versenyt az ügyes portugál 
karavellákkal. Ilyen körülmények között nem is tűnik fel túlságosan 
nagynak, hogy a portugál kincstár jövedelme, a monopóliumokat és
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vámokat nem is számítva, a gyarmatokból 1564-ben például 845.000 
arany, 1580-ban pedig kerek egymillió arany volt.

Az Indiával való közlekedés teljesen a királyi hajórajra volt utalva, 
amely nagy, 1000—1600 tonnás gályákból állt. A királyi hajók, ame
lyeket kereskedők is bérbe vehettek, minden évben márciusban hagyták 
el Lisszabont és a délnyugati monszun szelével szeptemberben érkez
tek meg Goába. Itt ekkorra Indiának minden részéből összegyűltek már 
a kereskedők árúikkal, amelyekkel megterhelve azután a hajók a kö
vetkező év januárjában indultak visszafelé és szeptemberben érkeztek 
meg újból Lisszabonba. Amint tehát ebből kiszámítható, az út rette
netes sokáig, tizenkilenc hónapig tartott.

A nagy nyereség híre, amellyel az indiai kereskedelem járt, német 
kereskedőket is becsalogatott Portugáliába. Ezek is béreltek hajókat 
és ámbár a portugál kereskedők rossz szemmel nézték őket, mégis kény
telenek voltak eltűrni a jelenlétüket, mert ők maguk megfelelő tőke 
híján nem bírták volna elég pénzzel mindannak a kincsnek kizsákmá
nyolását, amelyet az új gyarmatok kínáltak.

A királyi kereskedőhajók biztonságáról az akkori fogalmak sze
rint hatalmas hadiflotta gondoskodott. III. János király idejében már 
háromszáz hadihajója volt a portugáloknak. Egy hajóhad állt az indiai 
alkirály rendelkezésére, egy másik az Atlanti-óceán szigeteire vigyázott, 
másik kettő pedig Portugália partjait és a gibraltári tengerszorost őrizte.

Portugáliának természetesen egész kereskedelme Lisszabonban 
összpontosult, amely abban az időben Antwerpen mellett a világ leg
nagyobb kikötője volt. Ennek a városnak a piacára érkezett az angol 
posztó, a francia gabona, a spanyol vas, a görög bor (amely Indiában 
nagyon keresett árúcikk volt), az Azori-szigetek fája, Madeira cukra, 
a braziliai arany és börzsöny, az afrikai gyömbér és elefántcsont, a távol 
Keletről pedig a perzsa szőnyegek, a kínai selyem, indiai szövetek, 
drágakövek és főképpen fűszerek. Azonkívül pedig, Portugália örök 
szégyenére, Lisszabon volt a világ legnagyobb rabszolgakereskedő 
helye is. A Tajo torkolata által alkotott öbölben csak úgy hemzsegtek 
a portugál, holland, angol és hanzavárosi hajók.

4*
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Amerika fölfedezése.

Azokban az időkben, amikor a portugáloknak még nem sikerült 
eljutni a Jóreménység fokáig s amikor az akkori világ kezdte már-már 
azt hinni, hogy Afrika körülhajózhatatlan : II. János portugál király
nak, aki maga is tudós és különösen térképismerő számába ment, az 
udvarában megjelent egy olasz ember és azt az ajánlatot tette neki, 
hogyha ő a királytól hajókat kap, hajlandó arra, hogy nyugati irány
ban induljon el s úgy keresse meg Indiát. Ezt az olasz embert Cristoforo 
Colombónak hívták, de az akkori idők latinoskodó szokása szerint 
Columbusnak írta magát, míg a spanyolok — akiknek később annyi 
dicsőséget és kincset szerzett — Cristobal Colonnak nevezték. Ez a sok
nevű és akkor mégis még névtelen ember nem volt más, mint Amerika 
későbbi felfedezője : Kolumbusz Kristóf.

Kolumbusz Kristóf 1446-ban vagy 1447-ben született az olasz- 
országi Genova városában. Több olasz város, sőt Korzika szigete is 
vetélkedik ugyan azért a dicsőségért, hogy Kolumbusz ott született, de 
mivel ő maga egy nyilvános okiratban is megmondja magáról, hogy a 
szülővárosa Genova, tehát kétségtelen, hogy a többi feltevés csak 
legenda. Apja, Kolumbusz Domonkos takácsmesterséggel foglalkozott 
és arra tanította a fiát is. Az utazás vágya azonban korán erőt vett a 
fiatal Kristófon és Genovában, ebben a hatalmas kikötő és hajósváros
ban bőségesen talált is alkalmat rá, hogy vágyakozását kielégítse.

Eleinte csak kisebb tengeri utakat te tt az olasz partvidékeken, 
a Földközi-tengeren, de 1474-ben már nagyobb utat tett ugyanezen a 
tengeren : a görögországi Kiosz szigetét kereste fel. Úgy látszik, hogy 
ez az útja volt döntő az egész jövőjére nézve, mert amennyit tudunk 
ifjúságáról, ettől fogva teljesen a tengerész pályára adta magát. Nem
sokára az akkori viszonyokhoz mérten nagy utat t e t t : Angliába uta
zott. S úgy mondják, bár ez egyáltalán nem bizonyos, hogy Angliából 
egy tőkehal-halásszal útra kelt az Atlanti-óceán félelmetes, ismeretlen 
vizeire. Állítólag ekkor messzebb eljutott, mint a Faröer-szigetek, a 
régiek legendás Thuleje, ahol szerintük a világ végződött és nem lehetet
len, hogy itt hallott valamit arról a mesés Vinlandról, amelyet — mint 
már megírtuk — a távoli nyugaton a normannok fedeztek fel.

Erről az útjáról visszatérőben Angliából Portugáliába utazott 
Kolumbusz. Itt megismerkedett Don Perestrellónak, a Madeira mellett 
levő Porto-Santo hűbérurának a dédunokaleányával: Muniz-Perestrello
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Fclipával. Ennek az ismeretségnek a révén, amelynek azután házasság 
lett a vége, Kolumbusz Porto Santóra jutott s ott az anyósától ineg-

Kolumbusz Kristóf, Amerika fölfedezője.
Olasz volt, Genovában szü le te tt, apja takácsnak  nevelte, de ő t hajlam ai a tengerész- 
pályára  v itték . Több u tazás u tán  P ortugáliába  m ent, ahol II. János  király tó l kért 
tám o g a tás t, hogy n y u g a t leié kereshesse meg az Ind iába  vezető u ta t. I t t  e lu ta síto tták . 
Évekig ta r tó  küzdelem  u tán  végre m egszerezte Izabella spanyol k irálynő tám ogatásá t. 
H árom  kis hajóval indu lt felfedező ü tjá ra  s 1492 okt. 12-én e lju to tt A m erika p a rtjá ra , 
am elyet ő Ázsia keleti részének ta r to tt .  Még három  felfedező u ta t  te t t  és sok spanyol gyar
m a to t a la p íto tt A m erikában. É lete  végéig nem  tu d ta  meg, hogy új v ilágrészt fedezett föl.

kapta Perestrellónak, aki maga is híres hajós volt, a térképeit és a ha jós
naplóit. Ezekből nagyon értékes tapasztalatokat, méreteket és terve
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két merített a maga számára Kolumbusz. De azt a tervet, hogy nyugat 
felé indulva iparkodjék felkeresni Indiát, talán leginkább anyósának 
a második férjével, Correo Péterrel való társalgása érlelte meg benne. 
Ez a Correo is igen tapasztalt tengerész volt és sokat foglalkozott a 
nyugati útnak a gondolatával.

Porto Santóból Kolumbusz több utazást tett Guinea partvidékére 
és főképpen térképrajzolással foglalkozott ebben az időben, részben 
azért, hogy földrajzi ismereteit kiszélesíthesse, részben pedig azért, 
hogy kenyerét megkeresse. így azután több utazás és rendkívül sok 
tanulmány után megérett benne a gondolat, hogy vállalkozni fog a 
nagy, eddig ismeretlen útra és felkeresi nyugat felől, az Atlanti-óceánon 
keresztül Indiát.

Egybevetve minden akkori tudást és feltevést, Kolumbusz úgy 
számította ki, hogy ez az út lehetséges. Toscanelli Pál, a kitűnő firenzei 
csillagász, akinek a véleményét szintén kikérte, térképet küldött neki, 
amelyen a távolságot Lisszabon és a mesés Zipangu (Japán) szigete 
kö>itt 104 földrajzi fokra, Lisszabon és Kína között pedig 130 földrajzi 
fokra becsülte. De ugyanez a térkép ábrázol már bizonyos Antilia- 
szigetet, amely Európa partjaihoz Toscanelli feltevése szerint még 
közelebb volt, mint az említett két idegen földrész.

Csak egy tekintetet kell vetnünk a térképre, hogy lássuk, hogy 
Toscanelli a felénél is kisebbre becsülte azt a távolságot, amely Európa 
nyugati partja és Ázsia keleti partja között van. Óriási volt ez a téve
dés, de ezúttal — hasznos. Mert Kolumbusz nélküle sohasem fedezte 
volna fel Amerikát. Ha tudta volna az igazi távolságokat — miután 
arról sejtelme sem volt, hogy nem Ázsiára, hanem új világrészre fog 
bukkanni — nem mer nekiindulni felfedező útjának.

Ezekkel az eszmékkel és szándékokkal eltelve jelent meg Kolum
busz Kristóf II. János portugál király előtts ajánlkozott, hogy segítsé
gével megkísérli az utat. János király a vakmerő olasz hajós tervét 
egy földrajzi tudósokból és hajósszakértőkből összeállított bizottság elé 
terjesztette, amelynek a többsége azután úgy döntött, hogy a terv 
megvalósíthatatlan. A bizottság tagjai közül csak egy páran, így a már 
fennebb említett tudós német Behaim Márton voltak amellett, hogy a 
király bízza meg Kolumbuszt terve kivitelének megkísérlésével. Az 
egyszerű hajós nem tudott vitába bocsátkozni a nagytudományú fér
fiakkal és így kénytelen volt megadni magát, amire azután végleg a 
talpá ra kötötték az útilaput.

Nem lehetetlen, hogy János királynak erre a saját országára nézve
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végzetes elhatározásra az is ösztönt adott, hogy Kolumbusz már akkor 
különös, izgatott viselkedésű, excentrikus ember volt, akire drága hajó
kat, számos emberéletet nem mert rábízni a király.

Kolumbusz, kudarcától lesújtva, elhatározta, hogy elhagyja Portu
gáliát, ahol nem volt többé semmi keresnivalója s ahol közben a fele
sége is meghalt. De nem haza, Genovába akart menni, hanem kisfiával, 
Diegóval együtt Franciaország felé indult útnak, hogy a francia király
nak ajánlja fel ugyanazt a szolgálatot, amellyel János király elutasí
totta. Spanyolországon keresztül vette az útját és ekkor a véletlen úgy 
akarta, hogy az ország egyik leggazdagabb grandja, Medina Celi herceg 
vendégéül fogadta és az érdekes beszédű, csupa fantasztikus ötlettel 
telt ember annyira lebilincselte, hogy ámbár Kolumbusz sietni akart 
Franciaországba, különböző kifogások alatt két álló esztendeig magánál 
tartotta.

Amikor már Kolumbusz nagyon türelmetlenkedni kezdett, a her
ceg fel is szereltetett számára két kis hajót, de mivel ezek elégtelenek
nek bizonyultak, inkább azt kérte tőle, hogy ajánlja őt és tervét Izabella 
királynő figyelmébe. Ezt a herceg meg is tette és 1486-ban Izabella 
felvette udvari kíséretébe Kolumbuszt, míg terveit megbírálásra a 
szalamankai híres egyetem tudós professzorainak adta át.

A professzorok évről-évre halasztották a döntést, Izabella pedig 
a mindinkább türelmetlenkedő Kolumbusz előtt a mór háborúk 
gondjával mentegette magát. De amikor ezek is véget értek, akkor 
Kolumbusz 1491-ben elhatározta, hogy elutazik Franciaországba.

Útra is kelt, de ekkor sorsa nem messze Palos városától váratlanul 
szerencsés fordulatot vett. Kifáradva az utazásban, kezén vezetve 
kisfiát, Diegót, bekopogtatott a La Rabida-kolostorba, amelyben domon
kosrendi barátok laktak, hogy egy kis pihenőt, pár falat ételt és egy 
italt bort kérjen. A portás egyenesen felvezette a perjelhez, akinek az 
ablakából csodálatos kilátás nyílt a zajló, hullámzó Atlanti-óceán vég
telen vízsivatagára. Ez a látvány megoldotta Kolumbusz nyelvét és a 
sokat utazott, sokat szenvedett férfi szinte költői lendülettel kezdett 
beszélni a tengerről, a távol országokról, amelyeket látott, reményei
ről, amelyek olyan édesek s csalódásairól, amelyek olyan keserűek vol
tak. A perjel ámulva hallgatta szavait, csakhamar összehivta mind a 
szerzeteseket, hogy ők is hallgassák ennek a rendkívüli embernek a 
szavát. Sőt csakhamar leküldték Palos városába is Hernandez Garcia 
orvosért, a nagytudományú férfiúért, aki jártas volt a földrajzban, 
csillagászatban s egyéb természettudományokban egyaránt.
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Hernandez valóságos lelkesedéssel hallgatta Kolumbusz szavait, 
mindenben igazat adott neki és a szerencsés véletlen okozta látogatás
nak az lett a vége, hogy a perjel egyik szerzetessel, Perez Juan páterre!, 
aki a „királynő gyóntatója” tiszteletbeli címet bírta, levelet íratott 
Izabellának Kolumbusz érdekében. A fáradt, lerongyolódott vándort 
pedig fiával együtt ott tartották maguknál mindaddig, amíg két hét 
múlva megérkezett Izabella királynő felelete, jelentékeny pénzösszeggel 
együtt. A levélben Izabella rendkívül nyájasan hívta vissza Kolumbuszt, 
a pénzt azért küldte, hogy illő módon jelenhessék meg az udvarnál.

Izabella éppen Granada előtt volt a táborban s Kolumbusz csak
nem ugyanazon a napon érkezett meg oda, amelyen Granada elesett 
és a spanyolok kezébe jutott. Képzelhető, hogy az örvendő királynénál 
kétszeresen is szíves fogadásra talált. És Kolumbusznak végre alkalma 
nyílt előterjeszteni terveit, szándékát és feltételeit. Ez a csodálatos, 
remdkívül nagy önérzetű és kétségtelenül a zseniálitással oly gyak
ran együtt járó lelki abnormitásokban is szenvedő ember szinte prófétai 
ildettel, tébolyult elragadottsággal beszélt a királyné előtt. Elmondta, 
hogy ő Isten küldötte s ezért a terve sikeréről egészen bizonyos. De 
éppen ezért jutalmul vállalkozásáért szinte gőgösen sokat kért a király
nétól. Azt kívánta, hogy őt magát és utódait nemesi rangra emeljék, 
hogy megadják neki az „Atlanti-óceán admirálisa” címet s hogy e réven 
egyenlő legyen az ország többi nagyjaival. Kívánta továbbá, hogy a 
felfedezendő országokban az alkirályi címet és hatalmat kapja meg, 
hogy az új gyarmatokra majdan szükségessé váló hivatalnokokat a 
királyné az ő előterjesztésére nevezhesse csak ki, kívánta végül a vár
ható kincstári jövedelmek tíz százalékát és részesedést még egyéb 
várható jövedelmekből is.

Ezektől az — eddig hallatlan — követelésektől megijedt Izabella 
és főképpen férjének, Ferdinándnak a tanácsára ismét elutasította 
Kolumbuszt. Mert a gyanakvó, fösvény és hatalmi vággyal telt király 
félt attól, hogy Kolumbusz követeléseinek a teljesítése esetén az új gyar
matok fölött való hatalom teljesen kisiklott volna a királyi pár kezéből. 
Szóval olyan kalandornak nézte Kolumbuszt, aki királyi pénzen 
csupán csak saját magának akar hasznot szerezni. Kolumbusz azonban 
a szívében megújuló elkeseredéssel, de megalkuvást nem ismerő 
büszkeséggel kijelentette, hogy a követeléseiből semmit sem enged és 
elhagyva Granadát, újból útnak indult Franciaország felé.

Ekkor azonban több spanyol grand (főúr), különösen pedig Arra- 
gonia kincstárnoka, De Sant Angel Luiz vetették magukat közbe az
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érdekében. Ez utóbbinak arról is sikerült meggyőzni a királynét, hogy 
Kolumbusz vállalkozása még akkor is megérné a reá fordított költséget, 
ha eredménye az arról való megbizonyosodás lenne, hogy nyugat felől 
nem lehet Indiába eljutni.

A királyné így végre hajlott a grandok tanácsára és gyorsfutárt 
küldött Kolumbusz után, aki, mint már mondottuk, megint útban volt 
Franciaország felé.

A genovai takács fia mondhatatlan örömmel tért vissza a királyné 
udvarába és ott most már a legszívesebb fogadásra talált. De most 
újabb bajok állták útját a terve kivitelének. A mór háború úgy kimerí
tette a királyné minden pénzkészletét, hogy nem volt képes másképpen 
a Kolumbusz számára szükséges összeget előteremteni, mint úgy, hogy 
elzálogosította a korona kincseit. Maga a kincstartó mester, De Sant 
Angel adott 5300 arany kölcsönt a kincsekre, hogy ezzel a pénzzel fel
szereljék Kolumbusz expedícióját.

így azután a királyné 1492. április 17-én aláírta a szerződést, 
amelyben megígéri Kolumbusz minden követelésének a teljesítését s így 
Izabella, a nagy királyné ugyanabban az esztendőben, amelyben hazáját 
megszabadította a móroktól, módott adott arra is, hogy megtörtén
hessék a legnagyobb és legjelentősebb felfedezés, amelyet a világtörté
nelem feljegyzett.

Kolumbusz első útja.

Kolumbusz, a királynéval egyetértve, úgy határozta el, hogy Palos 
városának a kikötőjéből fog elindulni útjára Palos városának ugyanis 
valami régebbi hűségszegés miatt az volt a kötelessége, hogy minden 
olyan esetben, ha ezt a király kívánja tőle, ki kell állítania két kara- 
vellát, vagyis kicsiny, három-négy árbocos, magas hajót ás ezeket a 
kapott parancstól számított tíz nap alatt a használhatóságra teljesen fel 
kell szerelnie. Ez a két hajó állt Kolumbusz rendelkezésére és egy harma
dik még kisebb hajót úgy béreltek a számára. A három hajó közül csak 
egynek volt teljes fedélzete, a másik kettő csak elől és hátul volt fedél
zettel ellátva és a nagysága egyiknek sem volt több körülbelül 
száz tonnányinál. A felszerelés összes költségei pedig 1,140.000 mara- 
védire, azaz körülbelül 35,000 pengőre rúgtak mindössze. Palos váro
sának leghíresebb hajóscsaládja, a három Pinzon testvér nagy buzga
lommal támogatta készülődéseiben Kolumbuszt és kettő közülük vállal
kozott arra, hogy maga fog vezetni egy-egy hajót.
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így érkezett el az indulás ideje, 1492. aug. 3-án,
Mindössze kilencven embere volt Kolumbusznak a három hajón, 

mely közül a legnagyobbnak, az admirális-hajónak, a Santa Mariának, 
maga volt a parancsnoka, Pinta nevű, második nagyságú hajót Pinzon 
Márton vezette, a kisebbet, a Nina nevűt pedig Pinzon Vince. Alig 
indultak el azonban Palos kikötőjéből, amikor a nyilt tengeren egy vihar
ban a Pinto annyira megsérült, hogy nem haladhattak tovább egyene
sen előre, hanem kénytelenek voltak a Kanári-szigetekre vitorlázni, 
ahol azután négy hétbe tellett, míg a megsérült hajót kijavították.

így azután a tulajdonképpeni felfedező útnak csak szeptember 6-án 
indulhattak neki. Szeptember 9-én eltűnt a szemük elől a legutolsó 
szárazföldi pont is és ettől fogva harmincnégy napig nem láttak egye
bet, mint eget és tengert. Kolumbusz, hogy a térképén feljegyzett Antilia 
és Zipangu-szigeteket megtalálja, lehetőleg nyugatnak vette az irányt.

Kolumbusz a legénységét, amely nyugtalankodott és reszketett a 
távol tengertől, hogy megnyugtathassa, kénytelen volt megcsalni. Ezt 
úgy csinálta, hogy kettős számítást készített mindig : az egyiket a 
maga számára, a másikat a legénység számára. Ebben az utóbbiban 
mindig úgy tüntette fel, mintha már sokkal előbbre haladtak volna, 
mint ez a valóságban történt. Nagy szerencséje volt azonban az útján 
Kolumbusznak az, hogy a legkedvezőbb szél rendes fuvásának az idején 
indult el, mert az Atlanti-óceánon szeptemberben kezdődik meg a keleti 
passzát-szél. Az idő mindig kellemes is volt, ahogy Kolumbusz feljegyezte, 
enyhe és napsütéses, mint az andaluziai tavasz, csak a fülemilék dalát 
nem lehetett hallani.

Szeptember 16-áig úsztak már a sík tengeren anélkül, hogy egye
bet láttak volna, mint eget és vizet. Ezen a napon azonban hajóik elé 
rengeteg sok, a tenger színén úszó növény került. Kolumbusz ennek na
gyon megörült, mert azt hitte, hogy a tengeren úszó növényzet nem szár- 
mazhatik máshonnan, mint valami közeli szigetről, ahonnan a tenger 
árja ragadja el. Pedig tévedett, az a növényzet nem volt semmi más, 
mint a tang (fucus) nevű vízi növény, amely a szárazföldtől nagy távol
ságokban is megterem a nyilt tengeren és néha óriási terjedelművé válik.

Kolumbusz természetesen ezzel is iparkodott megnyugtatni már 
békétlenkedő népét, de ekkor nagy riadalom támadt a hajókon. Az oka 
ennek az volt, hogy az iránytű elfordult rendes fekvéséből és észak 
helyett, észak-nyugati irányban kezdett mutatni. Ma már tudjuk, hogy 
ennek a tüneménynek az az oka, hogy a föld mágneses sarka nem esik 
egészen össze az északi pólussal, hanem nyugatra van tőle. De akkor a
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hajósok azt hitték, hogy most közelednek már ahhoz a veszedelmes 
mágnesszigethez, amelyről annyi régi tengerész rege beszél. Kolumbusz 
azzal iparkodott megnyugtatni őket, hogy a mágnestű eltérését a sark
csillag okozza. Ennek a jámbor hazugságnak a matrózok azonban nem 
igen hittek, több hitelt adtak — egy eleven ráknak, amelyet a tang 
ágai között találtak. Ebből megint azt hitték, hogy már csakugyan 
szárazföldhöz közelednek.

Szeptember 18-án új meglepetés várt rájuk. Sűrű ködcsomót 
láttak, olyant, aminő a szárazföldek fölött szökött lebegni. Mindnyájan 
azt hitték, hogy most már csakugyan valami ismeretlen szigethez köze
lednek, de ekkor a köd egyszerre felszállt, felhővé vált és kiderült, hogy 
nem szárazföldet rejtegetett a leple alatt.

Kolumbuszban azonban ez a jelenség azt a véleményt keltette, 
hogy szigetek közt hajóznak el. Ebben a véleményében megerősítette 
az is, hogy útjukban mind többször találkoztak nagy vízimadár-csapa- 
tokkal, amelyekről akkor még nem tudták, hogy a szárazföldtől sok 
száz mérföldnyi távolságra is el tudnak repülni. Kolumbusz azonban, 
ahelyett, hogy ezeknek a sejtett szigeteknek örült volna, inkább való
ságosan félt tőlük, mert a rendkívül kedvező és állandó északkeleti 
szelet elsősorban arra akarta felhasználni, hogy India szárazföldjére 
jusson el. A legénysége ellenben nagyon aggódott már, hogy az állandó 
északkeleti szél miatt nem is tudnak majd hazatérni s ezért, ha meg
tudja, hogy a közelben szigetek vannak, bizonyosan azt követelte volna 
Kolumbusztól, hogy azok valamelyikének a partját siessenek felkeresni.

Szeptember 25-én nagy meglepetés érte a kis hajóraj népét. Pinzon 
Márton, a Pinta parancsnoka azt hitte, hogy dél felé földet lát, amely 
véleménye szerint nem lehetett egyéb, mint a titokzatos Antilia szigete. 
Fellármázta népét, amely felsietve a fedélzetre, ott térdre borult és 
hangosan kezdte énekelni a ,,Gloriá”-t, az Isten dicsőségét magasztaló 
éneket. A másik két hajón szintén hittek abban, hogy csakugyan földet 
látnak, a matrózok itt is hálaadó énekeket énekeltek és felmásztak az 
árbocokra meg a kötélzetre, hogy a magasból annál biztosabban és 
messzebbre láthassanak. Másnapra derült ki azután a szomorú valóság, 
hogy Pinzon Mártont is, a többieket is megint megcsalta a szemük, 
mert a földnek vélt valami megint csak köddé, vagy felhővé foszlott 
szét. A hajósnépen megint nagy elégedetlenség vett erőt, de Kolumbusz 
újból lecsillapította őket azzal, hogy hamis adatokat mondott nekik 
és úgy hitette el velük, hogy már sokkal közelebb vannak Indiához, 
mint gondolnák.
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Október 7-én megint vaklárma támadt, újból földet véltek látni, 
de reménységük újból csalókának bizonyult. De ez a nap mégis fontos 
változást hozott létre a hajóhad útjában. Kolumbusz a hajók irányát 
megváltoztatta kissé dél felé, mert Pinzon Márton a madarak repülésé
nek az irányából arra következtetett, hogy az ő számukra is ez az egyet
len helyes irány.

Október 10-én a matrózok megint elégedetlenkedni kezdtek, 
hogy sohasem látnak már földet, de Kolumbusznak sikerült lecsillapí-

A Santa Maria karavella, amelyen Kolumbusz Kristóf első felfedező útjára indult.

* tani őket azzal, hogy élénk színekben ecsetelte előttük, hogy micsoda 
óriási nyereségre fognak szert tenni, ha elérkeznek India partjaira. 
A matrózoknak ezt a békétlenkedését színezték ki azután később úgy, 
hogy komoly lázadás tört ki a hajókon, hogy összeesküvést szőttek 
Kolumbusz élete ellen. Mindebből azonban csak annyi igaz, amennyit 
fennebb elmondottunk, a többi mind mese, amelynek a legnagyobb részét 
Kolumbusz fia, Fernando találta ki az apja halála után azért, hogy apjá
nak az érdemeit ezzel is öregbítse. Komoly lázadás azonban sohasem 
volt Kolumbusz hajóin, mert, mint már említettük, a kincsszomjas 
spanyolokat hamar megbékítette az, hogy vezetőjük nagy nyereséget,
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mesés kincseket ígért nekik. Maga Kolumbusz a naplójában sem tesz 
sehol említést lázadásról.

Október 11-ike újból fontos dátum az expedíció útjában. Ekkor 
kezdtek már olyan jeleket látni, amelyek nem csalóka módon, hanem 
egész bizonyossággal arra vallottak, hogy szárazföld felé közelednek. 
A Pinta legénysége a vízből kihalászott egy nádszálat, azután egy karót 
és egy darabka deszkát, majd egy faragványokkal ékesített botot és 
még zöld cserjeágakat is. A Nina legénysége még biztosabb jelét halászta 
ki a közelgő szárazföldnek : egy zöldleveles ágat, amelyen még ott vol
tak a piros bogyók is.

A hajósnép izgatottsága a tetőpontra hágott és amikor az éj le
szállt, senki sem tudta lehunyni álomra a szemét. Kolumbusz maga a 
Santa Maria magas hátsó fedélzetén ült s onnan nézett kémlelődve 
előre, nyugat felé. Ekkor egyszerre, esti tíz óra tájban, tűz villant fel 
a szeme előtt. A három hajó népéből senki Kolumbuszon kívül nem látta 
ezt a titokzatos tüzet, amelynek a felvillanása annál rejtelmesebbnek 
mondható, mert a valóságban a hajók akkor még távolabb voltak min
denféle földtől, semhogy onnan láng ellátszhatott volna hozzájuk. 
Lehetséges tehát, hogy Kolumbusznál csupán szemkáprázás volt a láng 
látása, de nem lehetetlen egy másik feltevés sem. Ez pedig a következő: 
Izabella királynő Kolumbusz expedíciójából annak az embernek, aki 
legelőször fog földet látni, évi huszonhat arany jutalmat és ugyancsak 
évente egy selyemköntöst ígért. Kétségtelen, hogy Kolumbusz maga 
jobban tisztában volt hajói helyzetével, mint a legénysége, tudta, hogy 
most már csakugyan közelegni kell a partnak, de még kétségtelenebb 
az, hogy később azután, amikor hazatértek — Kolumbusz sietett a 
maga számára lefoglalni a huszonhat aranyból és selyemköntösből álló 
évjáradékot.

Alighogy Kolumbusz meglátta a szemhatáron az állítólagos tüzet, 
felkelt a hold, szelíd, fehér fényével elöntötte az ég kékjét és a tenger 
hullámait, úgyhogy a hajók teljes, pompásan kedvező szél mellett szinte 
nappali világosságban haladtak előre, nyugat felé. Éjfél már elmúlt, 
a vitorlák teljes erővel dagadtak a széltől, a matrózok pedig csak éppen 
hogy ledőltek egy-egy kis pihenőre. Az idő mind előbbre haladt s ekkor 
egyszerre 1492. október 12-én hajnali 2 órakor az egyik matróz, Bermejo 
Rodriguez Juan, aki a Szevilla melletti Molinasz városába való volt, 
a holdfényben észrevette, hogy velük szemben, már a látótávolságon 
belül szárazföld emelkedik. Hangosan elkiáltotta :

-— Tierra l ÍFölH n
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Azután pedig az ágyúhoz rohant, azt sütötte el, hogy annak a 
dörgése figyelmeztesse mind a három hajó népét a nagy újdonságra. 
A hajók az ágyúdörgés hallatára és Bermejonak az elbeszélése után 
bevonták a vitorlákat, kivetették a vasmacskákat és megállva egy-

Kolumbusz és társai 1492 oki. 12-én megpillantják a szárazföldet az ismeretlen 
vizeken való hosszú utazás után.

helyben, kimondhatatlan izgalommal várták a reggelt, amikor majd a 
nap biztos fénye fogja felváltani a hold bizonytalan ragyogását.

Csodálatos, derült pompájában kelt fel a nap a tenger vízéből, 
onnan, amerre az elhagyott haza volt. Fénye elömlött a tengeren, meg
aranyozta a hullámokat, de a legaranyosabb fényét arra az alacsony 
partvidékre szórta, amely dús növényzettel benőve, mint smaragdkő 
ragyogott a hajnali fényben. Nem volt kétség többé, amit láttak, az
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föld volt, valóban föld, amely felé sebesen röpítette őket a kedvező 
délkeleti szél.

Kolumbusz természetesen mindenekelőtt azon iparkodott, hogy meg
állapíthassa, hogy mi az a föld, amelyig eljutottak. S egybevetve a 
térképeit, a feljegyzéseit és egyéb adatait, arra a következtetésre jutott, 
hogy az a föld nem lehet más, mint a mesés és óriási Zipangu szigete, 
vagyis a mai Japán.

Pedig a valóságban az a sziget, amelyhez Kolumbusz és társai 
elérkeztek, nagyon kicsiny kis földdarab volt ahhoz képest, amit róla 
gondoltak. A ma Bahama-szigeteknek nevezett szigetcsoport egyik 
tagja, a bennszülöttek nyelvén Guanahani volt ez a szárazföldi

A hajók megálltak és Kolumbusz Kristóf, azaz, hogy most már 
„Don Cristobal Colon tengernagy és alkirály” 'nemsokára kiszállt né
pével együtt. A spanyolok zászlókat lengettek a hajókon, a mat
rózok Istent dicsőítő énekeket énekeltek, Colon tengernagy pedig 
Kasztilia nevében birtokába vette az új földet. Azután hamarosan 
oltárt állítottak fel, amelyen a velük jött papok egyike misét mondott.

Amerika fel volt fedezve, ámbár Kolumbusz sem tudott erről semmit 
és még mindig azt hitte, hogy a gazdag Zipangu szigetére érkezett. 
De a gazdagságból, műveltségből nem sokat lehetett látni ezen az új 
földön. Az a néhány bennszülött, aki gyermekies bizodalommal ment 
oda az újonnan érkezettekhez a félelemnek minden jele nélkül: mezí
telen és szegényes külsejű volt.

Guanahani szigetén Kolumbusz csak két napot időzött, október 14-én 
elhagyta a szigetet, miután előbb San Salvadornak (Szent Megváltó) 
nevezte el. A szigetlakok jelek útján megértették vele, hogy a közelben 
még több kis sziget is van, azután pedig egy nagy sziget, amelyen arany 
és fűszer terem és ahol még nagy hajókat is lehet kapni. Kolumbusz a 
hajóján magával vitt bennszülött kalauzokat s ezeknek az útbaigazítása 
nyomán felfedezett még néhányat a kis Bahama-szigetek közül, majd 
pedig útnak indult Kuba szigete felé, mert az a föld, amelyről mint 
arany és fűszertermőről beszéltek a bennszülöttek, nem volt egyéb, 
mint Kuba.

Természetesen azonban maga Kolumbusz mindezt nem tudta, mert 
még abban a hitben volt, hogy Ázsia keleti részébe találta meg a nyugat 
felől vezető utat. Hogy még mindig ebben a hiszemben volt, arról tanús
kodik az, hogy ebben az időben ezt írta a naplójába : „Mindenesetre 
fel fogom keresni Kuinsait s a nagy kánnak átadom ő felségük levelét.” 
Amint tudjuk Kuinsai (Kin-cseu) Kínában volt, nagy kánnak pedig
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abban az időben a kínai császárt nevezték, kétségtelen tehát, hogy 
Kolumbusz azt hitte, hogy valahová Japán vagy Kína szigetvidékére 
jutott el.

Kuba szigetének északi oldalán, a mai Puerto de Nipe helyén 
kötöttek ki. Az őszi esőzés éppen akkor fejeződött be és a délövi sziget 
növényzetének teljes pompájával tárult az ámuló spanyolok szeme elé. 
Kolumbusz valóságos elragadtatással ír naplójába erről a szigetről, amely
ről azonban négy nap múlva kiderítette, hogy nem lehet Zipangu, vagyis 
Japán. Ekkor azt hitte róla, hogy nem is sziget, hanem szárazföld, még 
pedig Ázsiának valami olyan része, amely „száz, vagy több mérföldnyire 
esik Zaituntól és Kuinsaitól.”

Szinte csodálatos, hogy ez a tévedés még mindig a hatalmában 
tartotta Kolumbuszt és társait. Csak a vak nem vehette észre a különb
séget Kelet-Ázsia és a most felfedezett Antillák között. Amott nagy
kultúrájú nép lakott, városokban és megművelt földek között, itt a vörös
bőrű vadak — akiket éppen e tévedés folytán neveztek el indiánoknak, 
vagyis indiaiaknak s akiken azután ez az elnevezés rajta is maradt — 
mezítelenül jártak, halászatból és tengeri madarak fogásából éltek s a 
földmívelésiik mindössze annyi volt, hogy fölgyújtva egyes helyeken a 
bozótot, az így nyert és hamutól kövér földbe kukoricát vetettek. Házi
állataik egyáltalán nem voltak és nem értettek semmiféle mesterséghez 
sem, kivéve azt, hogy éles kövekkel és kagylóhéjakkal cifra botokat 
faragtak, azonkívül pedig értettek az aranyolvasztáshoz és az arany 
véséséhez, de ez volt minden tudományuk. Kunyhóikat, amelyek na
gyon nyomorúságosak voltak, nádból építették kúpalakra és azután 
pálmalevelekkel fedték be. A hajózásban is csak nagyon kezdetleges 
volt a tudásuk. Nagy fatörzseket tűz segítségével kimélyítettek teknő- 
alakúra és ezeken az apró csónakokon, amelyeket canoéknak neveztek, 
hajókáztak egyik szigetről a másikra, de csak evező segítségével, mert 
a vitorlát nem ismerték. Számtalan apró törzsre oszlottak föl s egy-egy 
ilyen törzsnek a fejét karikának nevezték. A kacika hatalma rendesen 
azon alapult, hogy valami fétisnek volt a birtokában, amelynek a titok
zatos hatalmától azután a törzs többi tagjai rettenetesen féltek.

Az egynejűség volt ugyan divatban hivatalosan náluk, de emellett 
rabszolganőket is tartottak és egyáltalán a nemi élet terén nagyon 
erkölcstelenek voltak. Mindent egybevetve, az Antillák népe gondtalan 
lustaságban élte le az életét s lelkileg is, testileg is el volt satnyulva. 
Sorsa különben is meg volt már pecsételve még a spanyolok érkezése 
előtt. Mert a szomszédos szigeten, Haitin már ott voltak az Amerika
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déli részéből érkező hódítók, a karibok, Amerikának ezek a normannjai, 
akik hódító útjukban azután tovább is haladtak.

Mindezeknek ellenére Kolumbusz mégis meg volt győződve, hogy 
Ázsiában, nagykultúrájú világrészben van. Olyan nagyon meg volt 
erről győződve, hogy amikor elérkeztek egy újabb kikötőbe, amelyet 
Nuevitasnak neveztek el, akkor embereinek egyikét, egy kikeresztel
kedett zsidót, aki valamelyest arab nyelven is tudott, elküldte, hogy 
keresse fel a mongolok kánját. Ezt természetesen nem találták meg, 
de találtak egy nagy falut, amelyben hatalmas kacika volt az úr. Itt 
jelekkel kérdezősködtek arról, hogy hol van a híres aranyország, amelybe 
persze legjobban vágyódtak és nagyot bámultak, amikor a bennszülöttek 
délkelet felé mutogattak, vagyis Dél-Amerika szárazföldje felé. Kolum
busz ezért elhatározta, hogy ebben az irányban indul újból útnak. De 
mielőtt felszedték volna a vasmacskákat, tizenkét gyanútlan benn
szülöttet, öt férfit és hét nőt, megragadtak és magukkal cipeltek hajóik 
fedélzetére, hogy hazahozzák magukkal Spanyolországba. A szegény 
embereket megkötözve dobálták le a hajó fenekére és ennek a brutali
tásnak a következése az lett, hogy ezentúl az „indiánok” mindig sietve 
elmenekültek a fehér emberek elől, ahelyett, hogy mint előbb, barát
ságosan fogadták volna őket és útbaigazításokat adtak volna nekik. 
Ez a kegyetlen emberrablás volt az első fejezete azoknak a borzalmaknak, 
azoknak a bennszülöttek ellen való brutalitásoknak, amelyeknek hosszú 
sora örök szégyen lesz a spanyolok nevén.

A hajóraj elindult és november 21-én az a nevezetes esemény 
történt velük, hogy Pinzon Márton a Pintával megszökött Kolumbusz 
másik két hajójától, Kolumbusz úgy gyanította, hogy azért, mert magá
ban akarta feltalálni az arany országot, amelyet a spanyolok az indiánok 
kiejtése után : Babeké néven neveztek el.

Kolumbusz nem üldözte a hűtlen társnak amúgy is feltalálhatatlan 
nyomát, hanem tovább vitorlázott délkelet felé. I)e nem jutott el Dél- 
Amerika partjaira, hanem Haiti szigetére érkezett, amelyet az andaluziai 
vidékekhez való nagy hasonlatossága miatt Hispaniolúnak, spanyol 
földnek nevezett el. Erről a szigetről megint azt hitte Kolumbusz, hogy 
ez a mesés Zipangu, annál is inkább, mert a vele hozott indiánok ennek 
a szigetnek az aranyvidékét Cibao néven nevezték. Amikor azt kérdezte 
a vele vitt indiánoktól, hogy kik ennek a földnek az urai, azok az irtó
zatos félelem kifejezésével mind így feleltek :

„Karib !”
Kolumbusz ezt úgy értette, hogy Kanib és meg volt győződve,
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hogy ezek valami rettenetes kannibálok, vagyis emberevők, de egyben 
a kán alattvalói is, mert a maga kezdetleges szófejtésével így adott 
értelmet az indiánok szavának.

Ámbár félelmesnek látszott az érintkezés e néppel, Kolumbusz 
mégis elhatározta, hogy érintkezésbe fog lépni velük. És a spanyolok 
bámulatára a karibok éppen nem mutatkoztak olyan vadnak, mint 
aminőnek az indiánok festették őket. Egyik hatalmas kacikájuk udvarias 
és szertartásos látogatást tett a Santa Maria fedélzetén, a kíséretében 
levő számtalan canoe pedig élelmiszereket, kasszabé-kenyeret, jamsz- 
gyökeret, gyapotot, főképpen pedig aranyat vitt ajándékba a spanyo
loknak.

Karácsony estéjének a napján nagy katasztrófa érte Kolumbusz 
expedícióját. Hajóinak legbüszkébbje, a Santa Maria, magának az 
admirálisnak a hajója, homokzátonyra futott és ott úgy megfeneklett, 
hogy nem lehetett többé semmi módon levonszolni róla. A spanyolok 
kénytelenek voltak elhagyni a hajót és belőle mindent partra szállítani, 
amely munkában a bennszülöttek készségesen segítségükre voltak. 
Mialatt kirakták a hajó felszerelését, a bennszülötteknek nagy kedve 
támadt arra, hogy egyes európai iparcikkeket, mint ruhaszövetet s más 
effélét becseréljenek a spanyoloktól aranyporra. Ez az üzlet a spanyolok 
számára olyan fényes eredménnyel járt — mert a bennszülötteknek 
fogalma sem volt sem az aranynak, sem pedig a becserélt iparcikkeknek 
az igazi értékéről — hogy néhány tiszt és mintegy negyven matróz a 
Santa Maria roncsaiból egy kis erődöt építettek és ebben folytatták 
tovább a rablásnak is beillő cserekereskedést. Ez az erőd, amelyet La 
Navidadnak neveztek el, volt az első európai kereskedelmi telep az 
újvilágban.

Kolumbusznak most már csak egy hajó, a legkisebb, a Nina állt 
rendelkezésére, ezen indult el tovább, megint kelet felé és nagy meg
lepetésére 1493 január 6-án a nyilt tengeren összetalálkozott megint 
a Pinlával. Ez sem találta meg ugyan a titokzatos Babekét, az arany
országot, de felfedezte a Bahama-szigetcsoportnak még néhány szigetét 
s matrózai szintén kitűnő csereüzletet kötöttek a bennszülöttekkel. 
A legnagyobb haszna a Pinta szökésének és külön útjának azonban 
az volt, hogy ezáltal tudták meg a spanyolok, hogy Haititől nyugatra 
aranyban nagyon gazdag sziget van, amelynek Jamaye (Jamaika) 
a neve, meg azt is, hogy erről a szárazföldet is el lehet érni, mintegy 
tíz napi hajózás után. Természetesen Dél-Amerika szárazföldjét kell itt 
gondolni, amelynek a létéről az európaiak ezúttal kaptak először hírt.

5*
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Kolumbusz számára azonban, bármennyire vágyakozott volna is 
rá, lehetetlenné vált ezúttal ennek a szárazföldnek a felkeresése. A hosszú 
út annyira megviselte a hajókat, hogy mind a kettőnek a bordái erősen 
kezdték beereszteni a vizet és a matrózok megijedtek, hogy a haza
utazásra már nem is lesznek elég elősek a karavellák. Elindultak tehát 
keletnek, hazafelé, de mielőtt a nyilt óceánra kimentek volna, a Sza- 
mana-öbölben is pihenőt tartottak. Kiszállva a szárazföldre, itt félel
mes karibokkal találkoztak, akik ellenségesen fogadták őket, úgyhogy 
a spanyolok kénytelenek voltak a fegyvereiket használni. Az itt kiomlott 
vér volt az első, amellyel európai kéz beszennyezte Amerika földjét.

A Szamana-öbölből azután január 10-én indultak vissza, haza
felé. De ez a visszautazás közelről sem volt olyan szerencsés, mint a 
felfedező út. Február közepén féktelen orkán dühöngött a tengeren 
és mind a két hajót a végső pusztulással fenyegette. A matrózok térdre 
esve kérték az Istent, hogy mentse meg őket és megfogadták, hogyha 
megmenekülnek, elzarándokolnak a guadelupei, loretoi és mogueri 
búcsú járóhelyekre. Kolumbusz pedig titokban, hogy ezzel ne keltsen 
még nagyobb ijedelmet a matrózai között, egy kis hordót dobott a ten
gerbe. Ebbe a hordóba az útjának és felfedezéseinek leírása volt bele
zárva, mert Kolumbusz azt akarta, hogyha őneki magának el is kell 
pusztulnia, tettének az emléke maradjon fenn.

Február 17-én azonban jobbra fordult a hajósok sorsa. A rettene
tes orkán elpihent és a szemhatáron felbukkantak az Azori-szigetek. 
A két hajó csakhamar ki is kötött ezek egyikén, Santa Maria szigetén. 
De milyen nagy volt Kolumbusz meglepetése, amikor kikötése után 
hiába várta a Pin fát, az a nagy viharban eltűnt.

Santa Marián február 24-ig pihentek a Nina utasai és kijavították 
hajójukat, amennyire lehetséges volt. Ekkor azután újból útnak indul
lak, de a szerencse most sem kedvezett nekik. Március 3-án újból vihar 
ragadta meg a Ninát és Kolumbusz az elpusztulás elől kénytelen volt 
bármennyire nem szerette is ezt, a portugál partokra menekülni. Már
cius 4-én a Tajo torkolatában, Lisszabon előtt kötött ki.

A portugálok csak nagynehezem tudták legyőzni irigységüket és 
bosszúságukat Kolumbusz sikerén, de azért magukba fojtották haragju
kat, megvendégelték a felfedezőket, sőt maga János király is jelentést 
tétetett magának Kolumbusszal utazásáról.

Végre, március 15-én megérkezett a felfedező Spanyolországba 
és ugyanott, ahonnan kiindult, Palos kikötőjében vetette le vasmacskáit. 
A Pinta már előttük megérkezett ugyanebbe a kikötőbe.
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Virágvasárnapján, március 31-én tartotta Kolumbusz ünnepi be
vonulását Szevillába, ahonnan azután útnak indult Barcelona felé, 
ahol a királyi udvar időzött. Útja az országon keresztül szakadatlan 
diadalát volt, a nép mindenfelé a legnagyobb rajongással ünnepelte. 
Április közepén érkezett meg Barcelonába és itt rendkívüli fogadásban 
volt része. A királyi pár a piactéren felállított trónemelvényen fogadta 
nagy pompa között. A király felkelt a helyéről és felhívta Kolumbuszt, 
hogy üljön le, amivel megadta neki a legnagyobb megtiszteltetést, ami 
csak spanyol polgárt érhet. Azután újból ünnepiesen megerősítette 
minden kiváltságát. Kolumbusz pedig bemutatta a vadakat és a kincse
ket, amelyeket magával hozott. Színpompás leírása, amellyel elmondta, 
hogy milyen az újvilág, magával ragadta még a legmakacsabb köteke
dőket is.

A királyi pár elhatározta, hogy nagy expedíciót fog szervezni a 
felfedezések folytatására és Kolumbusznak versengve ajánlkoztak a 
spanyol nemesség kalandra mindig kész tagjai, köztük az akkor még 
mintegy csak húszéves Alonzo de Hojeda, tán az első ama félig hősök, 
félig kalandorok közül, akik azután csakhamar a leghitetlenebb és 
a leggazabb kegyetlenségeket is vitték ■ véghez az újvilágban. De el
határozták azt is, hogy a második útra papokat is visznek magukkal, 
mert az indiánok megtérítését a királynő lelkiismereti kötelességének 
tartotta, de maga Kolumbusz is telve volt hitbuzgalommal és vallásos
sággal.

Kolumbusz második útja.

Alig pár hónapig pihent Kolumbusz, azután újból útnak indult 
nyugat felé. Talán a legboldogabb napja volt életének az, amikor 1493 
szeptember 25-én mint tizenhét hajóból és ezerötszáz emberből álló 
haderőnek az admirálisa indulhatott útnak Cadiz kikötőjéből.

A Kanári-szigeteken megállt az expedíció s itt európai háziállato
kat vettek fel a fedélzetükre, amelyek elsőkként jutottak el az újvilágba. 
De sajnos, nemcsak szelíd háziállatokkal rakodtak meg a hajók, hanem 

‘vérebekkel is, amelyek azután irtózatos vérontást vittek véghez a sze
gény, védtelen indiánok között.

A második út megint szerencsés volt, a hajóhad kedvező széllel 
érkezett el november elején a kis Antillákig és közöttük, meg a Karibi
szigetek között csakhamar eljutottak Hispaniola (Haiti) északi part
jára. Két hónap múlva, egy este érkeztek meg ide és ágyúlövésekkel
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üdvözölték a kis La Navidad erődöt, amelyet a Santa Maria roncsaiból 
építettek Kolumbusz volt társai. Nagy meglepetésükre a partról semmi
féle felelelet nem kaptak a lövésekre és amikor másnap reggel aggódva 
partraszálltak, La Navidad helyén nem találtak egyebet, csak üszkös 
romokat és holttesteket. A bennszülöttek a megérkező fehér emberek 
láttára félénken menekültek be a sziget belsejébe és onnan csak nagy- 
nehezen lehetett előcsalogatni őket, hogy elmondják, mi történt. így 
derült azután ki, hogy a spanyolok egy része a sziget belsejébe ment, 
ott megtámadta a vadakat és olyan kegyetlenkedéseket vitt közöttük 
végbe, hogy az elkeseredett indiánok egy részüket agyonverték. A meg
maradtak, visszatérve az erődbe, egymás között vesztek össze, való
színűen a zsákmány miatt és elpusztították egymást. Ez lett a rövid 
és gyászos vége az első európai telepnek, amely Amerika földjén kelet
kezett.

A lerombolt telepet az újonnan érkezettek nem építették fel többé, 
hanem attól néhány mérföldnyire keletre, a mai Izabella-fok tájékán 
alapítottak december elején várost, amelyet Kasztilia királynőjének a 
tiszteletére Izabellának neveztek el. Ebből a városból kiindulva azután 
kikutatták a gyönyörű Yaque völgyét és az aranyban rendkívül gazdag 
Cibao-hegységet, amire azután a hajóraj legnagyobb része felkereke
dett és ezekkel az örvendetes hírekkel útnak indult haza, Spanyolországba. 
Kolumbusz azonban, még mindig abban a hiszemben, hogy Hispaniola 
nem egyéb, mint Zipangu szigete, Kuba pedig az ázsiai szárazföldnek 
egy kiugró része, most elhatározta, hogy elmegy Kínába és onnan a 
földet megkerülve, hajózik el a Vörös-tengeren Alexandriáig.

El is indult és ebben az útjában, 1494 májusában fedezte fel 
Jamaika szigetét. Ezen a szigeten már nem olyan békés bennszülöt
tekre találtak, mint Hispaniolán. A vadak fegyverrel fogadták őket 
és a spanyoloknak csak véres harc után sikerült leverni és arra kény
szeríteni őket, hogy békésen közlekedjenek velük. Innen Kolumbusz 
tovább haladt és felfedezte Kuba-szigetének a déli partvidékét is, amely 
mellett végighajózott egészen a Batabano-öbö\ig. Itt összes embereit 
megesküdtette arra, hogy Kubát Ázsia, még pedig Kína- egy részének 
tartják s erről írást is vett tőlük.

Visszatérőben vihar fogta el őket az úton és Kolumbusz is 
megbetegedett. így jutottak el Jamaika körülhajózásával megint 
Izabella városába. Ennek az útnak a legnagyobb haszna az volt, 
hogy Kolumbusz megállapította, hogy Jamaika nem szárazföld, 
hanem sziget.
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Hispaniolára visszatérve, Kolumbusz szomorú állapotokat talált. 
Emberei részben elkeseredetten civakodtak egymás között, részben pe
dig teljesen el voltak csüggedve. Margarit Pedro ezredes, akit Kolum
busz mint a város parancsnokát hagyta hátra Izabellában, összeveszett

I '

A spanyolok vérebeket uszítanak az indiánokra.
A hadviselésnek ezt a  m ód já t K olum busz h o nosíto tta  meg az újv ilágban, am időn az 

ind iánok  m eg tám ad ták  a spanyolok első ú jv ilági városát, Izabellát.

Hojedával és visszatért Spanyolországba. Az indiánok egy felkelését 
csak nagy nehezen tudták leverni, most pedig Kolumbusz éppen arra 
érkezett Izabellába, hogy négy szövetkezett kacika vonul nagy had
erővel a város ellen.

Kolumbusz kétszáz gyalogossal és húsz lovassal indult a vadak
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elé. Hogy csakhamar diadalt aratott rajtuk, azt nem annyira a spanyolok 
tökéletesebb fegyverzetének köszönhette, mint inkább azoknak a rette
netes vérebeknek, amelyeket magukkal vittek és amelyeket most rá- 
bocsátottak a mezitelen indiánokra. A vérszomjas, dühös állatok rette
netes pusztítást vittek véghez a vadak között, akik eszeveszetten me
nekültek. De a spanyolok nem érték be ezzel a diadallal, hanem csak
hamar meghódították a szigetnek egész középső részét, miközben rette
netes vérontást és kegyetlenkedéseket vittek véghez.

így kezdődött meg e föld népének a rendszeres kiirtása. A spa
nyolok a meghódított területen mindenfelé tuskóvárakat építettek s 
megkezdték zsarnoki uralmukat a bennszülöttek fölött. Minden indiánt 
kényszerítettek arra, hogy negyedévenként bizonyos mennyiségű gya
potot és aranyport szolgáltasson be nekik. Ez a szerencsétlen nép, amely 
boldog, vágyakozás nélkül való életet élt és a munkát nem ismerte, 
de gyenge is volt rá, most csoportostul menekült a spanyolok elől a 
hegyek közé, ahol a hideg és az éhség ezrével pusztította őket.

De a spanyolok száma is leolvadt nagyon. A harcok kevesebb kárt 
tettek bennük, mint valami rettenetes láz, amely megtizedelte a sorai
kat, azonfelül pedig Ínséget is szenvedtek, úgyhogy mindnyájan na
gyon el voltak keseredve Kolumbusz ellen, aki az ígért kincsek és ura
ság helyett csak nyomort szerzett nekik. Azok, akik már előbb vissza
tértek Spanyolországba, hasonló kedvezőtlen híreket terjesztettek ott 
a tengernagyról. Ezért Kolumbusz számára nagyon is elérkezett az 
idő, hogy személyes megjelenésével szerezze vissza magának újból a 
királyi pár kegyét. Ezért március 10-én elindult Izabella kikötőjéből 
hazafelé, miután előbb erőskezű, szigorú testvérét, Bartolomeót kinevezte 
a sziget helytartójává.

Kolumbusz harmadik útja.

Az admirálisnak, alighogy megérkezett Spanyolországba, hama
rosan sikerült eloszlatnia a róla terjesztett rossz híreket. A királyi pár 
kegye megint feléje fordult, sőt még bőségesebben,' mint előbb, ameny- 
nyiben több új kívánságát is teljesítették. Tudni kell, hogy Kolumbusz 
meglehetősen pénzvágyó ember volt, de nem szabad ezért elítélnünk, 
mert hiszen éppen a gazdagságra való vágyakozásának köszönheti a 
világ Amerika felfedezését. A kapzsisága bírta rá most is arra, hogy 
visszavonasson a királyi párral egy általuk kibocsátott okos rendele
tet, amelynek értelmében mindenki szabadon indulhat el felfedező
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útra. Kolumbusz ettől az intézkedéstől nemcsak dicsőségét féltette, 
hanem a hasznát is.

Viszont Kolumbusz a királyi párnak azt indítványozta, hogy 
abban az esetben, ha önkéntes települő nem akadna elég Haiti szige
tére, akkor a gonosztevőkkel népesítsék be ezt a földet. Rettenetes 
gondolat volt : a spanyol tömlöcök legelvetemedettebb söpredékét 
rászabadítani a szerencsétlen, csaknem egészen védtelen indiánokra !

Harmadik útjának megkezdésében Kolumbuszt késleltette az, 
hogy a királyi pár megint pénzzavarral küzdött, nem tudta kiállítani 
számára a szükséges hajórajt.

A pénz hiánya miatt tehát Kolumbusz csak 1498-ban indulhatott 
el harmadik útjára. Május 30-án kelt útra San Lucar de Barrameda 
városából, a Guadalquivir-folyó torkolatából. Hat hajója volt s ezeknek 
a födélzetén kétszáz ember, akik vállalkoztak arra, hogy mint telepe
sek, átmennek az újonnan felfedezett világba.

Amint megérkeztek a Kanári-szigetekre, innen a hat hajó közül 
három egyenesen Hispaniola felé indult, míg maga Kolumbusz a másik 
három hajóval lement a tengernek arra a vidékére, ahol az egyenlítő 
van. Ezt azért tette, mert azon a vidéken is földet keresett, amelynek, 
nézete szerint nagyon gazdagnak kellett lennie aranyban, drágakövekben 
és gyöngyökben.

De a vállalkozása balul ütött ki. Földet nem talált, hanem 
szélcsend, elviselhetetlen hőség és vízhiány miatt kénytelen volt 
megint északnak fordulni. És ekkor ismét hozzászegődött a szerencse. 
Augusztus elsején egy sziget ormait látták kimeredni a tengerből és elne
vezték ezt a szigetet Trinidadnak (Szentháromásg), majd pedig hatalmas 
folyó torkolatát pillantották meg, amelyben a víz zúgva, hömpölyögve 
ömlött bele a tengerbe, míg mellette alacsony, elhagyott, kietlen partvidék 
terült el. Az Orinoko deltája volt ez, tehát már Dél-Amerika maga és 
Kolumbusz, akinek természetesen megint nem volt sejtelme újabb fel
fedezése jelentőségéről, keresztülhajózva a folyó torkolatán, a Paria- 
öbölbe ment, majd pedig innen föl a Karib-tenger vizeire.

Ekkor támadt Kolumbuszban először az a sejtelem, hogy tulaj
donképpen szárazföld előtt vannak, mert olyan hatalmas folyó, mint 
az Orinoko, nem támadhatott még nagyobb szigeten sem. De azzal az 
állandó tévedésével, hogy Ázsia keleti partjain van, ez az új felfedezés 
nem igen illett össze. Hogy tehát magát is megnyugtassa és az akkori 
földrajzi föltevésekkel se jusson ellentétbe, csakhamar sikerült neki 
önmagát is meggyőzni arról, hogy az a szárazföld, amit láttak, nem
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volt egyéb, mint a — Paradicsom kertje, amelyet Kolumbusz kortársai
nak a képzelete mindig a föld legkeletibb részére helyezett.

Ilyen csodálatos agyrémekkel eltelve érkezett meg Kolumbusz 
Hispaniolára, az ott újonnan alapított San Domingo városának kikötő
jébe. Itt azután annál keservesebb valóságok vártak rá. A gyarmato
sok egy része, Roldan főbíró vezetésével fellázadt Kolumbusz testvére 
és helyettese, Bartolomeo ellen és Kolumbusz csak hosszas huzavona 
után tudta őket, a saját tekintélyének feláldozásával, valami bizony
talan engedelmességre visszatéríteni. Büntetlenséget volt kénytelen 
biztosítani nekik, sőt tovább is ment, földbirtokkal és jobbágyakkal 
ajándékozta meg mindegyiküket. Ezzel az intézkedésével, igaz, úgy- 
ahogy, helyreállította a nyugalmat és azt is elérte, hogy a földek jobban 
termettek, a baromtenyésztés is virágzóbb lett s a folyóvizekből is több 
aranyat mostak ki a rabszolga bennszülöttek, de viszont felszarvazta 
vele a lázadókat, akik látták, hogy kénytelen a kedvükben járni, ha 
békességet akar. Azonkívül pedig a szerencsétlen bennszülöttek irtózatos 
sokat szenvedtek, mint rabszolgák, a spanyolok kegyetlenkedése alatt.

Kolumbusznak sok volt az ellensége a spanyol udvarnál is és 
most, hogy egyre-másra csak rossz hírek érkeztek az újvilágból Euró
pába, sikeresen kezdtek el ellene áskálódni. Izabella nagyon felháboro
dott már azon is, hogy Kolumbusz a hajóit nem kincsekkel és fűszerrel 
megrakva küldte haza, hanem rabszolgákkal zsúfolva, de bántotta a 
gyarmatosok erkölcsi elvadultsága is és ezért elhatározta, hogy rendet 
fog csinálni Spanyolország új birtokain. Mindenekelőtt megfosztotta 
kormányzói rangjától Kolumbuszt és a helyébe Bobadilla Ferencet, a 
Calatrava-rendnek egy nagyon szegény lovagját, aki azonban erőskezű 
ember hírében állt, küldte teljes hatalommal felruházva az új földre.

Amikor Bobadilla 1500 augusztus 23-án megérkezett San Do- 
mingóba, Kolumbusz éppen nem volt otthon, úton volt, hogy kemény 
büntetéseket osszon ki az elvadult, gálád gyarmatosnép között. Az új 
kormányzó tehát rögtön birtokába vette a várost s amikor erre Kolum
busz aggodalmakkal telten visszasietett: őt is, két testvérét is otromba 
kegyetlenséggel bilincsbe verette. Október havában indult el azután 
vissza Spanyolországba az a két hajó, amelynek Vellejo Alonzó volt a 
parancsnoka s amelyek a rabbá tett Kolumbuszt és testvéreit vitték.

Vellej óban, a parancsnokban volt annyi emberség, hogy el akarta 
távolíttatni Kolumbuszról a láncokat, de a lelke mélyéig megsértett 
tengernagy tiltakozott ez ellen és követelte, hogy láncraverve vigyék 
haza Spanyolországba, hogy lássák, mi történt vele. így esett meg azután,



hogy az újvilág felfedezője harmadik útjáról, amelyen felfedezte Ame
rika szárazföldjét is, láncra verve érkezett haza Európába 1500 novem
berében.

Ennek a dolognak természetesen csakhamar híre ment az egész
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BobadUla emberei foglyul ejtik s bilincsekbe verik Kolumbuszt.
A nagy felfedezőt harm adik  ú tja  alkalm ával az irigyel á lta l ellene ingerelt Izabella királynő 
m egfoszto tta  korm ányzói m éltóságátó l s B obadílla F erencet k ü ldö tte  ki he lye tte  kor
m ányzóul az újvilágba. B obadílla e lfogatta  K olum buszt s ké t testvérével együ tt bilincsekbe 

verve szá llítta tta  vissza Spanyolországba.

országban és mindenfelé nagy feltűnést, sőt felháborodást keltett az 
emberek között. Izabella és Ferdinánd maguk is érezték, hogy a szégyen, 
amely Kolumbuszt érte, ha jóvá nem teszik, az ő fejükre fog visszahullani. 
Ezért tehát nemcsak tüstént elrendelték a szabadonbocsátását, hanem 
az akkori idők szerint igen tekintélyes összeget, kétezer aranyat küldtek
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neki, hogy rangjához méltóan utazhassák hazájába és jelenhessék meg 
az udvarnál. Granadában jelent meg Kolumbusz a királyi pár előtt, amely 
igen kegyesen fogadta, de amit legfőképpen kívánt, hogy visszaadják 
neki az újvilág helytartóságát, azt nem tették meg neki. Igaz, hogy ez 
megszegése volt az előbbi ígéreteknek, de a királyi pár cselekedetét 
menti az, hogy tekintetbe kellett venniük, hogy Kolumbusz csakugyan 
nem bizonyult alkalmasnak erre a nehéz tisztségre.

így történt azután, hogy helyette 1502 februárjában Ovando Mik
lóst, ezt a minden tekintetben kitűnő embert küldték Hispaniolára kor
mányzónak. Harminckét hajóval és kétezerötszáz emberrel indult ez 
útnak, hogy több sikerrel töltse be Kolumbusz helyét.

Az alatt az idő alatt, amíg Kolumbusz Hispaniolában a kormányzás 
gondjaival volt elfoglalva és most, hogy kénytelen volt otthon maradni 
Kasztiliában, mások folytatták a felfedezések munkáját. A már említett 
Ilojeda Alonzo, Cosa Jánosnak, a kitűnő hajósnak és egy firenzei szüle
tésű embernek, Amerigo Vespuccinak társaságában behajózta Dél- 
Amerika északi partvidékeit, le egész Venezueláig, amelynek ezt a nevet 
(Kis-Velence) azért adták, mert a tengerparton több falura találtak, 
amelyek cölöpökre voltak építve be a tengerbe.

Ugyanebben az időben Kolumbusz régi társa, Pinzon még délebbre 
jutott, felfedezte az Amazon-folyó irtózatos nagy torkolatát is. Csaknem 
ugyanezt az utat tette meg később Lepe Diego is, ugyanannak az Ame
rigo Vespuccinak a kíséretében, akit már említettünk, de akiről még 
fogunk beszélni. Ez a Vespucci, aki 1451-ben született Firenzében, előbb 
egy gazdag spanyol kereskedőnek a szolgálatában állt, de azután por
tugál szolgálatba lépett. Említettük, hogy Vasco da Gama indiai útja 
tapasztalataiból azt a tanácsot adta a hajósoknak, hogy a veszedelmes 
szélcsendes vidéket úgy kerülhetik el leginkább, ha minél jobban ipar
kodnak kikanyarodni nyugat felé. Ennek a tanácsnak fogadott szót 
Cabral Péter, aki a második indiai út alkalmával, 1500 április 21-én 
annyira kitért nyugat felé hogy egyszerre csak magas partok tűntek 
a szemébe, amelyeknek a legkimagaslóbb pontját Monte Pascoalnak, 
Husvét-hegynek nevezték el. Hajójuk még menedéket is talált ezen a 
partvidéken, egy csendes, széltől védett öblöt, amelyet elneveztek Porto 
Segurónak, „biztos rév”-nek.

Cabral nem kutathatta fel ezt a földrészt, mert a kötelessége Indiába 
szólította, de felfedezéséről jelentést tett királyának, Mánuelnek, aki 
azután erre a hírre három hajót szereltetett fel az új föld megkeresésére.
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A három hajó Lisszabon kikötőjéből indult ki, az egyiknek fedélzetén 
ott volt, de még mindig csak alárendelt állásban Amerigo Vespucci.

Ez az expedíció sikerrel járt, 1501 augusztus 17-én látták meg a 
földet, amely nem volt egyéb, mint Dél-Amerikának legkeletebbre eső 
csúcsa. Ezt a sziklafokot azután elnevezték San Roque- (Szent Rókus) 
foknak, az idők szokása szerint úgy, hogy a kalendáriumban arra a napra 
eső szentnek a nevét adták neki.

A lapos, erdővel benőtt part mentén lehajóztak egészen a Cananea- 
öbölig, de nem ismerték fel, hogy a föld, amely mellett haladnak, konti
nens, hanem azt hitték róla, hogy sziget és elnevezték Ilka de Santa 
Cruznak (Szent kereszt-sziget). Miután sem fűszert, sem nemesfémeket 
nem lehetett találni, a portugálok egyelőre nem is gondoltak arra, hogy 
gyarmatosítsák ezt a területet és csak később jutott eszükbe az is, hogy 
kihasználják a rengeteg mennyiségű börzsöny-fát, ami itt volt található. 
A börzsönyt portugál nyelven brezilnek nevezik és ettől kapta később 
ez a földrész a nevét: Brazília.

Közben angol tengerészek felfedezték Észak-Amerika keleti part
jait. Egy genovai születésű ember, aki később Velence polgárává lett, 
majd pedig az angolországi Bristolban telepedett le, név szerint Cabot 
János már egy évvel Kolumbusz felfedezése előtt elhatározta, hogy meg
próbál nyugat felé elmenni Kathaiba, ahogy akkor Kínát hívták. Csak
ugyan tett is kísérletet, de bár magasabb szélességi fok alatt indult útnak, 
mint Kolumbusz, tehát olyan helyen, ahol Amerika közelebb van Euró
pához, nem tudott semmit felfedezni, vissza kellett térnie, ö t  évvel 
később azonban, amikor VII. Henrik királytól felhatalmazást kapott 
arra, hogy felfedező utakat tegyen nyugat felé, megint útnak indult, 
de csak a következő év júniusában jutott valami ismeretlen földrészig, 
valószínűen a mai Labradorig s elnevezte az ott látott földet Prima 
vista-nak (Első látás.).

A következő évben, 1498-ban fiával, a vakmerő Cabot Sebestyénnel 
együtt indult útnak s ekkor nagy darabon behajózták Észak-Amerika 
partvidékét. Apjának halála után Sebestyén folytatta a felfedező uta
kat, észak felé tartott és valószínűen ő fedezte fel a Bavis-szorost vagy 
a Hudson-szorost. De Anglia ebben az időben még nem volt elég erős 
és egységes arra, hogy ki tudja használni ezeket a felfedezéseket, azért 
Cabot Sebestyén 1512-ben Spanyolország szolgálatába lépett és a „biro
dalmi hajókalauz” címet kapta. A szerencse azonban itt sem kedvezett 
ennek a jobb sorsra érdemes, bátor embernek. Itt is csak mellőzésben 
volt része, azért visszatért Angliába, ahol elfeledve halt meg.
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Idegenek folytatták azt, amit ő megkezdett, Cortereal Gáspár és 
Mihály, egy portugál testvérpár 1500 és 1501-ben felfedezték újra Grön- 
landot és felfedezték Labrador sziklás partjait is. De a látszólag barát
ságtalan partokon sehol sem történtek kísérletek a megtelepedésre, mert 
a felfedezők sem aranyat, sem fűszert nem találtak ott.

Kolumbusz negyedik útja és halála.

Ezekkel az angol és portugál felfedezésekkel Kolumbusz nem sokat 
törődött, annál is inkább, mert eredményeik ellentétben voltak az ő 
feltevésével, hogy Amerika nem egyéb, mint Ázsia legkeletibb része. 
Hogy ezt az igazát bebizonyítsa, még egyszer útra készült tehát azzal a 
szándékkal, hogy egyenesen Kathaiba fog hajózni. A királyi pár engedői
mével és pénzén tehát négy kicsiny, nagyon mozgékony hajót szerelt 
fei Sevillában s azután testvérének, Bartolomeusznak és még csak tizen
három éves de hőslelkű fiának, Fernandónak kíséretében indult el negye
dik útjára 1502 május 9-én Cadiz kikötőjéből. Ez volt az utolsó útja.

Pompás szél kedvezett útjuknak és hajóik már június 15-én be
futottak San Domingo kikötőjébe. De ekkor kellemetlen meglepetés 
érte a volt helytartót. Utóda, Ovando, félve, hogy megjelenése csak rend
zavarásokra és visszavonásokra fog alkalmat szolgáltatni, megtiltotta 
neki is, legénységének is a patraszállást.

Kolumbuszt ez a dolog rettenetesen elkeserítette. A kikötőben 
éppen útrakészen állt egy huszonnyolc hajóból álló flotta, amely 
körülbelül hárommillió pengő arannyal volt megterhelve s amelynek 
Bobadilla és Roldan voltak a parancsnokai. Kolumbusz, bár két legelkese- 
redettebb ellensége ült e hajókon, mégis volt olyan becsületes szívű, 
hogy intette őket, hogy ne induljanak útnak, mert ő a csillagokból asztro
lógiai (csillagjósló) tudásával azt olvasta ki, hogy nagy vihar fogja érni 
őket az útban.

Kolumbusz maga teljes hittel hitt tudományában s amit mondott, 
a legbecsületesebb jóakarat mondatta vele, eljárása tehát ellenségeivel 
szemben nemeslelkű volt. Ámde ezek nem hittek neki és jövendőmondása 
mögött valami cselt gyanítottak. Ezért útnak indultak, de ekkor csodá
latos dolog történt. Bobadilla és Roldan hajóit az úton rettenetes forgó
szél érte utói, még pedig akkor, amikor közel voltak már Európa part
jaihoz, tehát olyan időben, amennyire a vihart előre megmondani még 
a mai, csaknem tökéletes meteorológia sem képes. A huszonnyolc hajó
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ból húsz elsüllyedt és a tengerbe veszett az a két ember is, akikben Kolum
busz joggal a legelkeseredettebb ellenségeit látta. Valami csodálatos 
istenítélet volt ez, szintén tanúbizonysága annak, hogy Kolumbusz 
lelkében volt prófétai vonás.

Hispaniola háládatlan fővárosának kikötőjéből tehát elindult 
Kolumbusz megint nyugat felé és július 30-án a mai Iionduras-kikötobe 
jutott el. így érte el Kolumbusz Amerika szárazföldjét anélkül, hogy 
erről még mindig sejtelme lett volna. Ha azt az irányt, amelyben hajói 
most az amerikai szárazföld mellett vitorlázlak, csak egy pár napig 
követte volna még, akkor reábukkan Mexikónak, ennek a nagy 
amerikai kultúrállainnak a partjaira. De eltérítette ettől az iránytól 
az, hogy a tengeren váratlan látvány tárult szemük elé : egy kitünően 
épített jukatáni evezőshajó, amely kereskedelmi célokra szolgált és jól 
meg volt rakva gyapottal, ércárúkkal és obszidiánkőből faragott kar
dokkal. Feltartóztatták ezt a bennszülött hajót és a rajta lévő jukatáni 
indiánok szívesen adtak nekik felvilágosítást, amikor jelekkel kérdezős
ködni kezdtek tőlük. Természetesen az első kérdésük az volt, hogy merre 
van az „aranyország” s erre a jukatániak dél felé mutattak.

Kolumbusz tehát a bennszülöttek útbaigazítására dél felé fordíttatta 
a hajók orrát, végighaladt a part mentén és csakugyan talált is egy arany
ban gazdag partvidéket, amelyet azután elnevezett Costa Ricának (Gaz
dag Part). És itt történt meg, a Chiriqui-szigeteknél, hogy a bennszülöt
tek tudatták vele, hogyha a szárazföldön kilencnapi utazást tesz, akkor 
új tengerre fog bukkanni. Ez volt az első híradás, amelyet európai ember 
a Csendes-óceánról hallott és Kolumbusznak megadta a sors azt, hogy ő 
hallhassa meg e hírt először.

De sajnos, Kolumbusznál ez a híradás süket fülekre talált. Egyálta
lán nem értette meg a jelentőségét, mert elfogultsága megint csak háho- 
got rakott a szemére. Most ugyanis arról volt meggyőződve, hogy Közép- 
Amerika földje, amely előtte volt, semmi egyéb, mint a Ptolomeusz által 
leírt Arany félsziget, vagyis Malakka és abban a véleményben volt, hogy 
innen mintegy tíznapi hajózás után eljut az Indiai-óceánra, a Gangesz 
torkolatához. De természetesen, nem találta meg az átjáró utat nyugat 
fe'é s közben a kedvezőtlenre fordult szelek is arra kényszerítették, hogy 
visszaforduljon.

A sors másképpen is kedvezőtlen volt Kolumbuszra nézve. Emberei 
a Belen-folyó mellett meg akartak telepedni, de ez a szándékuk hajó
törést szenvedett a bennszülöttek ellenséges fellépésén, amely elől mene
külniük kellett. Azonkívül rettenetes tropikus viharokat kellett kiállaniok.
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Úgy látszott sokszor, hogy az ég és a tenger egyetlen tűztömeg a szaka
datlan villámlástól. E viharokban Kolumbusznak két hajója elsüllyedt. 
De a még életben maradt matrózok sorsa is rettenetes volt, mert ki
fogyott hajójukról az élelmiszer és nagy Ínséget szenvedtek.

Ilyen körülmények között Kolumbusz nem is gondolhatott a nyu
gat felé való további előhaladásra és örült, amikor megérkezett Kuba 
déli partjaira. Innen Hispaniolára akartak átmenni, de a megmaradt 
két hajójuk is olyan rossz állapotban volt már, hogy csak Jamaika északi 
partjáig tudtak elvergődni és itt rozzant hajóikkal nem is kötöttek ki 
többé, hanem felfutottak velük a homokos partra.

Jamaika szigetén azután rettenetes napok vártak a szerencsétlen 
hajótöröttekre. A sok nélkülözéstől Kolumbusz maga is, embereinek egy 
része is megbetegedett, akik pedig egészségesek maradtak, azok fellázad
tak a szerencsétlen volt admirális és volt helytartó ellen, de maguk közt 
is összeveszve, rettenetes vérengzéseket vittek véghez. Ebben a kétségbe
esett helyzetben végül Kolumbusznak néhány híve vállalkozott arra a 
vakmerőségre, hogy két kicsiny nyitott indián-canoén, amelyeket evező
vel kellett hajtani, elmennek Hispaniola szigetére segítséget kérni. Ezek 
a vakmerő tengerészek a dióhéjnyi kis csónakokban meg is érkeztek 
Hispaniolára, de itt, ahol a kormányzó emberei is ellenségesen fogadták 
őket, csak a következő év tavaszán tudtak végre egy olyan hajót sze
rezni, amely elég nagy volt, hogy a Jamaikán maradt társaikat elhozhas
sák. Ez alatt az idő alatt Jamaikán a lázadó matrózok között szinte 
állandóan folyt a harc, míg Kolumbusz betegen, kétségbeesetten, tehetet
lenül volt kénytelen nézni, hogy mi történik körülötte. Testvérének, 
Bartolomeónak fegyverrel kellett fellépni a lázadók ellen s véres harc 
után kényszeríteni őket a megadásra.

Végül egy év múlva megérkezett Jamaika szigetére — ahol egy 
teljes, keserves esztendőt töltött el Kolumbusz — a megváltó hajó. Útnak 
indultak rajta haza, Európába. De mintha ég, föld és tenger, minden 
összeesküdött volna a szerencsétlen felfedező ellen, a tengeren dúló 
őszi viharok olyan rettenetessé tették útját, hogy csak 1504 november 
elején tudott nagynehezen bevergődni Cadiz kikötőjébe.

Soha többé nem hagyta el Spanyolországot. Kevéssel azután, 
hogy megérkezett haza, meghalt legfőbb pártfogója, Izabella. Ferdinánd 
pedig sokkal inkább el volt foglalva az európai politikával, semhogy a 
tengeren túl való felfedezésekre is gondolhatott volna. Kolumbusz tehát 
hiába remélte, hogy visszakapja helytartói állását, ez nem következett 
be Igaz, hogy elveszett reményeiért iparkodott Kolumbuszt kárpótolni

Tolnai V ilágtörténelm e X . 6
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Ferdinánd király. Az új világ gyarmatainak jövedelméből mindig meg
adta neki a koronára eső rész után járó tizedet, a helytartói méltóságért 
pedig azzal kárpótolta, hogy kasztiliai grófi rangra emelte. De mindez 
nem elégítette ki Kolumbusznak szinte olthatatlan és jogos becsvágyát 
s rút hálátlanság gyanánt érezte mindig azt, ami vele történt.

Amikor Szép Fülöp és Johanna vették át az uralkodást Kasztiliá- 
ban, akkor újból reménykedni kezdett. De újabb terveivel az ifjú ural
kodópárnál is csak süket fülekre talált. Ezzel teljesen le kellett mondania

élete nagy tervéről és ez megtörte 
életének erejét is. Nem egészen két 
évvel élte túl legfőbb pártfogóját, 
Izabella királynőt: 1506 május
21-én halt meg Valladolidban, a 
íerencrendi barátok kolostorában, 
ahova visszavonult a meggyűlölt 
világ elől. Szevillában temették el, 
a karthauziak kolostorának kriptá
jába és sírfelirata, amelvetmaga Fer
dinánd Íratott, büszkén mondja : 
„Uj világot szerzett Kasztiliának.” 

Harminckét évvel később 
átvitték tetemeit Hispaniolára, 
San Domingóba s ott a székes- 
egyház kriptájában tették nyuga
lomra. Kolumbusz tehát ötödször 
is átkelt a tengeren, de ekkor már 

mint halott, hogy ott pihenhessen, azon a szigeten, amely a felfede
zései között a legjelentősebb volt, annak a városnak a temploma 
alatt, amelyet ő alapított.

így ért véget ennek a rendkívüli embernek az élete. Kétségtelenül 
egyike a legnagyobbaknak a világtörténelemben, nagyobb, mint azok, 
akik vérrel, karddal és tűzzel hódítottak. Hogy tiszta képet kapjunk 
leikéről, mindenekelőtt tudni kell, hogy egy emberi lélek sem áll csupán 
egyetlen jellemvonásból. A jó és a rossz megvegyül az emberek szívében. 
Kétségtelen, hogy Kolumbusz kincsvágyó volt és tele volt hatalmi vágy- 
gyal is, de a hatalommal azután nem tudott élni. Bizonyosnak látszik 
az is, hogy összeférhetetlen, gőgös természetű ember volt, aki emellett 
Jete legnagyobb hibáját akkor követte el, amikor térképeihez és elő
zetes feltevéseihez ragaszkodva, makacsul — talán a saját bensejében

Kolumbusz koporsója.
A nagy fölfedezőt először Szevillában te 
m e tték  el, később a z tán  ham v a it á tv itté k  
a  tengeren és San Dom ingo székesegyházá
nak  a  k rip tá jáb an  helyezték örök nyuga
lom ra, abban  a  városban, am elynek a lap

ja it  K olum busz v e te tte  meg.



A  fö lfed ezések  k o ra a

megingott véleménye ellenére is — ragaszkodott ahhoz, hogy Ázsia 
keleti részeibe találta meg az utat. De nagy, szinte emberfeletti bátor
sága, amellyel neki mert indulni az ismeretlen óceán végtelen vizeinek, 
lelki elragadottsága, amely az isteni küldöttség hitével töltötte el, ra- j 
jongó türelmetlensége: mind a lángelmére vallanak. Rendkívül vallásos, = 
sőt babonásvolt, amint ez élete folyásából kiviláglik. Erő, energia, úgy i  
látszik, csak arra a nagy vágyakozására maradt benne, ami életének a = 
célja volt, mert amikor célt ért, valóban erőtlennek, szinte tehetetlennek r 
bizonyult. Volt benne sok a kalandorlelkületből is, de hiszen az ismeret- i  
len világnak nyugalmas nyárspolgár nem indult volna neki.

Egészében rajongó, álmodozó, de feltevéseihez a tévedésekig ma- = 
kacsul ragaszkodó ember volt. Önmagának is álmodott kincset, hatal- í  
mat, de érdemén sokkal alul, nyomorult jutalommal kellett beérnie, 
önmaga lelkének embergyűlöletet szerzett, de Kasztiliának új világot 
hódított. Ez volt Cristobal Colon.

A Csendes-óceán fölfedezése.

Kolumbusz úgy halt meg, hogy sejtelme sem volt arról, hogy amit 
felfedezett, az sokkal, mérhetetlenül jelentősebb volt, mint ő maga vélte.
Uj világot talált Kolumbusz, mérhetetlen kincsekkel telt új világot s ez 
a felfedezése össze sem hasonlítható jelentőségben azzal, amit ő gondolt: 
hogy Ázsia keleti részeit fedezte fel.

De csak pár évnek kellett elmúlni a halála után, hogy eltűnjék 
minden kétség. Már 1508-ban megállapították Kubáról, körülhajózás 
útján, hogy sziget. De a felfedezőknek is, a kalandoroknak is a legnagyobb 
volt az a vágya, amely a Darien-öböl felé vonzotta őket, amelyet tudva
lévőén szintén Kolumbusz fedezett fel. Két évvel később Nicuesa Diego 
és Hojeda, akiről már többször beszéltünk, több meghiúsult kísérlet 
után sikeresen járt el és a Darien-öböl nyugati oldalán megalapította a 
Santa Maria-gyarmatot, a mai Aspinwall helyén pedig a Nombre de Diós 
(Isten neve) nevű telepet.

De ezek a gyarmatosítások sem jártak sikerrel. \ A karibok harcias 
néptörzse állandóan nyugtalanította a telepeseket és sokat ejtettek el 
közülük harcban. De még többet megölt a gyilkos sárgaláz, amely a 
tropikus éghajlat alacsony partvidékén állandó volt. Hojedának magá
nak is rossz vége lett, teljesen elszegényedve halt meg Hispaniolán, 
ahova segítségért ment, míg Nicuesa sorsa az lett, hogy lázadó alattvalói 
kitették egy ismeretlen szigetre és ott nyoma veszett.

*6
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Mind a két csapatnak lázadóit egyesítette és engedelmességre 
tudta szorítani azonban a vakmerő Vasco Nunez de Balboa, aki maga 
volt a lázadásnak a legfőbb vezére. Ez a vakmerő ember egyesítette a két 
csapatot arra, hogy martalóc utakra induljanak a Panama-szoros földjén. 
A spanyolok rettenetes kegyetlenkedéssel zsákmányolták végig ezt a 
földrészt, gyalázatos erőszakoskodásokat követtek el a szegény indiánok
kal, de rabló útjaiknak megvolt az a haszna, hogy kikutatták Közép- 
Amerikának ezt az egész részét.

Egy ilyen úton történt, hogy Balboa, akinek egy kacika elmondta, 
helyesebben jelekkel elmagyarázta, hogy a szárazföldnek a másik olda
lán is óceán van, a Chucunaqiie völgyében keresztülhatolt egy rettenetes 
sűrű őserdőn és lejutva a később San Miguelről (Szent Mihály) elnevezett 
öbölig, onnan, mint első európai ember látta meg a Csendes-óceánt. 
Ez 1513 szeptember 25-én történt s pár nap múlva Balboa az újonnan 
felfedezett vidéket is, az öböl mellett szétszórtan fekvő szigetcsoportot 
is ünnepiesen elfoglalta a kasztiliai korona nevében. Ezen felfedezés 
óta gyakran indultak spanyol rablóvállalkozások az alig felfedezett új 
vizen kelet felé is.

De mintha valami csodálatos végzet tartotta volna vissza a spa
nyolokat attól, hogy fel tudják végre fedezni azt a földet, amely kincsei
vel megalapította a spanyol világhatalmat: Mexikót. Ámbár Juan 
Ponce de Leon már 1513-ban felfedezte Florida félszigetét, mégsem hatolt 
előbbre nyugat felé, ahol a nagy szárazföldet és vele a nagy amerikai 
kultúrát megtalálta volna. Csak 1517-ben jutott el egy rabszolgavadászat 
alkalmával Francisco Hernandez de Cordova a jukatáni szárazföldre 
Kuba szigetéről, amelyet könnyűszerrel meghódítottak a spanyolok. 
.Jukatán szárazföldjére a Catoche-foknál jutottak a spanyolok és amikor 
elhagyva hajóikat, bementek az ország belsejébe, akkor ámulva látták, 
hogy itt nagy kultúra, egészen más világ van, mint az Antillák szigetén. 
Itt nem gyáva, mezítelen, vad törzsekre találtak a spanyolok, hanem 
nagyműveltségű és bátor kultúrnépre, amely hatalmas kőépületekből 
épített városokban lakott és egyáltalán nem riadt vissza attól, hogy 
harcra keljen a spanyolokkal. Jól öltözködött, kitünően fegyverzett 
népfaj lakta ezt a földet, sűrű tömegekben lepve el a városokat.

Amikor ennek a csodálatos felfedezésnek a hírét Cordova és emberei 
megvitték az Antillákra, Kuba meghódítója és helytartója, Velasquez 
Diego tüstént kiküldte unokaöccsét, Juan de Grijalvát, hogy iparkodjék 
meghódítani ezt az eddig ismeretlen területet. Ez elérkezett Jukatán 
szárazföldjére és innen nyugat felé előrenyomult Mexikó határához.
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A spanyolok ámulva látták, hogy a lapos, egészségtelen partvidék mögött 
egészen más, csodálatosan szép vidék emelkedik, magas, havas hegyek
kel és sűrűn lakott városokkal. A bennszülöttek nagy jólétben éltek itt, 
ruházatuk is, fegyverzetük is csakúgy csillogott az aranytól, ami a 
spanyolok kincsszomját a végletekig fokozta.

Ez a nép volt az aztékck titokzatos eredetű és nagyműveltségű népe. 
A spanyolok csakhamar belátták, hogy ezekkel szemben keveset segít 
a fegyver, azért jobbnak látták békésen közeledni hozzájuk és csere
kereskedésre lépni velük. Ezt a rendkívül jövedelmező kereskedelmet, 
amelyben a bennszülöttek főképpen aranyat adtak a spanyolok 
iparcikkeiért, több parti városban is folytatták s megtelepedtek 
azokban.

Az egész országban csakhamar híre ment annak a csodálatos ese
ménynek, hogy fehérképű emberek érkeztek a tengerről, meghallotta a 
hírt maga az aztékek hatalmas császára, Moclheuzom is, akinek nevét 
a spanyolok elferdítve Montezumának mondták. Ez követeket küldött 
a fehér emberek elé és a követség csakhamar rá is talált a spanyolokra 
a mai Veracruz közelében, a Banderas-folyó mentén.

Grijalva az embereivel együtt legjobban szeretett volna mindjárt 
megtelepedni itt, ebben az aranyországban, de erre részben nem érezte 
magát feljogosítottnak addig, amíg nagybátyjának jelentést nem tesz, 
részben kevés is volt hozzá az embere. Azért beérte azzal, hogy a szo
kásos szertartások között birtokába vette ezt a földet Spanyolország 
számára, azután visszatért Kuba szigetére. De az azték uralom napjai 
meg voltak számlálva attól fogva, hogy az első spanyol ember a föld
jükre betette a lábát.

így emelkedtek ki lassanként Közép-Amerika körvonalai az ismeret
lenségből, de ezalatt az idő alatt bátor tengerészek behajózták Dél- 
Amerikának keleti partjait is. A már többször emlegetett Amerigo 
Vespuccinak ösztönzésére Juan Diaz de Solis arra tett kísérletet, hogy 
körülhajózza Amerika szárazföldjét. Ebben az útjában fedezte fel a 
hatalmas Plala-ío\yó torkolatát, de később szerencsétlenül járt. Egy 
partraszállása alkalmával a vad bennszülöttek a saját tengerészeinek 
szemeláítára verték agyon, amire a megriadt hajósnép megfordította a 
kormányt és elindult visszafelé.

Egy spanyol szolgálatba lépett portugál ember vállalta magára 
azt, hogy folytatja és befejezi, amit Solis megkezdett. Ez az ember Ma
gellan Ferdinánd volt. Magellán vagy portugálosan írva a nevét, Magel- 
haes, rendkívül bátorlelkű, határozott és parancsolásra született ember
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volt, bár a külseje éppen nem volt tekintélyes, hanem inkább rútnak 
volt mondható.

Magelhaes 1480 körül született és a tengerészpályára lépve, először 
Kelet-Indiában szolgált Albuquerque alatt, később az afrikai portugál 
gyarmatokon. De amikor azt kérte, hogy valami kevéssel emeljék fel 
a zsoldját és ezt a kérését megtagadták, elhagyta hazája szolgálatát és

spanyol szolgálatba lépett, azzal az 
ajánlkozással, hogy megkerüli Ame
rika szárazföldjét és úgy hajózik el 
a Molukkákra, amelyekről azt hitte, 
hogy sokkal közelebb vannak Ameri
kához, mint ahogy ez a valóságban 
van. A spanyol kormány erre hajlandó 
is volt és szerződést kötött Magel- 
haezzel, amelynek értelmében ennek 
öt hajót bocsátott rendelkezésére, 
felruházta az általa felfedezendő új 
földek helytartóságával és részese
dést ígért neki a haszonból. Azon
kívül azt is megígérték neki, hogy a 
legközelebbi tíz esztendőben ennek 
az útnak a megtevésére másnak nem 
adnak engedelmet. így indult el 1519 
szeptember 20-án Magelhaez, akinek 
a büszke spanyol hajósok csak 
vonakodva engedelmeskedtek, öt hajó
val a Guadalquivir torkolatából 
Amerika felé.

Útja az újvilágig szerencsés volt, 
elérkezett a La Plata-folyó torkola

tához, ahonnan kezdve aztán elindult tulajdonképpeni felfedező útjára. 
Lassan hajózott végig a part mentén s a Mátyás-öbölbe érkezett meg, 
majd a Szent Julián-öbölbe, ahol, bár spanyol tisztjei ezzel nem voltak 
megelégedve és inkább szerettek volna a portugál Indiák felé útnak 
indulni, elhatározta, hogy bevárja és eltölti itt, a déli félgömbön a te
let. A spanyolok haragja a szigorú kapitány ellen nyilt lázadásban is 
kitört és Magelhaez csak véres erőszakkal tudta elnyomni a zendülést.

Ezen téli tartózkodás alatt a hóba borult ország lakosságával is 
érintkezésbe léptek. Végre, amikor a tél már kezdett véget érni, elhagyta

Magelhaez Ferdinánd.
A híres portugá l utazó azzal a szándékkal 
ke lt ú tra , hogy körülhajózza A m erikát s 
úgy m egy el a M olukka-szigetekre. Á t
ha to lva  a róla elnevezett tengerszoroson 
a  Csendes-Óceán vizeire é rt. M ikor a 
Fiilöp-szigetekig ju to tt ,  o tt  a benszü- 
lö ttekkel való küzdelem ben elesett. Ö t 
ha jó ja  közül csak egy ju to t t  vissza 13 
em berrel Spanyolországba s így ezek 
v o ltak  az elsők, akik a  F ö lde t körül

hajózták .
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a hajóraj az öblöt, de egy hajó szerencsétlenül járt, zátonyra futott és 
elmerült. Az idő sem kedvezett útjuknak. Gonosz viharok és ellenszelek 
feltartották Őket. De végre megérkeztek ahhoz a magas sziklák 
között fekvő tengerszoroshoz, amely azóta a Magelhaez nevét viseli. Ez 
volt a keresett átjáró a másik, ismeretlen óceán vizeire.

A spanyolok csak félve, reszketve mentek be a hajókkal a rettenetes 
sziklaszorosokba, amelyeknek vizét mindkét oldalról égig emelkedő, 
hóval fedett és felhőktől borított hegyek szegélyezték, míg oldalukról 
a gleccserek lehatoltak egészen a tenger fekete vizéig. Mialatt a tenger- 
szoroson keresztülhatoltak, elveszítette Magelhaez egy másik hajóját is, 
amelyet a szoros déli részeinek kikutatására küldött ki. Ez a hajó azon
ban nem járt szerencsétlenül, elvesztésének maga Magelhaez volt az oka. 
Ugyanis mialatt ez a hajó odavolt, Magelhaez többi hajójának vigyázat
lanul megváltoztatta a helyét. így aztán a visszatérők nem találtak rá 
és minden hosszas gondolkozás nélkül megfordították a kormányt s 
hazavitorláztak egyenesen Spanyolországba.

A többi hajó kilenc napig várt rájuk hiába. De ekkor Magelhaez 
kiadta a parancsot az indulásra és matrózai ujjongva látták meg a nagy, 
véghetetlen víztükröt, amely előttük elterült. Dél-Amerika partját 
ezután Magelhaez már csak egyszer látta a távolból, mert sietett, minden 
áron törekedett előre nyugatnak, India felé. Az idő gyönyörű volt, a 
tenger pedig olyan csendes, hogy Magelhaez nem éppen találóan Csendes
óceánnak, helyesebben Békés-óceánnak (El Pacifico)  nevezte el. Dél-Ame
rika szigeteiből nem látott Magelhaez semmit. A Karácsony-szigetektől 
keletre áthaladt az egyenlítőn és rátalált a Tolvaj-szigetekre (Ladrones). 
Később azután a Fülőp-szigelek is felbukkantak a szemük előtt. Zebu 
szigetének a bennszülöttei barátságosan fogadták a kimerült hajósnépet, 
sőt a fejedelmük meg is keresztelkedett és letette a hűségesküt a spanyol 
király iránt. De amikor Magelhaez átment a kis Mactan szigetére, hogy 
ezt meghódítsa a zebui spanyol vazallus számára, ott a bennszülöttek 
fegyverrel támadtak rá a fehér emberekre. Ütközet fejlődött ki s ebben 
az ütközetben elesett maga Magelhaez is (1521 április 27.).

Ez lett a váratlan vége ennek a rendkívüli embernek, akinek a 
föld első körülhajózása köszönhető, bár neki magának nem adta meg a 
sors, hogy befejezze vállalkozását, de még azt sem, hogy eljusson az 
annyira vágyott Indiába.

A mactaniak gonosz példája felkeltette a zebui vadak vérszomjú
ságát is. Úgy tettek, mintha még mindig barátságos érzésekkel volná
nak a spanyolok iránt és közülük huszonhármat, meg Duarte Barbosál, aki
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Magelhaez halála után átvette a parancsnokságot, csellel a szárazföldre 
csalogatták és ott mind a huszonnégyet agyonverték.

Akik még életben maradtak Magelhaes expedíciójából, azok most 
csüggedten, kétségbeesetten indultak útnak, miután előbb egyik hajó
jukat elégették, mert csak két hajó számára voltak elégséges számban. 
Csüggedésüket azonban némi remény váltotta fel, amikor egyszer csak 
eljutottak Borneo szigetére, a jelentékeny Bruni kikötőjébe. Itt a vadak 
nemcsak barátságosan, hanem valóságos ünnepi módon fogadták őket, 
de a fehérek, okulva az előbbi példákon, nem érezték magukat biztonság
ban és sietve visszavitorláztak Mindanao szigetére. Innen azután végre 
egy maláji révész útmutatása mellett eljutottak a Molukkákra, ezekre 
a már ismert szigetekre. Itt sikerült nekik nagy fűszerrakományt venni 
fel és barátságos szerződést kötni néhány bennszülött törzsfőnökkel.

Végül elindulhattak hazafelé Európába, de már csak egy hajóval, 
a Victoriával, amelynek parancsnokságát Sebastiano d’Elcano vette át. 
Másik hajójukat, a Trinidadot kénytelenek voltak hátrahagyni, mert 
léket kapott. Végül 1522'szeptember 6-án megérkeztek haza Spanyol- 
országba, a Guadalquivir torkolatába. A büszke kis hajóhadból azonban 
csak egy hajó maradt meg és érkezett vissza haza és a födélzetén mind
össze tizenhárom európai ember volt, akik először tették meg az utazást 
a föld körül. Hoztak magukkal három ázsiai embert is és fűszerrakomá
nyuk százezer aranyat ért meg.

I. Károly spanyol király, aki V. Károly néven német-római csá
szár is volt s aki alatt legnagyobbá vált a spanyol birodalom, úgyhogy 
büszke mondása szerint „sohasem ment le birodalmában a nap,” Valla- 
dolidban fogadta a visszatérteket és kimondhatatlan fáradságaikért 
örökös évdíjat, meg nemességet adott mindegyiküknek.

így történt meg a föld első körülhajózása, amelynek óriási nagy 
eredménye az lett, hogy az emberek megismerték a föld valódi nagyságát 
és megtudták, hogy az, amit Kolumbusz felfedezett, nem Ázsiának egy 
része, hanem külön, önálló nagy világrész.

De ez az új világrész, lehet mondani, hogy a sorsnak, amiatt a 
kegyetlensége miatt, amellyel Kolumbuszt életében is üldözte, nem az 
igazi felfedezőjének nevét viseli. Az az Amerigo Vespucci (Imre), akiről 
már többször beszéltünk s aki előbb spanyol, majd portugál, majd megint 
spanyol szolgálatban hajózta be Dél-Amerika partvidékét, utazásairól 
könyvet írt és térképet rajzolt. Útleírását is, térképeit is kinyomatta 
és ezeket a könyveket abban az időben mindenfelé nagyon keresték, 
az útleírásokat mohón olvasták. És ámbár térképein Vespucci Amerikát
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állandóan csak így nevezi: Novusz mundusz (újvilág), könyvében pedig 
becsületesen Kolumbuszt nevezi meg felfedezőjéül, mégis az ő nevéről 
nevezték el Amerikát. Ennek gondolata egy német embernek a fejében

Amerigo Vespucci.
Több fölfedező u tazás t te t t  D él-A m erika ism eretlen p a rtja in . U tazásairól 
könyveket írt és té rképeket is ra jzolt ezekről az ism eretlen terü letekről. 
Novusz m undusz (új világ) cím ű m űvében K olum buszt nevezi meg az új 
te rü le tek  első felfedezőjéül, de W altseem üller ném et tudós ind ítványára  
az ú jonnan  felfedezett v ilágot az ő keresztnevéről nevezték  el A m erikának.

született meg. Lotharingiának Saint-Dié nevű városában René lotharingiai 
hercegnek a pártfogása alatt, aki rendkívül tudománykedvelő volt és 
leginkább a földrajz iránt érdeklődött, ebben az időben egy kis német 
és francia tudósokból álló társaság dolgozott a tudományok fejlesztésén. 
Ennek a társaságnak volt egyik tagja Waltseemüller Márton német tudós.
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aki az akkori idők szokása szerint görögösen Hilakomilusznak nevezte 
magát s ez indítványozta, hogy az újonnan felfedezett világot Vespucci 
keresztnevéről Ameriga-nak nevezzék el, ami tehát magyarra lefordítva 
körülbelül annyit je len t: Imre földje.

Ezt az indítványt Waltseemüller 1507-ben tette és csakhamar 
sikert ért el vele. A név hangzatos volt és ezért csakhamar elterjedt. 
Már 1509-ben így nevezi az újvilágot egy Bécsben rajzolt térkép, 1520-ban 
pedig egy nyomtatott térkép. Az Ameriga szó később Ameriká-vk alakult 
át és így nyerte az új világrész mai elnevezését.

Mexikó meghódítása. — Az aztékek osmüveltsége.

Az Antillák szigeteit a spanyol felfedezők és hódítók csaknem 
minden ellenállás nélkül szállották meg, mert ezeknek a szigetcsoportok
nak satnya és csaknem minden kultúra nélkül való népe sehol komoly 
ellenszegülést kifejteni nem tudott. De ahogy felfedezték Amerika szá
razföldjét, elkövetkezett az igazi hódításnak az ideje is, mert itt többé 
nem gyámoltalan vademberekkel volt dolga a betolakodó fehér emberek
nek, hanem olyan nagyműveltségű kultúrnépekkel, amelyeknek művelt
sége csaknem felért az európai kultúrnépekével, sőt bizonyos tekintet
ben felül is múlta ezt.

De e hódításnak ezt a nagy és jegyezzük meg mindjárt, rengeteg 
vérrel, irtózatos kegyetlenségekkel járó munkáját nem a spanyol állam 
végezte hivatalosan. A spanyol nép volt az, amely a hódításnak ezt a 
véres munkáját véghezvitte. Különösen a spanyol nemességnek kalandra 
mindig szomjas tagjai voltak azok, akik izzó vágyakozással vágtak bele 
ebbe az új és sok kalandot, mérhetetlen kincseket ígérő vállalkozásokba. 
A korona maga, igaz, hogy jó szemmel nézte az újvilág meghódítását, 
de elősegítésére édes-keveset tett, részben azért, mert európai politiká
jával volt nagyon elfoglalva, részben pedig azért, mert állandóan pénz
ügyi bajokkal küzködött.

A spanyol nemességből telt ki tehát a hódítóknak rettenetes faj
tája. Ezekben az emberekben különös, szélsőséges tulajdonságok voltak. 
A legdurvább kapzsiság és aranyszomj, a legbarbárabb kegyetlenség 
egyesült az oroszlánszívű bátorsággal, a minden veszedelemmel dacoló 
kalandvággyal, a vakbuzgó vallásossággal és a legtürelmetlenebb hatalmi 
vággyal. A kornak a romantikus szelleme is elősegítette ezt a vállalko
zást. A költők sem énekeltek egyébről, mint a távoli meseországok roman-
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tikájárói és ők is lelkesítették a hősöket, hogy keressenek mind újabb 
és újabb kalandokat az újvilágban, a mesés „Indiá”-ban.

És ezekben az irgalmatlan hódítókban legvéresebb munkájuk 
közepette sem szólalt meg a lelkiismeret, hogy megkérdezze tőlük, vájjon 
van-e joguk elvenni ezeket az aranyban és egyéb természeti kincsekben 
mérhetetlenül gazdag országokat bennszülött lakóitól, akik olyan magas
fokú kultúrát tudtak kifejleszteni boldog földjükön, amíg meg nem 
érkezett oda tűzzel és vassal a fehér ember és rommá nem döntötte ezt 
az ősi, önálló kultúrát. Hiszen pogányok voltak ezek az emberek, sőt 
az európaiak vadaknak is nézték őket, olyanoknak, akiket tűzzel-vassal, 
vad kegyetlenséggel irtani nemcsak szabad, hanem mintegy kötelesség 
is. Ez volt annak a kornak a gondolkozása.

Azon a boldog földön, amelynek partvidékét a világ két legnagyobb 
óceánja mossa, Közép-Amerikában, korán és úgy látszik, minden Ame
rikán kívül álló befolyástól függetlenül nagy kultúra fejlődött ki. Ezeken 
a pompás magaslatokon, hegylejtőkön, amelyeken különböző klímáknak 
minden növénye megterem, három nagy kultúrnép fejlődött ki talán 
olyan korán, amikor Európa még a bronzkorszakban élt. Az egyik a 
toltekek Mexikóban, a másik a májúk Jukatánban, a harmadik guicsék 
Guatemalában.

Ez a két utóbbi népfaj szabadon és zavartalanul fejlődhetett, de 
a toltekek közé, Mexikó földjére a Krisztus utáni XI. század körül idegen 
és náluk műveletlenek nép hatolt be. Ez a nahuatlak nép volt, amelynek 
három törzse is betört Közép-Amerikába, először a csicsimékek, azután 
a lepanékek, végül az azíékek. Mind a három törzs észak felől jött és előlük 
a toltékek dél felé szorultak le, míg amazok csakhamar megtelepedtek 
Mexikó gyönyörű fensíkjain, de benyomultak délebbre is és elszórt tele
pekben befészkelték magukat a másnyelvű törzsek közé is. így keletke
zett azután a következő három állam : Tezenko, Tenohtitlan (Mexikó) és 
T lakó pan. Ezek egymással szoros szövetségi viszonyban voltak és így 
az aztékek országának, Tenohtitlannak a vezetése alatt egyik óceántól 
a másikig és le egész Guatemaláig hatalmas birodalmat alkottak.

Amikor a spanyolok elérkeztek Amerika szárazföldjére, akkor itt 
mindenütt az aztékek voltak az urak. A többi néptörzs csak mint meghódí
tott szerepelt s csak egyes helyeken maradhatott meg a saját törzséből 
való fejedelmek alatt, a legtöbb helyen azték helytartók gyakorolták a 
hatalmat és a városok mind tömve voltak erős azték helyőrségekkel. Az 
államszövetségnek az élén állt, korlátlan hatalommal felruházva a csá
szár. Ezt mindig ugyanabból az egy nemzetségből választotta az
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ország négy legelőkelőbb embere és a nemesség mint tanácsadó szerepelt 
mellette. Vakító pompa és szinte rabszolgai alázatosság vette körül a 
császárokat, akiknek teljes volt a hatalma, csupán a bíráskodásra nem 
volt joguk. Az igazságszolgáltatás, mint talán sehol máshol a világon,

egészen független volt a császártól és 
önállóan gyakorolta egy nagy, külön
böző rangfokozatokra beosztott bírói 
testület. A császárnak jövedelme is 
óriási volt a koronajavadalmakból, a 
hűbéresek adóiból, a városok járulékai
ból és a meghódítottakra kivetett 
harácsból.

A császár után rangban követke
zett a nemesség, amely azonban birto
kai után szintén adót fizetett a császár
nak. A nép többi része kevés szabadsá
got élvezett, de viszont az ország 
rendezett viszonyai és bevált intéz
ményei olyan biztos megélhetést te
remtettek. mindenki számára, hogy 
panaszra senki okot nem talált. Minden 
község teljesen zárt egység volt, mert 
a birtok közös volt és csak a jövedel
mén osztozkodtak meg. Aki elhagyta 
szülőhelyét, az elveszítette birtokát is, 
azért a mexikói nép nagy, mozdulatlan 
tömegekben lakta az országot.

Az aztékek az állam főfeladatául 
a háborút tekintették. Ezért rendkívüli 
gondot fordítottak a hadsereg minél töké
letesebb kiképzésére. A hadsereg törzsét 
természetesen magúk az aztékekalkották, 

de melléjük soroztak legénységet a meghódított népfajokból is. A nyolcezer 
főnyi sereg csapatokra oszlott fel, ezeknek mindegyike külön jelvény alatt 
harcolt, míg az összességnek, az államnak a címere egy kaktuszon ülő 
sas volt, amely a csőrében kígyót fog. A katonák közt a legszigorúbb 
volt a rend és a fegyelem. A ruházatuk tarkaszínű gyapotzubbony volt, 
a vezérek arany vagy ezüstlemezekből készült páncélt viseltek, fölötte 
pedig drága toliakból szőtt palástot. A fából vagy bőrből csinált sisakok

Azték harcos.
Az aztékek, Mexikó őslakói nagy 
gondot fo rd íto ttak  a  hadseregükre, 
m ert az á llam  legfontosabb fe ladatá
nak a h áb o rú t tek in te tték . K atonáik  
színes gyap júzubbonyt viseltek s 
fegyverük a pajzs és a d á rd a  volt.
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néha állatfej alakjára készültek, rajtuk hatalmas tolikoszorú lengett. 
Pajzs, amelyen szintén tolldísz volt és dárda egészítették ki ezt a fegy
verzetet. A vasat az aztékek nem ismerték s azért dárdájuk hegyét cinnel 
edzett rézből készítették vagy pedig az acélnál élesebb obszidiánkőből, 
amelyet ők icílinek neveztek és ennek mint fesvvernek félelmetes 
voltát nem egyszer érezték a spanyo
lok. Az így felszerelt hadsereg azután 
valósággal a réme volt egész biroda
lomnak. Mert az aztékek rettenetes 
vallása szerint a háború volt a leg
főbb kötelesség, amellyel vérszomjas 
isteneiknek tartoztak.

Vallásuk rettenetes volt. Hit
tek ugyan valami legfőbb lényben, 
de ennek jelentősége teljesen háttérbe 
szorult a sok különféle api óbb és 
néha csak helyenként tisztelt isten 
mögött. Ezek között a legfőbb rang 
természetesen a háború istenéé volt, 
akit Viclipucli, helyesebben Huicilo- 
pothli néven tiszteltek. Más neve 
ennek az istennek Mexili volt és 
innen származik a Mexikó elnevezés.
Viclipuelinál kisebb rangot foglalt 
el Teckatlepoka, a világ terem tője és 
'fialok, az eső istene. Volt azután 
még egy istenségük, amelynek tiszte
lete, mint később látni fogjuk, nagy
ban hozzájárult az azték birodalom 
pusztulásához. Ezt az istenséget, 
amely a levegő istene volt, úgy hívták, 
hogy Kvecalkvafl és úgy képzelték
el, hogy világosbőrű, feketehajú öreg ember, aki egy csövön át fújja a 
szelet. Tudni kell azonban, hogy ez a Kvecalkvatl a valóságban is élt 
és nem volt egyéb, mint egy pap, aki megtérítette a toltékeket is az 
aztékek vallására s a legenda szerint megalapítója volt a mexikói kul
túrának és hatalomnak, azután pedig egyszer csak eltűnt messze 
Napkelet felé a tengeren, azzal az ígérettel, hogy valaha vissza fog 
még térni.

Előkelő azték harcos.
Az előkelőbb azték  harcosok sisakján, 
am ely bőrből készült és sokszor á lla tfe je t 
ábrázo lt, ha ta lm as tollkoszorü lengett. 
Pajzsuk és hadi jelvényeik  is toliakkal 

voltak feldíszítve.
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Ezek a voltak a nép főbb istenei. Aki ezeknek hűségesen szolgált, 
értük háborúban elesett vagy akit nekik feláldoztak, az halála után rög
tön a boldogság legfőbb fokára jutott egy derűs, boldog paradicsom
kertben. A többi halott aszerint, ahogy élt, a tompa megelégedettségnek 
valami állapotába jutott, vagy pedig örök sötétségbe. A halottakat a

mexikói nép elégette s hamvaikat 
urnákban őrizte meg. Erkölcsi taní
tásaikban és imádságaikban a keresz
tényi felfogáshoz hasonló, tisztult 
szabályokat látunk összekeveredve a 
legdurvább, néha a leggyerekesebb 
nézetekkel.

Óriási volt a hatalma és száma 
a papoknak. Csak magának Mexikó
nak főtemplomában nem kevesebb 
pap volt, mint ötszáz. Rang és fel
adatok szerint voltak szigorúan osztá
lyozva, a városnak egy külön kerü
letében laktak, szerzetesi fegyelem 
alatt éltek. Csaknem folytonos vezek- 
lés volt az életük, böjtöléssel, éjjeli 
virrasztással, kínzásokkal gyötörték 
magukat, rendes időközönként szer
tartásos mosakodásokat végeztek és 
két legfőbb papnak az uralma alatt 
állottak. Ezt a két legfőbb papot a 
császár és nemesei választották együt
tesen s nekik is helyük, sőt igen 
gyakran döntő szavuk volt a császár 
tanácsában.

Minden városi kerületre, mint
egy plébániákra volt felosztva s 

mindegyikben sok volt a templom, amelyet teokalli-nák, vagyis „isten 
házá”-nak neveztek. Ezek a teokallik gyakran óriási nagyságúak vol
tak. Piramis alakúra épültek négy vagy öt, vagy még több nagy 
lépcsőfokban és fal vette őket körül. A legfelső fokon voltak azután 
a toronyalakú, fából készült kápolnák, amelyekben istenbálványok, 
oltárok és áldozati kövek voltak. Az oltárokon állandóan szent tűz 
égett. Minden templomnak külön földbirtoka volt, amit a császárok

Tlalak, az aztékek esőt adó istene.
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adományaikkal folyton szaporítottak, azonkívül pedig a termésből is 
kijárt a templom számára bizonyos rész. Amit a papok maguk nem
tudtak elhasználni, azt kiosztották

A régebbi istentisztelet, 
amelyet a szelídebb erkölcsű tol- 
tékektől vettek át az aztékek, 
ünnepies felvonulásokból, táncból, 
gyümölcsáldozatból, tömjénezésből 
és óllatáldozatból állt. De a ke
gyetlen aztékek rútul eltorzították 
ezt az istentiszteletet, mert — való
színűen a mi számításunk szerint 
való tizennegyedik században — 
behozták az emberáldozatokat. Ezek 
kezdetben ritkábbak voltak, de 
azután mind gyakoriabbakká vál
tak, úgyhogy végre nem is lehe
tett elképzelni nélkülük ünnepet.
S ahogy a birodalom növekedett, 
ahogy több és több ellenséggel volt 
az aztékeknek dolga, úgy szaporo
dott az emberáldozatok száma is. 
Mexikó fennállásának utolsó ide
jében évenként mintegy húszezer 
ember esett áldozatul ennek a ret
tenetes szokásnak, sőt állítólag ak
kor, amikor a Mexikó városában 
levő főtemplomot szentelték fel, 
nem kevesebb, mint hetvenezer em
bert mészároltak le a papok.

Az emberáldozatok formája 
is rettenetes volt. A szerencsétlen 
áldozatot ünnepi díszbe öltöztették 
s azután ünnepi körmenetben hur
colták körül a városban. Végre fel
vezették a templom lépcsőfokain, 
miközben a nép boldognak mondta i 
az elhúnytaknak, mert hiszen azt hi

alamizsnának a szegények között.

Kvecalkvall, aki az aszlékek hite szerint 
a levegő istene volt.

Világosbőrű, feketehajú  öreg em bernek kép
zelték, aki egy csövön á t  fú jja  a  szeleket. 
A néphit azt ta r to tta  róla, hogy eltűn t 
kelet felé a tengeren, de vissza fog jönni, 
hogy ism ét hata lm ába  vegye az országot. 
M ikor a  világosbőrű spanyolok be tö rtek  
M exikóba, az aztékek K vecalkvatl isten 
u tóda inak  ta r to ttá k  őket és ez a  babonás 
h it jelen tékenyen m eggyöngítette  ellenállá

suk erejét.

izeneteket küldött vele a másvilágra 
ték, hogy az áldozat tüstént a para

dicsomba jut. Amikor azután megérkeztek a templom tetejére, a szeren-
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csétlen áldozatot levetkőztették és a kezénél meg a lábánál fogva ki
feszítve tartották az oltárkövön. Erre azután a vérvörös ruhába öltözkö
dött pap, kezében az idliböl (obszidiánkő) készült áldozókéssel odalépett 
hozzá és megölte.

Lassanként annyira középpontjává vált az emberáldozat a mexikói 
vallásnak, hogy utóbb már csak azért viseltek háborúkat, hogy meg tud
ják szerezni a kellő számú áldozatot. Gyakran maguk a papok ösztökél
ték háborúra a népet, sőt ott harcoltak az első sorokban maguk is,

Tőitek templom Mexikóban.
A to ltekek  M exikó legősibb lakói vo ltak . Óriási tem plom aika t p iram is form ájúra ép íte ttek .

ügyelve, hogy minél több foglyot ejtsenek. Mint valami fekete felhő, 
úgy lebegett ott az emberáldozatok borzalma az egész birodalom fölött, 
elvadította a nép erkölcseit és siettette az ország pusztulását. De a papok 
makacsul ragaszkodtak hozzá.

És a papok hatalma annál nagyobb volt, mert a nevelést is a 
kezükben tartották, különösen a főbbrangú családok gyermekei nevel
kedtek a papoknál. A gyermekeket mindenekelőtt a vallásos szertartá
sokra tanították meg, azután a felsőbb osztályokban megtanították 
őket a sajátságos mexikói hieroglifa-írásra (képírásra) is, azonkívül pedig 
jövendőmondásra, csillagjóslásra s a lányokat kézimunkára is.
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Ámbár a mexikóiak tudása legnagyobbrészt babonából állt, azért 
voltak igazi tudományos kincseik is. így már a toltékek bámulatos 
pontossággal SOS1/; napban számították ki a napévet, amelyet tizennyolc 
hónapra, egyenként húsz-húsz nappal osztottak fel és a végén öt szökő
nappal pótoltak ki. Térképeket is tudtak készíteni a mexikóiak és eze
ket a spanyolok is hasznavehetőknek találtak, a régibb európai térké
peknél semmiesetre sem voltak rosszabbak.

Ami a gazdasági életét illeti, az is kétségtelenül fejlett volt, mert 
hiszen ilyen magas kultúra csak szilárd gazdasági alapon fejlődhetett 
ki. Azonban gazdálkodásuknak mégis nagy hátrányára volt az a külö
nös tény, hogy semmiféle háziállatot nem ismertek, csak az egyetlenegy 
pulykát tudták megszelídíteni, továbbá az is, hogy a vasat sem ismerték. 
De mindez nem akadályozta őket abban, hogy a mesterségesen öntözött 
termőföldeken bőven ne termeljék a gyapotot, a kukoricát, a kakaót 
és az agavét, amelynek a levéből egy pulkve nevű részegítő italt készí
tettek, a töviseiből pedig tűket, a rostjaiból ruhaszövetet, vagy pedig 
íráshoz szükséges pergamenfélét állítottak elő.

A gyapotból és az amerikai madarak ragyogóan tarka tollazatá
ból gyönyörű szöveteket tudtak szőni, aranyból pedig és szintén toliak
ból sokszor bámulatosan művészi ízlésű ékszereket és eszközöket készí
tettek.

Vas nélkül is hatalmas templomokat és házakat tudtak építeni 
kőből a mexikóiak. A palotáik alacsony, egymás mellé halmozott épüle
tek voltak, erős oszlopzattal, kívülről rendesen faragványokkal díszítve, 
belülről pedig a fal finom gyapottal vagy pedig állati bőrökkel volt 
beaggatva. A szobrászatukban és festészetükben is erős természet- 
megfigyelés jelentkezik és energikus kifejezése a jellemző vonásoknak. 
De mivel az arányokra nem igen ügyeltek és a természetes alakokat 
geometriai formákba iparkodtak stilizálni, tehát különösen ember
alakjaik ránk úgy hatnak, mintha torzképek volnának. Istenképeiken 
szándékosan akarták a borzalmasat kidomborítani, ezért olyan rútak 
és visszataszítók azok.

A birodalom egyes részeinek nagyon különböző termékeit csere- 
kereskedés útján értékesítették egymás között s ennek a kereskedelem
nek a lebonyolítására kitűnő országutak szolgáltak. A hivatalos iratokat 
és tudósításokat császári futárok közvetítették szélsebesen, úgyhogy 
a tengerparttól a fővárosba mintegy két nap alatt eljutott az izenet. 
Az utasokat hordozó székekben vitték és minden városban külön, kőből 
épült ház — afféle póstaház — állt a rendelkezésükre, hogy megpihen
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hessenek. A nagyobb városokban vásárok alkalmával sokszor több 
ezer ember összecsődült s itt folyt azután a kereskedés. Aranyport, 
rézrudakat és cínrudakat, tollakat, szöveteket, kakaóbabot s más effélét 
cseréltek ki egymással.

De akármilyen hatalmas volt is az azték birodalom, akármilyen 
nagynak tűnt is fel civilizációja a tizenhatodik század kezdetén, mégis 
magában hordta már ekkor a pusztulás csíráját. Az elnyomott nép
törzsek csak visszafojtott haraggal tűrték az aztékek zsarnoki uralmát, 
sőt maguk az aztékek is elégedetlenek voltak a rettenetes adók miatt. 
Csak amíg a fegyverek hatalma volt az úr, addig állhatott fenn az a 
birodalom.

A legvégzetesebb rájuk nézve azonban az volt, hogy egy vallási 
tételük, helyesebben babonájuk egészen meggyöngítette az ellenálló
képességüket. Ez a babona a Kvecalkvatl istenre vonatkozott, akiről 
már mondottuk, hogy halaványképű öregembernek gondolták, aki eltűnt 
kelet felé a tengeren, de előbb megmondta, hogy valaha vagy ő, vagy az 
utódai vissza fognak térni s újból birtokukba veszik az országot. És az 
azték bölcsek éppen ezidőtájt nagyon törték a fejüket azon, hogy nem 
közeleg-e Kvecalkvatl visszatérésének a napja. Mert csodálatos termé
szeti jelenségeket láttak. Az égen nagy üstökös csillag tűnt fel, kelet 
felől pedig éjjelenként valami titokzatos fény (valószínűen az északi 
fényhez hasonló mágneses jelenség) rémítgette a babonás aztékeket. 
Azután éppen a végére járt ekkor egy azték időszak — száznégy esz
tendő — s erről meg az a babonájuk volt, hogy az új korszak első évei 
rendesen szerencsétlenséget, változást hoznak.

És most egyszerre csakugyan kelet felől, amerre Kvecalkvatl 
eltűnt, idegenek érkeztek, akiiének szintén halavány volt az arcuk, 
fekete a hajuk és szakállt viseltek éppúgy, mint Kvecalkvatl. Vájjon 
nem a rettenetes istenség utódai-e ezek ? Hiszen a vízen repülni (vitor
lázni) tudnak, a földön pedig kígyókon (lovakon) ülve nyargalnak, a 
fegyverükben ott van a villám és a mennydörgés. Vájjon nem a Kve
calkvatl fia:-c ezek, akik most eljöttek, hogy visszaköveteljék országu
kat ? És a babonás félelem a spanyolokkal szemben megbénította az 
azték fegyvereket.

7*
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Cortez Ferdinánd meghódítja Mexikót.

így tehát a fővárosban nagy volt már az aggodalom akkor, amikor 
Kuba szigetén csak felszerelőben volt hajóhadát az a férfi, akiről meg 
volt írva, hogy a szép ország meghódítója lesz. Ez a férfiú Cortez Ferdi
nánd volt, aki miután jogi tanulmányait a salamankai egyetemen ki
tüntetéssel végezte el, Haiti szigetére (Hispaniolára) ment, részt vett 
Kuba meghódításában, ott földbirtokot szerzett magának és mint tudo
mányosan képzett ember, csakhamar megkapta a legelső gyarmati 
hivatalok egyikét. Hatalmas termetű és csodálatos testi erejű ember volt, 
aki modorával és beszédével mindenkit meg tudott nyerni, telve min
denre elszánt komolysággal, becsvággyal és nagyravágyással. Céija 
elérésében nem riadt vissza a legerőszakosabb eszközöktől, a legvadabb 
kegyetlenségtől sem, arra született, hogy másokon uralkodjék és erre 
predesztinálta az is, hogy felsőségesebb gondolkodású és élesebb látású 
volt, mint társai, a többi hódító, akik között talán ő volt az egyetlen 
igazi hős.

Kuba helytartója, Velasquez Diego, aki már előbb is küldőLt expe
díciókat Amerika szárazföldje ellen, Cortez Ferdinándot szemelte ki 
azon újabb expedíció vezetőjéül, amelynek a feladata az volt, hogy 
meghódítsa Mexikót. Fel is szerelt a számára egy hajóhadat, de amikor 
már el kellett volna indulni, hirtelen visszavonta Cortez kinevezését, 
mert ez sokkal több önállóságot mutatott, mintsem a kormányzónak 
tetszett volna. Elhatározta, hogy helyette másnak a vezetése alatt fogja 
útnak indítani az expedíciót.

De Cortez nem az az ember volt, aki tűrte volna, hogy így bánja
nak el vele. Anélkül, hogy törődött volna a kinevezése visszavonásával, 
élére állt az expedíciónak s 1519 február 18-án útnak indult Kuba 
nyugati csúcsáról, a San Antonio-foktól Amerika szárazföldje felé. 
Mindössze 553 katonája volt s ezek közül'csak 32-nek volt íja, 13-nak 
pedig muskétája, 19-nek lova. Azonkívül pedig 14 nagyobb és kisebb 
ágyút vittek magukkal. Ez volt mindössze az a haderő, amellyel Cortez, 
fellázadva Kuba helytartója ellen, tehát egyszersmind a spanyol korona 
ellen is, elindult, hogy meghódítson egy olyan országot, amely területre 
nagyobb volt Spanyolországnál, kultúrára pedig csaknem egyen
rangú vele.

Viharos tengeren, gonosz utazás után jutott át a spanyol hódítók 
csapata Amerika szárazföldjére. Cozumel mellett, jukatáni földön kö-
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töttek ki és itt egy Aguilar nevű spanyol emberben, aki már előbb vető
dött el ide és megtanulta a máják nyelvét, tolmácsra találtak. Azután 
tovább hajóztak délnyugat felé és a Tabasco-folyó torkolatában kötöt
tek ki Itt a folyó mellett, de nem egészen a tengerparton mindjárt 
találtak egy várost s elhatározták ennek a megostromlását. A város 
lakossága azonban nem is várta be az ostromot, hanem elhagyva a 
falakat, nyílt csatamezőn ütközött össze a spanyolokkal. Rendkívül 
bátran, halálmegvetéssel harcoltak a bennszülöttek, de a spanyolok 
fegyvereinek és kegyetlen vérszomjúságának nem tudtak sokáig ellen- 
állani s Cortez ott a város előtt, a csatasíkon megadásra kényszerítette 
őket. Ez éppen virágvasárnap
ján történt s a csata befejezté
vel a vakbuzgóan vallásos spa
nyoloknak az első dolga az voit, 
hogy a meghódított városban 
oltárt állítottak fel és ünnepi 
misét hallgattak. A vér még 
talán meg sem száradt a kezü
kön, amellyel buzgón vetették 
a keresztet.

A meghódított várostól 
Cortez visszatért a tengerpartra 
és újra hajóra ülve, most északi 
irányba indult el. San Juan de 
Ulloa szigetéig érve, ezzel szem
ben a parton újra kikötöttek, 
körülbelül azon a helyen, ahol 
ma Veracruz városa áll.

Itt az eddigi tolmácsukkal nem mentek volna semmire, mert ezen 
a vidéken már nem a mája, hanem a nahuatl nyelvet beszélték, ezt pedig 
Aguilar nem értette. De Cortezt ekkor sem hagyta el a szerencséje. 
Egy előkelő mexikói nő, akit ellenséges törzsek rabszolgálóul magukkal 
akartak hurcolni, kisiklott elfogói keze közül és egyenesen a spanyolok
hoz menekült. Itt persze szívesen látták, de maga a bennszülött nő is 
szívesen maradt, mert Cortez, a daliás vezér meghódította a szívét. 
Ez a nő, aki a keresztségben a Marina nevet kapta, csakhamar elvál- 
hatatlan társává vált Corteznek és mivel tudta a mája és a nahuatl 
nyelvet is, azonkívül pedig rendkívül gyorsan megtanult spanyolul is, 
megbecsülhetetlen szolgálatokat tett a spanyoloknak,

Cortez Ferdirtánd, Mexikó meghódítója.
N agyravágyó, kegyetlen em ber volt, de vakm e
rőségig bá to r és kiváló szervező. N éhányszáz 
spanyol kalandor élén be tö rt M exikóba és meg

h ó d íto tta  az aztékek  hata lm as b irodalm át.



102 Tolnai Világtörténelme

Ennek a nőnek a segítségével lépett Cortez érintkezésbe a benn
szülöttekkel. Mexikó területére nagypéntek napján léptek be a spanyolok 
s tábort ütve, cserekereskedést kezdtek az aztékekkel. A tartomány 
azték kormányzója is megjelent a táborban és megkérdezte a spanyo
loktól, hogy mi a célja jövetelüknek. Erre Cortez azt felelte, hogy urától, 
a spanyol királytól olyan izenetet hoz, amelyet csak magának a biro
dalom urának adhat át, annak a fővárosában. Erre azték rajzolók 
bámulatos gyorsasággal lerajzolták a spanyolokat, lovaikat, fegyz 
verzetüket s ezeket a képeket azután futárok vitték Tenohtitlanba. 
a császárhoz.

Montezuma (helyesebben Mokteozuma) volt ekkor Anahuak 
császára, amint ők nevezték birodalmukat. Eredetileg főpap volt, de 
amikor császárrá választották, mint hódító, le égész Guatemaláig 
ismertté és félelmessé tette a nevét. Ez a büszke és komoly ember jó 
uralkodója volt népének, de rendkívüli pompakedvelő és pazarló is 
volt, amellett pedig a legnagyobb mértékben vakbuzgó, úgyhogy telje
sen a hatása alatt volt a Kvecalkvatl visszatéréséről szóló hitnek. És 
csüggedten gondolt arra, hogyha ezek a fehér emberek csakugyan az 
isten utódai volnának, akkor lehetetlen velük szemben minden ellen
állás. És mivel sejtette, hogy pusztulást hoznak számára, elhatározta 
mégis, hogy cselekedni fog ellenük. De ez az elhatározása a lehető leg- 
fonákabbul ütött ki. Azt tökélte el ugyanis Montezuma, hogy az idege
neket fel fogja szólítani a visszafordulásra és az ország elhagyására, 
de egyúttal gazdagon megajándékozza őket, hogy abból is^lássák a 
hatalmát. Tehát egyszerre árulta el nekik a gazdagságát, meg a gyenge
ségét is.

így történt tehát, hogy a spanyolok táborát már egy hét múlva 
fényes azték követség kereste fel, amely valóságosan szemkápráztató 
ajándékokat hozott: aranyedényeket és ékszereket, pompásnál pom- 
pásabb madártollból készült tarka szöveteket és a legfinomabb gyapotot. 
Érdekes, hogy egy világhírű festő, Dürer Albert, aki ezen ajándékoknak 
egy részét a következő évben Brüsszelben látta, valóságos elragadtatással 
beszél művészi becsükről s a „távoli országokban élő emberek szubtilis 
lángelméjéről.”

De Cortez ennek a küldöttségnek is, meg még egy másiknak is, 
amelyet később küldött hozzája a császár, csak azzal a mesével felelt, 
hogy olyan izenetet hoz urától, amelyet Montezumának csak annak 
fővárosában adhat át. Megtámadni pedig a spanyolokat babonás félelme 
miatt nem merte a császár.
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Ennek a habozó és gyáva politikának a következményei csak
hamar mutatkoztak. Egy népfaj, amelyet az aztékek meghódítva tar
tottak, a totonakok fellázadtak Montezuma ellen, csatlakoztak a spa
nyolokhoz és szövetségre léptek velük. Sőt, bár vonakodva és rémül
dözve, azt is megengedték, hogy a spanyolok ledobálják templomaik 
tetejéről a vértől csöpögő bálványokat, helyükbe keresztet állítsanak 
és keresztény istentiszteletet tartsanak. Mi több, nemcsak megenged
ték, hogy a spanyolok letelepedjenek a földjükön, hanem segítsé
gükre is voltak ebben a letelepedésben. A spanyolok Villa rica della 
Vera Cruz (Az igaz kereszt gazdag városa) alapját vetették meg, a mai 
Veracruztól pár mérföldnyire északra. Ez a hely lett azután a jövő
ben Cortez vállalkozásainak a kiindulópontja, azonkívül pedig az össze
kötő kapocs Anahuak és az Antillák között.

Corteznek ezzel a letelepedéssel más, titkos célja is volt. Seregét 
polgári szervezetté alakította át és megválasztatta magát velük fő
kapitánynak és főbírónak, abban a reményben, hogy a Kubáról való 
szökéséért a felelősséget így magáról a társaira is áthárítja, azonkívül 
pedig ezeket jobban magához láncolja, mint valaha. Ugyanekkor el
küldött egy hajót Spanyolországba, izenettel a királynak, amelyben 
arra kéri őt, hogy újonnan szerzett méltóságaiban erősítse meg. Azután 
pedig, hogy embereiben semmiféle tétovázás, vagy csüggedés fel ne 
támadhasson, ugyanekkor összes hajóit elsüllyesztette. A spanyolok 
némán, megdöbbenve, szinte megrendülve nézték ezt a látványosságot, 
de amikor az utolsó hajó is elsüllyedt, viharzó hangon, egetverően kezd
ték kiabálni:

„Mexikóba ! Menjünk Mexikóba !”
És a vakmerő vállalkozás megkezdődött, kezdetét vette az a 

kaland, amely páratlanul áll az egész világtörténelemben.
Háromszáz spanyol és ezerháromszáz totónak 1519 április 16-án 

indult meg Veracruzból, ahol Escalate parancsnoksága alatt Cortez 
helyőrséget hagyott hátra, Tenohtitlan (Mexikó) felé. A málhájukat és 
az ágyúikat ezer bennszülött szolga vitte utánuk. Pompás trópusi vidé
ken haladtak keresztül. Nehéz hegyi hágók természeti akadályaival is 
küzdöttek, de maguk a mexikóiak semmiféle akadályt nem gördítettek 
az útjukba.

így jutottak el egy Tlaszkala nevű kis államnak a határáig. Ennek 
az országocskának a lakói vakmerő bátorságukkal és nagy harcias
ságukkal mindeddig folyton ellen tudtak állani az aztékek hódító 
törekvéseinek és megőrizték függetlenségüket. Ez a Tlaszkala négy külön
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kis országból álló államszövetség volt tulajdonképpen és rendkívül 
harcias nemesség, meg munkás, edzett, szabadságára büszke paraszt
ság lakta s a kultúrában egyáltalán nem volt elmaradva Mexikó mögött.

Amikor ennek az országnak a határához értek, Cortez totonakokból 
álló küldöttséget menesztett Tlaszkala fővárosába, hogy az országon 
keresztül való szabad és bántatlan elvonulást eszközöljenek ki a szá
mára. A tlaszkalaiak négy fejedelme összeült tanácskozni és végül a 
százesztendős öreg kacikának, Xikotenkatlnak mérsékelt bölcseségre 
mutató tanácsát fogadták el, hogy a határon álló tlaszkalai hadsereg, 
amelynek éppen az öreg kacika fia, az ifjabb Xikotenkatl volt a parancs
noka, támadja meg a spanyolokat. Ha győznek, akkor úgy is jól van 
minden, ha azonban megvernék őket, akkor egyszerűen le lehet tagadni, 
hogy hivatalos utasításuk volt a harcra.

így történt tehát, hogy Cortez, ahelyett, hogy kérését teljesí
tették volna, szemben találta magával a tlaszkalai hadsereget. Két 
véres ütközetet vívtak meg a spanyolok e váratlan ellenséggel és ámbár 
mindegyikben győztek, Cortez, félve a túlerőtől, mégis tanácsosnak 
látta tábort ütni egy dombon.

Innen azután, miután előbb meggyóntak és megáldoztak, komoly 
hangulatban indultak el a spanyolok, hogy újból megütközzenek az 
ellenséggel. De bár a fehérarcú emberek lovai és tűzi fegyverei irtózatos 
rémületet keltettek a bennszülöttekben, mégis négy óra hosszat tarló 
harcra volt szükség, amíg a spanyolok győzedelmeskedni tudtak. És 
csak amikor a bennszülötteknek egy éjjeli támadása, amelyet a spanyolok 
tábora ellen intéztek, szintén kudarcot vallott, de amikor a fehérek 
már a legnagyobb csüggedésben voltak, mert helyzetük válságosnak 
látszott: akkor jelent meg Cortez előtt az ifjabb Xikotenkatl és még 
mindig büszkén és önérzetesen elfogadta a spanyol vezér békefeltételeit, 
amelyek a Spanyolországnak való meghódolás és a vele való szövetségre- 
lépés voltak.

Most már mint szövetséges vonult be Cortez Tlaszkalába, amely
nek a nagysága körülbelül akkora volt, mint Granadáé. A spanyolok
kal jött papok mindenáron szerették volna azonnal a keresztény hitre 
téríteni az egész országot, de ez nem sikerült. Csupán annyit tudtak 
elérni, hogy azok a tlaszkalai előkelő lányok, akiket a kacikák a spanyol 
tisztekhez adtak feleségül, felvették a keresztséget. A keresztény isten
tiszteletet pedig a bennszülöttek sohasem zavarták meg.

Amikor ezeknek a diadaloknak a híre megérkezett Tenohtitlanba, 
Montezumát újabb és még nagyobb csüggedés szállta meg. A babonás
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azték most már bizonyosra vette, hogy ezek a Kvecalkvatl unokái s 
hogy ezekkel szemben hiábavaló minden ellenállás. Ezért újabb követ
séget küldött a legyőzhetetlen idegenekhez és meghívta őket a fővárosába, 
kérve őket egyúttal arra is, hogy az útjukat Csolula városán keresztül 
vegyék, mert ott már mindent elrendelt ünnepies fogadtatásukra. 
Ez a rendkívül termékeny és jól megmívelt vidéken fekvő város volt 
egész Anahuaknak mintegy a tárháza gazdag raktáraival és ipartelepei
vel. Azonkívül jelentős vallási középpont is volt, mert itt állt Kvecal
kvatl legfőbb temploma, egy óriási teokalli, amely nagyrészben még ma 
is fennáll. Volt azután még temérdek más temploma is, amelyekbe, 
mint búcsú járóhelyekre sereglett össze az egész országból a hívek soka
sága. Ebbe a városba vonultak be a spanyolok a totonakok és hatezer 
tlaszkallek kíséretében, nagy újjongó embersokaság közt, virágdíszek 
alatt.

A csolulaiak rendkívül szívesen fogadták a spanyolokat, de csak
hamar megváltozott a magukviselete, amikor a fővárosból egy azték 
küldöttség érkezett, amely valami titkos üzenetet hozott a számukra. 
Kezdtek tartózkodóbbak lenni, majd pedig gyanús jelek azt árulták el, 
hogy a spanyolok megtámadására készülnek. Végre az ügyes Mariná
nak sikerült néhány fecsegő azték nőből kicsalni a titkot, hogy mit 
akarnak a csolulaiak. Az volt a tervük, hogy a spanyolokat, amikor 
elvonulnak, a város ama részén vezetik keresztül, ahol a legszűkebb 
uccák vannak s itt, ahol sem lovaikkal nem mozoghatnak jól, sem pedig 
lőfegyvereiket kellő módon nem használhatják, megtámadják és fel
koncolják őket.

A helyzet kezdett kétségbeejtőnek mutatkozni s Cortez, hogy 
megmentse seregét a pusztulástól, rettenetes önvédelemre határozta 
el magát. Amikor elérkezett az elindulás napjának a reggele, egész 
sereg előkelő csolulai ember jelent meg abban a templomépületben, 
amely lakásul volt kijelölve Cortez számára. Ezek az előkelőségek bú
csúzni jöttek a spanyol vezér szállására, de alig váltott velük Cortez 
néhány szót, amikor előre megbeszélt titkos jelet adott az embereinek, 
akik megrohanták a csolulaiakat és halomra ölték őket. Azután pedig 
rászabadította Cortez vad katonáit a szerencsétlen városra, hogy gyil
koljanak, gyújtogassanak és raboljanak. A dühöngő fehér embereknek 
több ezer bennszülött esett áldozatául s csak órákhosszat tartó véreng
zés után szüntette be Cortez az öldöklést.

Ennek a vérfürdőnek a híre villámgyorsan terjedt el egész Anahuak- 
ban és rémületbe ejtette mindenütt az embereket. A Csolulával szomszé-
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dós községek mind meghódoltak a spanyoloknak, Montezuma pedig, 
akinek a spanyolok megtámadására szóló titkos parancsa volt oka 
az egész borzalomnak, minden hibát és felelősséget elhárított magáról 
és a csolulaiakra tolt.

Most már azonban semmi sem akadályozhatta meg a spanyolokat 
abban, hogy folytassák útjukat Anauhak fővárosa felé. A totonakokat 
visszaküldték s csupán a tlaszkalaiak kíséretében mászták meg a spa
nyolok azt a hegyi hágót, amelynek egyik oldalán a Popokatepetl, a 
másikon az Idakcihuatl tűzhányó hegyei emelik égnek hóba burkolt, 
rettenetes kúpjaikat. Igaz, hogy a mexikóiak a fővárosba vezető leg
rövidebb utat szikladarabokkal és óriási fatörzsekkel torlaszolták el, 
de ez volt az egyetlen gyarló kísérletük arra, hogy a spanyolokat útjuk
ban megállítsák. Természetesen hiába, mert a spanyolok feltartóztat
hatatlanul haladtak előre Tenohtitlan felé. Éjszakánként jó tanyákra 
leltek azokban a kőházakban, amelyeket a saját utasaik kényelmére 
emeltek az aztékek.

így tehát, ha a természettel és a vidék zord klímájával sokat kellett 
is küzdeniük, a spanyolok mégis folyton csak nyomultak előre s egy
szerre, az út egy kanyarodójánál nagyszerű látvány tárult a szemük elé. 
Mexikó csodás völgyét látták maguk előtt, ezt a nagy magasságban 
fekvő remek szép völgyet, amelyet minden oldalról havasok fehér kúpjai 
ölelnek körül. A szelektől és hidegtől megvédett völgyben gyönyörű 
volt az exotikus növényzet bujasága, a sötét erdők, a smaragdzöld 
szántóföldek, amelyek között elszórva voltak láthatók az apró, fehér, 
barátságos falvak. Középen ott csillogtak a nagy tavaknak a tükrei 
s a legnagyobb tóból emelte ég felé tornyait és palotáinak ormait Tenoh
titlan, a szigetváros, az újvilágnak ez a Velencéje, amely a vízre épült.

A spanyolok most már gyorsan haladtak lefelé a hegylánc mere
dekein és későn volt már, hogy Montezuma újból követeket küldött 
Cortez elé, ismét gazdag ajándékokkal iparkodván rávenni őt arra, 
hogy forduljon vissza. De természetes, hogy nem fordultak vissza a 
kincsre és kalandra szomjas spanyolok, mikor ott látták szemük előtt 
a ragyogó, töméntelen kincset ígérő célt. Cortez ragaszkodott ahhoz, 
hogy bevonul a fővárosba és hogy személyesen beszél a császárral.

Montezuma ekkor külön áldozatokkal és imádságokkal kérte 
isteneit, hogy adjanak neki tanácsot, mit csináljon a spanyolokkal 
szemben. De az istenek hallgattak és Montezuma végleg elcsüggedve, 
elküldte a saját unokaöccsét, Kdkámát, Teckukó fejedelmét, hogy Cor- 
tezt, aki már Ajotcinko városában volt, ünnepiesen hívja meg fő
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városába. Cortez persze örömmel fogadta a meghívást és a spanyolok 
a Csalkó tava mellett vonultak először, mintegy tündérországon keresz
tül Iclapalapanig, ahol gyönyörű kerteket láttak nagy halastavakkal 
és óriási madárketrecekkel, amelyekben Amerika tarka tollasai ezer
számra röpködtek. Amikor pedig beesteledett, a tó tükre fölött átcsillo
gott hozzájuk a templomok örökké égő áldozati tüze, elárulva, hogy 
közelednek már a fővároshoz.

Amikor az 1519-ik esztendő november havának 8-ik napja fel
virradt, a spanyolok már tel
jes fegyverzetben, útra ké
szen álltak. A tavat is, Mexikó 
városát magát is fehér köd 
lepte még el, azután ragyogva 
kelt fél a trópusi nap és el
árasztotta vakító aranyfényé
vel az egész vidéket, a fehér 
várost, a zöld partokat és a 
kék tavat, amelyen a csó
nakok százai sürögtek-forog- 
tak. A spanyolok megindul
tak előre. Az élükön haladt 
Cortez a lovasokkal. Széles, 
kőből és téglából épített úton 
haladtak előre, a bámuló benn
szülötteknek sűrűn nyüzsgő 
tömege között. Ekkor szem
ben, messziről másik fényes 
menet tűnt fe l: ott jött 
Montezuma, aki maga gyalog
hintóbán ült s káprázatosán 
fényes kíséret vette körül.
Amikor Cortez összetalálkozott vele, leszállt lováról s úgy sietett eléje, 
míg a császár szintén elhagyta gyaloghintóját és alattvalóinak tisz
teletnyilvánításai között szintén gyalog ment a spanyol vezér elé.

Ahogyan a spanyolok leírják Montezumát, szélesvállú, közepes 
termetű ember volt s a negyvenes években lehetett. Az arca feltűnően 
világos volt az indián faj szokott színéhez képest, az arcát gyér szakáll 
körítetté, a bajusza is gyér volt, a haja fekete. A testtartása méltóságos 
volt, a szemében jóságosán komoly kifejezés volt látható. Az első üdvözlet,

Monlezuma, a mexikói aztékek utolsó császára.
A M exikóba behatoló Cortez F erdinánd elfogta. 
A lattvaló i fe llázadtak  ellene s a spanyolok pa lo tá 
jának  m egostrom lásakor m egsebesítettók. Sebeiről 

le tép te  a  kö tést s így v e te tt  véget életének.
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amelyet a két férfi váltott egymással, barátságos, de néma volt. Újból 
ajándékokat cseréltek ki, még pedig nagyon egyenlőtlen értékűeket, 
azután a császár visszatért fővárosába, a spanyolok pedig folytatták 
vonulásukat szintén be a városba, egy hosszú, egyenes, széles uccán 
végig, alacsony, lapostetejű kőpaloták között, számos hídon át, folyton 
nagy embertömegtől bámulva és maguk is mintegy félálomban ilyen nem 
sejtett civilizáció láttára. Megérkeztek egy tágas palotába, amely erős 
kőfalakkal volt körülvéve, közvetlenül a főtemplom szomszédságában 
állt s amelyet a császár lakóhelyül jelölt ki a számukra.

így tehát Mexikóban voltak most már a spanyolok, de jogos 
aggodalommal kérdezhették maguktól, hogy mi lesz tovább. Hiszen nem 
voltak egész négyszázan és most itt ültek ebben a városban, amelynek 
a lakossága százezrekre rúgott, amely csak három, könnnyen elszakí- 
ható töltés által volt összekötve a szárazfölddel s amelynek az uccái 
és csatornái előttük ismeretlen labirintusokat alkottak. Montezumának 
csak egy intésébe kerül és soha le nem győzött vitéz azték harcosai 
rávetik magukat tüstént a fehérekre és bármily véráldozatok árán is 
felkoncolják őket mind. A spanyolok legtöbbjének a szívét jeges féle
lem fogta el, mert hihetetlennek és lehetetlennek tartották, hogy Monte
zuma ki ne adja ezt a rendeletet. Csak Cortez maga nem ismert félel
met, annyira bízott szerencsecsillagában és saját ügyességében.

És Montezuma nem adta semmi jelét ellenséges indulatának. 
Bőkezűen gondoskodott arról, hogy mindennel el legyenek látva és 
megérkezésük után mindjárt meglátogatta őket szállásukon, másnap 
pedig Cortezt fogadta vendégül saját palotájában. Sőt, a spanyolok 
nagy ámulatára, hajlandónak mutatkozott arra is, hogy elismeri Spa
nyolország fennhatóságát, mert ez a szerencsétlen, babonás ember egész 
komolyan hitte, hogy a fehér emberek Kvecalkvatl utódai és ez a ba
bonás hite teljesen megbénította minden tetterejét.

De amikor Cortez azt kívánta tőle, hogy mondjon le véres pogány 
vallásáról, ezt a kívánságot a legkerekebben és határozottabban vissza
utasította. Sőt akkor is kifejezte a haragját, amikor Cortezzel együtt 
meglátogatták a főtemplomot s ez utóbbi, elbámulva a gyönyörű kilá
táson, amely innen nyílt a szeme elé, azt mondta, kár, hogy ilyen 
paradicsomi szép helyen űzik a legvéresebb babonát. Mindaddig pedig, 
amíg az aztékek vallása fennmarad, ezt tudta Cortez jól, a Spanyol- 
országnak való meghódolás nem volt egyéb üres formaságnál.

Ilyen körülmények közt Cortez belátta, hogy csak valami vak
merő csínnyel lehet ezeken az állapotokon változtatni és a kockát megint
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a maguk javára fordítani. Az alkalom erre csakhamar kínálkozott is. 
Veracruzból az a hír érkezett Tenohtitlanba, hogy a tengerparti tarto
mány azték kormányzója megtámadta az ott helyőrségül hátrahagyott 
spanyolokat és a harcban elesett maga Escalate is, akit Cortez a pa
rancsnoksággal bízott meg. Erre Cortez azt az eszelősségig vakmerő

Azték istenszobor.
Az aztékek istenszobraikat szándékosan fa rag ták  visszataszító , bor
zalmas form ájúnkra, hogy különös, m egrendítő  h a tá s t tegyenek a 

hívőkre.

dolgot határozta el, hogy a spanyolok életének a biztosítására magát 
Montezumát, itt a saját fővárosa közepén foglyul ejti, hogy azután 
tuszul szolgáljon neki, ha az aztékek bármiféle kísérletet is tennének 
a spanyolok újabb megtámadására.

És ezt az elhatározását nyomban tetté is változtatta. Erős kísé
rettel felment Montezuma palotájába és ott arra kérte a császárt, hogy 
annak tanúbizonyságául, hogy barátságos indulattal van a spanyolok 
iránt, tegye át egyidőre székhelyét az ő lakásukba. Vagyis szépszerével
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tudtára adta neki, hogy foglyul akarja ejteni. És ez a gyámoltalan, 
babonás fejedelem remegve, magával tehetetlenül engedelmeskedett 
a rettenetes idegenek még rettenetesebb parancsának, sőt úgy tüntette 
fel a dolgot felháborodott és panaszkodó alattvalói előtt, mintha csak
ugyan a maga jószántából költözködnék át a spanyolok palotájába.

Ettől fogva azután Montezuma teljesen a spanyolok eszközévé 
vált, meg lévén róla győződve, hogy ez az istenek akarata. Azokat a 
törzsfőnököket, akik Veracruzt megtámadták, kiszolgáltatta Corteznek, 
hogy végeztesse ki őket, Teckukóban a nemzeties gondolkozású Kákdmát 
elcsapta és helyébe Ixtlilohitlt,. Kákámá testvérét tette meg kormány
zóvá, aki a spanyolok iránt hajlandóságot mutatott. Az összes kor
mányzókkal és törzsfőnökökkel letétette a hűségesküt V. Károly 
spanyol királynak, adót szedett a néptől a spanyolok számára, sőt 
végül azt is megengedte, hogy a nagy teokalli tetején keresztény 
istentiszteletet tartsanak. Úgy tetszett, hogy az aztékek birodalma 
egyetlen jól sikerült csíny révén, büszke császárságból átalakult 
spanyol provinciává.

De ha a fejedelem ilyen nagy mértékben meg is tudott feletkezni 
rangjáról és nemzeti büszkeségéről, bátor népe nem követte a példáját. 
Mind jobban és jobban terjedt az elfojtott harag az asztékek közt az 
idegenek ellen s a mindinkább szaporodó fenyegető jelekhez most 
csatlakozott egy új veszedelem is Kuba felől és olyan, amelytől Cortez 
már régen félt.

Megjelent Veracruzban Narvaez Panfilo kilencszáz emberrel, köz
tük nyolcvan lovassal, azzal a paranccsal, hogy Cortezt minden hatal
mától mozdítsa el s vállalkozását Velasquez nevében folytassa tovább. 
Cortez szerencséjére azonban Veracruz új parancsnoka, akit Escalate 
halála után nevezett ki, Sandoval Gonzalo azt az embert, akit Narvaez 
követként küldött hozzá, tüstént elfogatta és vasra verve küldette el 
Cortezhez Mexikóba. Cortez ezt az embert bámulatos rábeszélőképessé
gével meg tudta a maga számára nyerni- s azután Olmedo atyának, a 
saját gyóntatójának a kíséretében visszaküldte Veracruzba. Ez a két 
ember itt azután titokban úgy meg tudta dolgozni a spanyolokat, hogy 
a legtöbbjük hajlandónak mutatkozott Narvaez elárulására és a Cortez
hez való csatlakozásra.

Olmedo sietett erről a hírről értesíteni urát és ekkor ez a vakmerő 
ember mindössze 260 embert véve maga mellé, lement a tengerpartra, 
egy sötét, esős éjszakán Cempoalla mellett megrohanta Narvaez táborát, 
megverte és elfogta magát az új parancsokot is, aki az ütközetben
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súlyosan megsebesült. Ezután már könnyű volt seregét is a maga részére 
hódítani át s így Cortez, ahelyett, hogy végzetessé volt volna rája nézve 
Narvaez küldetése, most már megerősödve, egész kis hadsereggel, 1300 
ember élén ment vissza újra Tenohtitlanba. '1

Ott azonban ezalatt a rég fenyegető zivatar már kitört egy

Ősi aranybánya Mexikóban.
A m exikóiak ism erték és kezdetleges eszközeikkel bányász ták  is az a ra n y a t m ár az euró

paiak m egérkezése előtt.

véres katasztrófában. Cortez hátrahagyott helyettese, a bátor, de szen
vedélyes Alvarado Péter azt hitte, hogy az azték nemesek egy nagy 
vallási ünnepüket, amelyre számosán gyülekeztek össze a spanyolok 
lakásával tőszomszédságban levő nagy templomban, arra akarják fel
használni, hogy megtámadják a spanyolokat. Hogy megelőzze őket — 
mint Cortez Csolulában — megtámadtatta a templomban fegyvertelenül 
összegyülekezett nemeseket és felkoncoltatta őket. Rettenetes nao volt
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ez Anahuak számára. Az azték nemesség virága hullt el a vérszomjas 
fehér emberek csapásai alatt s ezzel elszakadt minden kötelék, ami 
még összeköthette volna a mexikóiakat és a spanyolokat. A felháboro
dott nemzet élére Kuitlahuak állt, Montezuma testvére, aki gyűlölte 
az idegeneket és tüstént megkezdte a spanyolok palotájának az 
ostromát.

így álltak a dolgok, amikor Cortez visszaérkezett megszaporodott 
hadával a tengerpartról újra Tenohtitlanba. Próbált egyezkedni az 
aztékekkel, de a megtörténteket nem tehette többé meg nem történtté 
ő sem. Az eztékek vad haraggal utasították vissza minden javaslatát 
és szakadatlan rohammal ostromolták a palotájukba zárt spanyolokat. 
Erre végül Cortez is kénytelen volt fegyverhez nyúlni és spanyoljai 
élén, véres viaskodás után sikerült hatalmába ejteni a nagy templomot, 
a teokallit. Itt azután felgyújtatta azokat a fából készült kápolnákat, 
amelyek a teokalli tetején voltak s amelyekben az ezték papok a bálvánv- 
képeiket tartották.

De ez csak pillanatnyilag döbbentette meg az aztékeket, akik 
azután újból és annál elkeseredettebb dühvei támadták meg a spanyo
lokat. Ekkor Corteznek az a gondolata támadt a legvégső veszedelem 
pillanatában, hogy magát Montezumát kéri meg a kibékülés közvetí
tésére. A jólelkű Montezuma vállalkozott is erre, kiment a spanyolok 
palotájának lapos tetejére s onnan kezdett beszélni a néphez. Egy pilla
natra csend támadt, de azután irtózatos lármával zúdult fel a nép, 
kövek és nyilak ezrei repültek a szerencsétlen, hajdan népétől annyira 
szeretett császár felé és Montezuma súlyosan megsebesülve hanyatlott 
hátra a spanyolok karjai közé. De minden sebnél jobban fájt neki az a 
siralmas szerep, amelyet kénytelen volt játszani a kegyetlen sors aka
rata folytán. Tompa búsulásban töltötte el élete utolsó napjait. Sebeiről 
leszaggatta a rájuk rakott kötelékeket: meg akart halni s 1520 junius 
30-án hunyta le örök álomra a szemét ez a szerencsétlen fejedelem, 
mint a spanyolok foglya a saját fővárosában.

Halála az aztékeket minden kímélettől felmentette, Cortezt 
pedig drága túszától fosztotta meg ez a haláleset,

A spanyolok számára tehát nem maradt más hátra, mint a lehető 
leggyorsabb elvonulás. Cortez úgy tervezte ezt, hogy a városból nyugati 
irányba kiinduló nagy töltésen fog embereivel menekülni Tlakopan 
felé, még pedig éjjel, a legnagyobb csendben, mert csak úgy lehetett 
reménységük valami sikerre. A töltést azonban három csatorna szelte 
át és azok a hidak, amelyek ezeken keresztül vezettek, le voltak rom-
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bolva, vagy fel voltak égetve. Azért tehát a spanyolok fából hordoz
ható hidat ácsoltak, hogy majd annak a segítségével kelnek át a 
három csatornán.

Július elsejének éjszakáján indultak meg a spanyolok és a tlasz- 
kaltekek. Néma sötétség feküdte meg az egész várost és a tavat és a 
menekülők szerencsésen eljutottak a töltésig. Amint azonban erre fel
érkeztek, egyszerre irtózatos rémülettel hallották, hogy a templomok 
tetején megszólal egy ismeretes hang, Viclipucli hadisten harci dobjai
nak a tompa puffogása, amely harcra szólítja az egész város népét a 
menekülők ellen. A tó tükrén pedig villámgyorsan jelentek meg az állig 
felfegyverzett azték harcosokkal megtömött csónakok, irtózatos harci 
üvöltés zendült fel s a nyíl meg a dárda a zápor sebességével hullott a 
halálra rémült spanyolok sisakjára és páncéljaira. Az aztékek sejtették, 
hogy a spanyolok szökni akarnak, rájuk lestek és most rajtuk ütöttek.

Rettenetes helyzetbe kerültek a keskeny töltésen összezsúfolt 
spanyolok. Az első csatorna felett sikerült ugyan a magukkal hozott 
híd segítségével keresztüljutniok, de menekülésüknek irtózatos rohamá
val a hidat úgy beletaposták a földbe, hogy azután nem bírták megint 
kiszakítani belőle, hogy tovább vigyék és a másik két csatornán is át
keljenek. Rettenetes zavar és ijedelem támad a soraikban, előre rohan
nak s a másik csatornát podgyászdarabokkal, ágyúkkal, halottakkal 
iparkodnak betömni, hogy átkelhessenek rajta, v?gy pedig úszással 
próbálnak menekülni, de jobbról is, balról is mind sűrűbb tömegben 
tódulnak fel a töltésre a fegyveres aztékek. Kétségbeesett védekezés 
közben felbomlik minden rend, mindenki csak a saját élete megmenté
sére gondol s cserbenhagyja vergődő társait. Alvarado, aki tulajdon
képpen mindennek oka volt, csak úgy tudott megmenekülni, hogy dár
dája segítségével egyetlen óriási ugrással lendítette át magát a harmadik 
csatorna vízén. Ennek az emberfeletti erőmutatványnak a helyét még 
ma is úgy hívják, hogy Alvarado ugrása. De csak nagyon kevesen képe
sek utána menekülni, sokan hullanak alá a csatorna vízébe, de még 
többen esnek foglyul az aztékek kezébe, hogy azután mint áldozatok 
vérezzenek majd el Viclipucli és Kvecalkoatl oltárán, akik végre meg
kapják az oly régóta hiába várt adományt.

Ez volt a híres „gyászos éjszaka,” a noche triste, amelynek az 
emléke még ma is él Mexikóban. Amikor végre a tó nyugati partján, 
Oionkalpolko nagy temploma mellett összegyülekeztek a spanyolok, 
nyolcszázhatvan ember hiányzott közülük, négyezer pedig a hű tlaszkal- 
tékek közül. Csak egy maroknyi nép maradt meg, a spanyolok már csak
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négyszáznegyvenen voltak, mind halálosan kifáradva, mind könnyebben 
vagy súlyosabban megsebesülve s a lovaik, ágyúik, sőt a puskáik is 
mind odavesztek az éjszakai veszedelemben. De azért nem volt el
csüggedve egyikük sem és ezekben a zordon, harcias szívekben még 
folyton csak egy vágy é l t : Mexikó meghódítása.

Most azonban természetesen először arról kellett gondoskodniok, 
hogy visszavonulhassanak Tlaszkalába. A legrettenetesebb nélkülözé
sek közt kerülte meg Cortez serege az útjába eső tavakat és Teotihuakan 
mellett ment fel a hegyi hágón. De amint felértek a magaslatra, onnan 
nagy rémületükre hatalmas sereget vettek észre, amely elzárta előlük 
a Tlaszkalába való menekülés útját. A kimerült, csaknem fegyvertelen 
spanyolok kénytelenek voltak újból harcra kelni. Kétségbeesetten folyt 
a küzdelem s végre az ütközet sorsát Juan Salamanca lovag döntötte 
el, aki a spanyol zászló nyelével verte agyon az aztékek vezérét, mire 
az egész bennszülött sereg megfutamodott.

így utat nyerve, végleg elcsigázottan jutottak el Tlaszkalába, 
amely eme végső Ínségben is hűségesnek bizonyult. Szívesen látták itt 
a spanyolokat, engedték, hogy jól kipihenjék magukat s így ez az ország 
szolgált kiinduló pontjául a Mexikó ellen való újabb támadásnak.

Cortez, a csüggedetlen szívű, most másodízben nem valami vak
merő csínyre gondolt többé, hanem jól kiszámított és gondosan elő
készített hadjáratra. Kubából számos kalandvágyó spanyol csatlakozott 
újból hozzá, Tlaszkalában pedig tizenhárom könnyű kis hajót, úgy
nevezett brigantint ácsoltak össze, hogy darabokban szállítsák majd 
őket a mexikói tóra. De ami a legfontosabb volt, számos, az aztékek 
által elnyomott bennszülött törzs csatlakozott a spanyolokhoz, fel
ajánlva nekik szolgálataikat, mint segítő csapatok, hogy így rázhassák 
le magukról a gyűlölt azték igát. Tehát Mexikót tulajdonképpen nem a 
spanyol fegyverek, hanem a lázadó bennszülöttek fegyverei pusztí
tották el.

Az 1521. esztendő kezdetén lépte át Cortez megint a nagy hegy
láncot az Ictakcihuatl vulkán mellett, mindössze hatszáz spanyolnak, 
de százezer bennszülött harcosnak az élén. Először is a Tenohtitlan 
körül fekvő városokra vetette magát, azokat hódította és szállta meg, 
hogy így a fővárost elszigetelje. .

Először követeket küldött az új császárhoz, akinek Guatemozin 
volt a neve és felszólította, hogy adja meg magát. A császár azonban, 
aki unokaöccse volt Montezumának, sokkal keményebb lelkű ember 
volt, mint szerencsétlen véget ért nagybátyja, minden felszólítást kere-
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ken visszautasított és fővárosában olyan védelemre készülődött, amelyet 
csak Karthágó nagyszerű védekezéséhez lehet hasonlítani.

így tehát megkezdődött a harc. A brigantinok könnyű szerrel 
seperték el a tó vízéről az aztékok apró csónakjait, a spanyolok pedig 
megszállva a három töltésnek a parti végződését, hozzáláttak a támadás
hoz. Megkezdődött az ostrom és Cortez emberei a legkétségbeesettebb 
ellenállást is leverve, csakhamar eljutottak egészen a városig. De két 
roham, amelyet ez ellen vezetett a spanyol vezér, kudarcot vallott az 
ostromlottak kétségbeesett ellenállásán, egy harmadik roham pedig 
a spanyolokra nézve csúnya vereséggel végződött. Cortez maga is csak 
Oleas Kristóf önfeláldozása folytán tudott megmenekülni a fogságtól, 
de két ágyú, hét ló és hatvankét spanyol harcos az ellenfél hatalmába 
esett. I

Éjjelre visszavonultak a megvert támadók és ekkor borzalommal 
látták, hogy az ellenfél még éjszaka sem pihen. A templomok tetején 
égő tüzek fényénél, a hegyi tájék kristályos levegőjében tisztán láthat
ták, amint az azték papok a foglyul esett hatvankét spanyolt egymás
után feláldozták Viclipuclinak. $

Ez a győzelem és a papok szerencséről való jövendőmondásai '5 
olyan lelkesedést öntöttek az azték harcosokba, hogy még akkor is í  
rendületlenül kitartottak, amikor a mindenfelől elzárt városban először j  
éhínség, azután pedig ragályos nyavalyák törtek ki. A támadóknak 
uccát ucca után, házat ház után kellett elfoglalniok, míg végre urává 
váltak a város hét nyolcadrészének a főtemplommal együtt. De a még 
megmaradt uccákban is szilajul, kétségbeeséstől, éhségtől és a nél
külözésektől félig tébolyodottan tovább harcoltak az aztékek. Végül 
a spanyolok végső rohama megpecsételte a szerencsétlen város sorsát. 
Halomszámra hullottak a kimerült, ellenállásra már alig képes aztékek, 
az uccákon garmadával hevertek a hullák, maga Guatemozin pedig a 
spanyolok fogságába esett. A vizen próbált menekülni, de egy brigantin 
elfogta a mexikóiak utolsó császárát. ;

Csak néhányezer beesettszemű, csontvázzá lesoványodott azték 
maradt e harc után még életben. És amikor beesteledett, rettenetes 
zivatar tört ki az egész mexikói völgy felett, a villámok nappali fényes
ségűre világították meg szinte szakadatlanul a tájékot, a harsogó menny
dörgéseket pedig ezerszeresen verték vissza a sziklafalak. Olyan volt 
ez, mintha a híveiket elveszített, vérívó, pogány istenek búcsúznának a 
zivatar dühében ettől a földtől, ahol megszűnt ettől fogva az ember
áldozatok rettenetes szertartása.

m

8*
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■

A zsákmány, amit a spanyolok a városban találtak, olyan arány
talanul csekély volt, hogy Cortez, főbb emberei tanácsára, beszennyezte 
hősi hírnevét azzal, hogy Guatemozint kínpadra vonatta és rettenetes

A spanyolok kegyetlenkedése Mexikóban.
A hódító spanyolok, Cortez em berei em bertelenül b án tak  a benszülöttekkel, a legnehezebb 
m unkák elvégzésére kényszeríte tték  s a legcsekélyebb engedetlenség esetén kegyetlenül

b ü n te tték  őket.

kínzások közt akarta megtudni tőle, hogy hova rejtette el a kincseit. 
De a császár szinte hihetetlen egykedvűséggel s a szemében ki nem alvó 
daccal tűrte a legrettenetesebb kínzásokat is anélkül, hogy csak egy 
szót is szólt volna. A spanyolok sohasem tudták meg, hogy hová lettek 
a kincsei.
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Az ország meghódítása ezzel be volt fejezve. Most már csak az 
volt a kérdés, hogy képesek lesznek-e a spanyolok meg is tartani, 
amit meghódítottak és hogy lesz-e erejük valami új államszervezetet 
adni Mexikónak. És itt Cortez erősebbnek mutatkozott, mint Hispa- 
niolában annakidején Kolumbusz. Ez utóbbi nem bírta megtartani, szer
vezni, amit felfedezett, Cortez azonban joggal érezte magában az erőt, 
hogy mint kormányzó is meg fogja állni a helyét. Csak nagy fáradsággal 
tudta régi ellenségével, Velasquezzel és Fonseca püspökkel szemben, 
aki Izabella halála óta az „indiai” ügyeket vezette, keresztülvinni a 
királynál azt, hogy teljes bűnbocsánatot adott neki lázadásáért s ki
nevezte Uj-Spanyolország — ahogy Anahuakot elnevezték — helytartó
jává, főbírójává és legfőbb hadvezérévé. Ez 1522-ben történt s Cortez 
tüstént a legenergikusabban munkához látott, hogy ami romba dőlt, 
azt újra helyrehozza, a spanyol uralomnak biztos alapot adjon, a gazdag 
országot kihasználhatóvá tegye számukra és a vadakat megtérítse.

A csaknem egészen lerombolt _ Mexikó csakhamar új életre kelt 
romjaiból, a régi, erősen épített útvonalak megtartásával. A véres emlékű 
főtemplomot a spanyolok lerombolták s helyébe előbb Szent Ferencnek 
emeltek egyszerű templomot, de később pompás székesegyházat építettek 
Mária mennybemeneteléről elnevezve. A templom közelében épült fel Cor 
tez palotája. Később azután annyi spanyol telepedett itt le, hogy számuk 
felülmúlta a bennszülöttekét, bár Cortez idejében még 30.000 bennszülött 
család és csak 2000 spanyol család lakott Uj-Spanyolország földjén. 
A legfontosabb kikötőket és bányákat spanyol gyarmatokkal biztosí
totta Cortez.

Cortez sokféle kedvezménnyel csalogatta Mexikóba a spanyolokat 
s azért a hű tlaszkaltékek kivételével az összes bennszülötteket jóformán 
rabszolgákká tette. Ő maga is nagy hűbéruralmat kapott a királytól, 
a gazdag Oaxaka völgyét tizenhétezer lakossal, ötven helységgel és hatvan
ezer arany évi jövedelemmel. Azonkívül pedig megkapta a De Valle 
márki címet.

Az európai hasznos növények átültetésében Cortez maga járt elől 
jó példával, azonkívül feltártak több új, addig ismeretlen bányát is. 
Cortez egyúttal nagy gondot fordított a kereszténység terjesztésére a 
vadak közt, mert ezt kezdettől fogva szent kötelességének vallotta. Az 
azték pogányság a birodalom elveszte után nem bírt többé a bennszülöt
tek lelkében sem támaszra találni, hiszen ennek az istenei voltak az 
okai — gondolták a babonás bennszülöttek — hogy az azték birodalom 
elpusztult. Ezért azoknak a ferencrendi barátoknak, akik átmentek
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Cortez után hittérítőknek, nem volt nehéz a dolguk. Annál kevésbbé, mert 
a katholikus vallás ünnepies, festői és hangulatos szertartásai már maguk
ban véve is erősen hatottak a bennszülöttek képzeletére. De igen nagy 
érdemeket szereztek maguknak a ferencrendiek azzal is, hogy iskolákat 
alapítottak és azzal, hogy szorgalmasan gyűjtötték az ómexikói hagyo
mányokat, legendákat s egyéb szellemi kincsét ennek a nagykultúrájú 
népnek.

De a békés munka mellett nem feledkezett meg Cortez Ferdinánd 
a további hódításokról sem a szárazföldön éppúgy, mint a tengeren. 
Már 1522-ben meghódította Gonzalesz a gyönyörű Nikaraguát, 1524-ben 
pedig Alvarado Cortez rendeletére meghódította, még pedig véres ellen
állás után a guicsék országát, Guatemalát és azzal biztosította a spanyolok 
számára, hogy San Jago városát alapította meg benne. Cortez maga 
1521—26-ban nagy nehézségekkel küzködve járta be sereg élén Jukatánt 
és Hondurászl s meghódította mind a kettőt.

Közben azonban őt is utolérte a spanyol felfedezők sorsa : ellen
ségei elkezdték az udvarnál rágalmakkal befeketíteni. Ezért 1527-ben 
szükségét látta annak, hogy hazautazzék Spanyolországba és tisztázza 
magát a vádak alól. V. Károly a legkitüntetőbb fogadtatásban részesí
tette Toledóban, meg is hagyta neki a főhadvezéri rangot, de a helytartó
ságtól megfosztotta. Cortez már sokkal többet tett a spanyol koronáért, 
semhogy ez el nem érkezettnek látta volna az időt, hogy háládatlan 
legyen hozzá.

Elkeseredetten tért vissza Cortez Amerikába, de ott, ahol éveken 
keresztül mint fejedelem parancsolt, nem volt kedve többé alárendelt 
szereppel érni be, azért leginkább távol a fővárostól, mintaszerűen 
berendezett gazdaságán élt, szívében dacos haraggal. S vigasztalást csak 
abban keresett, hogy új felfedezésekre gondolt. így több expedíciót 
küldött ki északnyugat felé s ezek meg is találták a kaliforniai félsziget 
déli csúcsát. Ide 1535-ben maga Cortez is elhajózott.

Nemsokára azonban újra el kellett mennie Spanyolországba. Utó
dával, Mendoza Antonio alkirállyal civakodásba keveredett jogai miatt 
és mivel a felfedező útjaira fordított nagy költségek is veszendőbe men
tek volna a számára, 1540-ben újból útrakelt Spanyolországba, hogy 
olt a király előtt védelmezze az igazát. A következő évben elkísérte a 
királyt afrikai útján is, aki színleg nagyon kegyesen fogadta, de 
kieszközölni nála nem tudott többé a maga számára semmit.

Még rútabb hálátlansággal megfizetve tehát, mint Kolumbusz, 
az amerikai szárazföld első meghódítója még hét évig várakozott otthon
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Spanyolországban, hogy megkapja az igazát. Mikor azután látta, hogy 
minden hiábavaló, éppen útnak akart indulni újból Mexikó felé, amikor 
1547 december 2-án Szevilla mellett egy kis faluban utolérte a halál. 
Ez volt a vége ennek a rendkívüli embernek, akinek jellemében kétség
telenül hibák is voltak, de aki hősies gondolkozásával, rettenetét nem 
ismerő szívével és nagy szervezőképességével egy új birodalmat adott 
Spanyolországnak.

A spanyolok Peruban.

Az aranyra való szomjuhozás, a felfedezések történetének ez a 
legfőbb rúgója, elvitte a spanyolokat az újvilág másik nagy kultúr- 
államának, az inkák birodalmának, vagyis Perunak a partvidékére is. 
Az Andesek hegységének óriási láncolatában, az égig érő hegycsúcsok 
között, amelyek havas fejükkel megenyhítik az egyenlítői nap hevét, 
a nagy völgyekben fejlődött ki a perui kultúra.

Minden emberi kultúrának a legelső alapja, amely nélkül művelt
ség el sem képzelhető : a gazdasági jólét. A peruiak iránt kegyes volt a 
föld, mert növényeik, amelyekre szükségük volt, nagyobb ellenálló 
képességüknél fogva megtermettek a fensíkok zordabb éghajlata alatt 
is. így megtermett ott a kukorica, a kinoaborsó, a burgonya, a koka s a 
többi. Szerencséj'e volt a peruiaknak az is, hogy guánóval trágyázhatták 
földjeiket, vagyis azzal a rengeteg sok madárhulladékkal, amelyet a 
szomszédos szigeteken találtak és ástak. Azonkívül mesterséges csator
nák segítségével öntözték is földjeiket, mert főfoglalkozásuk a mező- 
gazdaság volt. Ebben egy fokon álltak a mexikóiakkal, más dolgokban, 
amint majd meg fogjuk látni, felülmúlták még az aztékek civilizáció
ját is.

Háziállatuk az az egyetlen háziállat volt, amelyet az aztékek 
pulykáin kívül az új világban találni lehetett: a láma. Ezt használták 
teherhordásra, ennek a gyapjújából szőttek szöveteket, amelyeket épp
úgy, mint a gyapotot is, a legfinomabbra tudtak szőni, nagyon szép 
mintákkal és bámulatos színezéssel. Értettek a peruiak az agyagedények 
gyártásához is és számtalan formában és színben gyártották ezeket az 
edényeket. Bronzból és rézből készült szerszámaik segítségével kőépü
leteket tudtak emelni, sőt értettek a bolthaj Lások emeléséhez is, ami 
a mexikóiak előtt ismeretlen volt.

Az ország egyes része;t kőből épült kitűnő országutak kötötték 
össze, így például Kazkótól Quitóig egy 225 mértföld hosszú országút
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húzódott, vagyis olyan mű, amilyennek akkor Európában még meg
közelítően sem volt párja. A gyors hegyipatakokat ott, ahol kőhíddal 
nem lehetett átívelni őket, átívelték fából, vagy pedig szívós fenyőfona
dékból készített hidakkal. Nevezetes, hogy a peruiak ismerték a posta 
intézményét is. Ez a posta, csak úgy, mint nálunk, állami intézmény volt. 
A leveleket és az izeneteket kengyelfutók vitték, az utasokat pedig gya- 
loghintókban szállították.

A pénzt azonban nem ismerték és adásvétel közben a nemesfémek 
értékének megbecsülésére mérleget használtak. Azonkívül abban is 
elmaradtak a középamerikaiak mögött, hogy nem ismertek rendes idő
számítást és csak a naprafordulók után igazodtak, sőt térképeket sem 
tudtak rajzolni, csupán városterveket. Képírás helyett pedig, amelyet 
a mexikóiak használtak, egészen különös volt az írásmódjuk : zsinóro
kat bogoztak úgy össze, hogy a bogok számából és elhelyezéséből lehetett 
megérteni a szavak jelentését. Ezeket a tarka gyapotzsinórokat kvippu- 
nak nevezték és különösen adótáblázatokat, meg katonai seregszámí
tásokat tudtak ezen a módon pontosan csinálni.

A peruiak legendái szerint mindé kultúrájuk megalapítói Manko 
Iíapak és ennek a nőtestvére volt, akik körülbelül Krisztus után az 
ezredik esztendőben élhettek. Ez a Manko Kapak a Kuzko körül lakó 
kvecsua-törzsek fejedelme volt és azt a legendát beszélték róla, hogy a 
nap fia. De élt Peruban a kvecsuák mellett egy másik nagy kultúrnép 
is, az ajmárák, akik a világ legmagasabban fekvő tava, a Titikaka-tó 
vidékén voltak megtelepedve.

Sokféle istensége volt a peruiaknak, de ebben a folyton napfényes 
országban csak természetes, hogy legfőbb istenségük maga a nap volt. 
A nap tiszteletére emelkedtek aranytól ragyogó kőtemplomaik, főképpen 
a csendes Titikaka-tó partján és a fővárosban, Kuzkóban. Számtalan 
pap és kolostori életet élő napszüzek szolgáltak a napistennek imád
ságokkal, áldozati növényekkel és állatokkal és csak nagyon ritkán 
emberáldozattal is, mert ez a szörnyű szokás itt sem volt ismeretlen.

Uralkodójuk, aki mindig az inkák törzséből való volt, büszkén 
nevezte magát „a nap fiá”-nak és isteni eredetűnek vélt, korlátlan 
hatalommal bírt. Ő volt egyúttal a papság feje is, azonkívül a legfőbb 
hadvezér, legfőbb bíró és egyedüli birtokosa az egész országnak. A feje
delem nagy pompa közepette székelt Kuzkóban, ha útra kelt, ragyogó 
fénnyel vette körül magát, úgyhogy a nép imádatszerű tisztelettel 
tekintett rá. Amikor meghalt a fejedelem, akuzkoi nagy naptemplomban 
balzsamozták be és holttestét aranyszékre ültetve temették el, miköz-
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ben feleségei és rabszolgái önként ajánlkoztak arra, hogy feláldozzák 
őket, mert azt hitték, hogy így egyenesen belejutnak a napba.

A napban való túlvilági életben hittek tehát a peruiak és ezzel a 
hitükkel függ össze a temetkezésük is. A halottaikat guggoló vagy 
kuporgó helyzetbe fűzték össze zsinórokkal, a rangjukhoz képest többé- 
kevésbbé értékes ruhaszövetekbe burkolták őket s azután durva szövet
ből készített zsákba varrva a földbe süllyesztették. Azokat a szerszá
mokat vagy fegyvereket, amiket a mindennapi életben használtak, 
melléjük tették a sírba.

Arra való tekintettel, hogy az inkának valóságosan isteni tekin
télye volt, Peru egyéb intézményeit is számbavéve, ennek az országnak 
az államformáját leghelyesebben így nevezhetjük : theokratikus szocia
lizmus. Minden földbirtok három részre oszlott: az egyik volt az ural
kodóé és a nemességé, amelyben a legelőkelőbb az inkák törzse volt, 
a másik a papságé, amelynek csak nemesek lehettek a tagjai, a harma
dik végre a népé, amely nehéz munkával volt kénytelen fenntartani 
önmagát is, a két másik kasztot is. A nemesség és a papság számára 
való évi termés nagy tárházakba került, a földeket pedig minden község
ben évenként újból osztották fel a család nagyságára való tekintettel. 
Épp így a lámacsordák is, meg az összes arany és ezüstkészlet szintén 
közös tulajdon volt, a lámák gyapjából is minden család kapott éven
ként kellő mennyiséget, míg a nemes fémeket csaknem pusztán a temp
lomok és paloták ékítésére használták.

A hadsereg rendje éppen olyan szigorúan szabályozva volt, mint 
a gazdasági élet. A katonák leginkább hegyes formájú csákót hordtak, 
amelyről hátul, a nyakuk védelmére kendő hullt alá, vastag gyapot
zubbony védte a testüket, e fölött viselték a még ma is használatos 
poncsót, azaz kurta gallért. Fegyverül rézből készült buzogányokat 
használtak, azonkívül bronz csatabárdokat, dárdát és nyilat. Csatában 
a nyillövők, vagy pedig a parittyások kezdték meg az ütközetet. Az 
egész, jól tagolt hadseregnek a létszáma nagyobb háborúkban felment 
kétszázezer főnyire is.

És ez a birodalom még sem tudott valami nevezetesebb ellen
állást kifejteni a spanyolokkal szemben. Mert ez a csodálatos kényszer
államrendszer megvédelmezte ugyan az országnak minden egyes polgá
rát a nélkülözéstől, de viszont soha tehetséget érvényesülni nem enge
dett, mert a legnagyobb tehetség sem küzdhette volna fel magát, ha 
rabszolgának született. Tagadhatatlan azonban, hogy Peru munkál
kodása a kultúra terén igen jelentékeny volt, hiszen Chile meghódításé-
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val szokásait, vallását és a művelt kvecsuanyelv használatát kiterjesz
tette csaknem egész Dél-Amerika nyugati partvidékén. De miután 
népében nem tudta felkelteni és ébrentartani az önfeláldozó haza- 
szeretetet: az inkák birodalmának dicstelenül tönkre kellett mennie.

Aki ezt a gyönyörű kultúrát és ezt a sajátságos államrendet szét
rombolta, az egy közönséges, durva, aranyra éhes, műveletlen kalan
dor v o lt: Pizarro Ferenc. Egy spanyol katonatisztnek és egy nagyon 
alacsonyrangú nőnek a törvénytelen gyermeke volt, mindenféle nevelés 
nélkül nőtt fel úgy, hogy sohasem tanult meg írni és olvasni sem. De 
természettől fogva éles esze volt és olyan szíve, amely tele volt kincsre 
való szomjúsággal, uralomvággyal, a félelmet pedig nem ismerte.

A kalandvágy már korán elvitte hazulról. Amerika felfedezése 
után nem sokkal már ő is ott volt Nyugat-Indiában a többi kalandor 
között. Hojedúval, akiről már többször beszéltünk és Balboával hosszú 
ideig járt kalandos utakon, kincs után, míg végre összeszedett annyit, 
hogy Panamában egy kis földbirtokot tudott magának vásárolni. Ezen 
a birtokán tartózkodott, amikor hírét hallotta annak, hogy délen arany
ban gazdag országra bukkantak a spanyol utazók. Ennek a hírnek a 
hallatára nem volt többé maradása. Egy Almagro Diego nevű cimborá
jával és egy Lugue Hermando nevű pappal együtt kezdett pénz után 
járni és végül sikerült nekik annyit felhajszolni, hogy két kicsiny hajót 
felszerelhessenek és 112 emberrel útnak indulhassanak.

Amint azonban 1524 novemberében dél felé vitorláztak, elérte 
őket az őszi esős évszak csörgő felhőszakadásaival és így kénytelenek 
voltak egy erdős, mocsaras, majdnem lakatlan parton az Éhség kikötő
jében kikötni. Itt olyan Ínségnek voltak kitéve, hogy Pizarro csaknem 
minden emberét megölte az éhség, vagy a sárgaláz. Ezalatt Almagro 
a másik hajóval délebbre jutott, igaz, hogy ő is csak a San Juan-folyó- 
hoz, de itt földmíveléssel foglalkozó népfajt talált, amely nagyon sok 
aranyékszert hordott.

Amikor visszatért és elmondta felfedezését Pizarrónak, a két 
kalandor rögtön elhatározta, hogy újra fel fogják keresni ezt a földet. 
Azért Pedraiias de Avilával, Panama helytartójával olyan szerződést 
kötöttek, amely szerint a déli vidékeken csak nekik van joguk felfede
zésekre s a jövedelmnek egyharmadrésze az övék lesz.

Útnak indultak újból s ezúttal Pizarro jutott el a San Juan-folyóig, 
míg Almagro egészen az egyenlítőn levő Passado-jókig. Amikor újból 
összetalálkoztak és még segítőcsapatokat kaptak Panamából, újra el
indultak dél felé. Az északi szélesség első foka alatt váratlan látvány
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tárult a szemük elé : egy hatalmas város, Takumez, amelynek nyíl
egyenesen voltak építve az uccái. Kiszállni azonban nem mertek itt a

Pizarro Ferenc, Peru fölfedezője és meghódítója.
Ifjú éveiben disznópásztor volt, m ajd  A m erikába m ent szerencsét 
próbálni. T anu latlan , durvalelkíi em ber volt, de bá to r és vas- 
ak ara tú . ü g y  m aroknyi spanyol sereg élén m eghódíto tta  P eru t 
és k ivégeztette az inkák utolsó u ralkodóját. Mikor tá rsa , Almagro 
ellene tö rt, ezt is k ivégeztette. Végül Almegro fia és ennek bará ia i 

m eggyilkolták a  vaskezű zsarnokot.

spanyolok, mert a tengerparton a hajók láttára tömérdek fegyveres 
ember gyülekezett össze. Ezért azután Almagro újból kénytelen volt
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visszatérni Panamába, hogy még több segítséget vigyen, míg Pizarro 
San Gallo szigetén várakozott rá. Itt azonban emberei megunták már 
a hosszas tétlenséget és a sok koplalást, amelyben bőven volt részük 
és részben nyíltan, részben szökve odahagyták Pizarrót, úgyhogy ennek 
utoljára csak tizenkét embere maradt.

De a makacs és semmitől vissza nem rettenő Pizarro még ekkor 
sem állt el a szándékától. Áthajózott Gorgona szigetére és itt embereivel 
együtt két rettenetes hónapot töltött el. Az éhség, mindenféle beteg
ségek gyötörték őket, de talán még ezeknél is nagyobb gyötrelmükre 
voltak azok az óriási moszkitórajok (szúnyograjok), amelyek ezen a 
mocsaras szigeten tanyáztak. Végre megérkezett Almagro is erre a 
lakatlan szigetre, valamelyes erősítésekkel és ekkor tovább folytatták 
útjukat a szép Guajakvil-öbölig. Ott egy Tumbez nevű nagy városra 
akadtak, amelynek a lakóival barátságos viszonyba léptek, de azután 
tovább hajóztak le egész a Santa-öbölíg, amely már a déli szélesség 
kilencedik foka alatt van.

Amikor visszatértek hosszadalmas, fárasztó utazásukból, olyan 
sovány kis nyereséget tudtak csak felmutatni, hogy Panamában nem 
találtak már embert, aki vállalkozott volna arra, hogy újabb útra indul 
velük. Ezért elhatározta Pizarro, hogy elutazik Spanyolországba. Csak
ugyan haza is utazott és Toledóban tett jelentést felfedezéseiről Károly 
királynak. A király megadta neki a jogot arra, hogy a majdan felfede
zendő és Uj-Kasztiliának elnevezendő birodalomban ő lehessen a hely
tartó, a főbíró és a fővezér. Egyebet azonban vállalkozása érdekében 
alig tett a spanyol korona.

így tehát Pizarro Ferenc, most már hivatalos hatalommal is el
látva, három testvérének, Hernandónak, Jánosnak és Gonzalónak, 
továbbá Almagrónak a kíséretében harmadszor is útnak indult Pana
mából 1531 január 28-án. Most száznyolcvan ember volt a hajóin, 
ezek közül harminchét lovas, azután vittek magukkal néhány ágyút 
is, jóllehet erre a harmadik útjára is csak három hajóval indult 
el Pizarro.

Első kikötésüknek a Mátyás-öbölben mindössze annyi eredménye 
lett, hogy Coaque városát feldúlták és elpusztították. Egy másik város
ban mindaddig szíves látásban volt részük, amíg Pizarro ki nem végez
tetett egy pár bennszülött nemesembert, azzal az ürüggyel, hogy össze
esküvést szőttek ellene. Erre a bennszülöttek magatartása olyan fenye
gető lett, hogy a spanyolok jónak látták hamarosan tovább állni és 
elkotródtak megint Tumbez városába.
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Itt az inkák birodalmát a legnagyobb ziláltságban találták a 
spanyolok. Néhány évvel azelőtt ugyanis meghalt Hujána Kapak inka 
és idősebbik fiát, Huaszkárt rendelte örököséül, míg második fiá
nak, Atahualpának Quito királyságot (a mai Ecuador) hagyta örökül. 
Ezt a királyságot Hujána Kapak hódította meg, azután feleségül vette 
a volt quitói király lányát és ebből a házasságából származott Atahualpa, 
aki ezeken a jogcímeken kapta tehát, 
mint önálló örökséget a quitói király 
ságot.

Ámde Atahualpa erősebb s becs
vágyóbb is volt bátyjánál és azért 
csakhamar arra törekedett, hogy az 
egész birodalom felett ő egymagában 
lehessen az úr. Sikerült is neki a biro
dalom legjobb hadvezéreit és legharcia- 
sabb csapatait a maga részére csábítania 
és ezek segítségével megverte bátyját 
Kuzko melett egy véres ütközetben és 
foglyul is ejtette. így egyszerre telj
hatalomhoz jutva, rettenetes dühvei 
fordult bátyjának volt párthívei ellen és 
irtotta őket, ahol csak érte. A spanyolo
kat ellenben engedte nyugodtan kiszállni 
és megtelepedni, mert azt hitte, hogyha 
úgy fordul, amúgy is hamar leveri őket is.

így tehát Pizarro Tumbeztől 
mintegy harminc mérföldnyire délre, 
közel a parthoz nyugodtan telepedhe
tett meg és itt megerődített telepet 
épített, amelyet San Miguel de Piurának nevezett el. Sőt tovább is 
ment, annyira biztonságban érezte magát, hogy a környéken behozta 
azt a rendszert, amely közönséges rabszolgákká süllyesztette a benn
szülötteket. De az ország belseje felé csak az 1532. esztendő szeptember 
havában indult el, még pedig száztíz főnyi gyalogossal és hatvanhét 
főnyi lovassággal. Pompásan gondozott, nagyon termékeny vidéken 
haladtak végig a spanyolok, míg végre megérkeztek Cajamarca fürdő
helyhez, amelynek hévforrásait a peruiak már régen használták gyó
gyító célokra. Ennek a fürdőhelynek a közelében táborozott Atahualpa 
erős seregével. A spanyolok rendkívül nagy bámulattal és ijede

Perui agijagedcnij.
P eru  őslakói, az inkák a m űveltség 
magas fokán á lltak , m időn a spa
nyolok m eghódíto tták  őket. Ez az 
agyagedény is, am elynek rajzai perui 
k a to n ák at ábrázolnak , bizonyságot 
tesz művészi alakító  képességükről.
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lemmel látták ennek a seregnek a nagyságát és a rendjét. De Pizarro 
el volt szánva arra, hogy Cortez példájára hatalmába keríti az uralkodó
személyét és ezért arra kérte az inkát, hogy jelöljön ki neki találko
zóhelyet, mert szeretne vele tárgyalni.

Atahualpa nem sokáig váratott magára, hanem megjelent Caja- 
marca piacán a spanyolok táborában, fényes és erős kíséret közepette. 
Megkérdezte Pizarrót, hogy miről akar vele tárgyalni és erre a spanyol 
vezér habozás nélkül azt a kívánságot terjesztette az inka elé, hogy 
hódoljon meg a spanyol királynak. Atahualpa ezt a követelést büszkén 
utasította vissza, sőt azzal fenyegetőzött, hogy az alattvalóin elkövetett 
méltatlanságokat meg fogja torolni a spanyolokon. Erre Vincenie de 
Valverde, a spanyolok által magukkal vitt káplán hosszú előadást tar
tott neki a kereszténység alapfogalmairól, a pápa hatalmáról és arról, 
hogy a pápa az egész újvilágot a spanyol királynak ajándékozta. Amikor 
mindezeket lefordították kvecsua nyelvre Atahualpa előtt, az egy
szerűen csak ennyit kérdezett a káplántól:

„Honnan tudod te mindezt ?”
Erre Valverde a bibliát vette elő, azt mutatta föl s azt válaszolta, 

hogy az mondta meg neki minden tudományát. Atahualpa elvette tőle 
a bibliát, a füléhez tartotta és hallgatózott, mintha várná, hogy a könyv 
neki is megszólaljon. De mivel a biblia természetesen néma maradt, 
Atahualpa dühre gyulladt és messzire elhajította magától a könyvet.

Erre azután a fanatikus pap lángoló beszéddel hívta fel honfi
társait, hogy a szent könyvnek ilyen módon való istentelen megsértését 
torolják meg a pogányon. Felvillantak az éles toledói pengék, amelyek 
a peruiak bronzfegyvereit úgy vágták keresztül, mint a vajat. Az inka 
megrémült s menekülő népe közt rettenetes vérfürdőt rendeztek a spa
nyolok, magát Atahualpát pedig foglyul ejtették.

Atahualpa azonban nem törődött bele olyan fatalisztikus lemon
dással a sorsába, mint Montezuma és mindent megkísérelt arra, hogy 
visszanyerje szabadságát. Végre Pizarro hallatlan feltételekben egye
zett meg vele. Megígérte neki, ha azt a szobát, amelyben fogva tartot
ták s amelynek 5 méter volt a hosszúsága, 7 méter pedig a szélessége, 
olyan magasságig, ameddig Atahualpa a kinyújtott kezével fölér — 
pedig az inka szálas, szép ember volt — megtölteti neki arannyal, egy 
másik, kisebb szobát pedig ezüsttel, akkor szabadon fogja bocsátani.

Atahualpa belement ebbe az esztelen alkuba és tüstént futárokat 
küldött Kuzkóba, hogy gondoskodjanak a kellő mennyiségű arany meg
szerzéséről. Ezalatt a spanyolok táborába az a hír érkezett, hogy Peru



A  fölfedezések kora 127

északi részében lázadás támadt és hogy a lázadók Huaszkárt megölték. 
Ebből a hírből mindössze csak annyi volt igaz, hogy Atahualpa párt
hívei csakugyan meggyilkolták a volt kacikát, de lázadásról szó sem 
volt, az egész ország vakon engedelmeskedett a fogságban levő Atahual-
pának.

A kiküldöttek csakhamar visszatértek és jelentették, hogy Kuzkó- 
ból óriási szállítmányokban, amelyeket rengeteg sok láma és ember 
cipel, útban van már a kincs Cajamarca felé. És csakhamar meg is érke
zett az aranynak és az ezüstnek olyan óriási mennyisége, hogy még 
maguk a legkincsvágyóbb spanyolok is csak szótlan bámulással tudták 
nézni ezt a gazdagságot. És az inka megtartotta a szavát. Megtöltette 
börtönét a saját kinyújtott keze magasságáig arannyal és megtöltetett 
egy másik szobát színig ezüsttel. Irtózatos kincs jutott így a spanyolok 
birtokába, mintegy ötmillió aranyra rúgó vagyon, amelyből csak Károly 
királynak a járuléka maga kilencszázezer aranyat tett ki. A mai számí
tás szerint tehát százmillió pengőre lehet becsülni azt a kincset, amit 
Atahualpa váltságdíjul fizetett.

És amikor az inka becsületesen beváltotta szavát és átadta mind
ezt a kincset a spanyoloknak, akkor a becstelen, alacsonylelkű Pizarro 
megszegte a szerződést és nem bocsátotta szabadon Atahualpát, hanem 
továbbra is rabul tartotta, míg Almagro egyenesen azt követelte, hogy 
végezzék ki. Nem merték ezt a veszedelmes, vérig sértett embert sza
badon bocsátani.

Azután a legaljasabb törvénykezési komédia kezdődött el, ame
lyet Pizarro Almagrónak és tisztjeinek ösztökélésére játszott végig. 
A leghitványabb vádakkal illette Atahualpát, így elsősorban bátyja 
meggyilkolásával vádolta, azután azzal, hogy lázadó a spanyol király 
és a pápa ellen. És mivel maga volt a pörben a bíró is, elítélte a szeren
csétlen inkát mint eretneket, máglyahalálra. Az agyongyötört Atahualpa 
már oda volt kötözve a máglyára, amikor halálfélelmében kijelentette, 
hogy hajlandó áttérni a keresztény vallásra. Abban reménykedett, hogy 
Pizarro így meg fog kegyelmezni neki. Felvette a keresztséget és ekkor 
Pizarro csakugyan elengedte neki a máglyahalált, nem elevenen süttette 
meg, hanem egyszerűen — megfőj tatta (1533 augusztus 29-én).

Az inka halálával megkezdődött Peruban a végső züllés. Lázadás, 
forradalom volt az úr mindenfelé, de azért már megkezdődött a betolakodó 
idegenek ellen való ellenállás is itt-ott, amikor Pizarro lovasai előre
nyomultak Kuzko felé. Pizarro szerencséjére azonban most a megölt 
Atahualpa testvére, Mankó Kapak, az ő segítségét kérte, hogy a bátyja



128 Tolnai VVágtörténelme

halálával megürült trónt ő foglalhassa el. Pizarro rögtön ajánlkozott 
erre a segítségre és így Manko Kapak oldalán vonult be nagy pompa és 
fény között, ötszáz spanyol élén Kuzkóba. Az inkáknak ebben az ősrég 
fővárosában azután, amely széles uccáival és tereivel, pompás palotái
val, ívelt hídjaival, magaslaton fekvő erős várával, aranytól ragyogó 
naptemplomával a spanyolok lelkét bámulattal töltötte el, megkoronáz
tatta Pizarro Manko Kapak inkát, mint spanyol vazallust. A való
ságban azonban ezentúl ő uralkodott Peruban úgy, mintha az csak
ugyan máris valami spanyol tartomány volna.

Amint ebből látható, a peruiak ellenálló ereje még kevesebb volt, 
mint az aztékeké. Itt a pogányság is sokkal gyorsabban omlott össze, 
mint Mexikóban. Valverde káplán csakhamar az első püspökévé lett 
Kuzkónak, a lerombolt gyönyörű naptemplom helyére pedig ferencrendi 
barátkolostort építettek, amely Szent Katalinnak volt szentelve. Az 
előrelátó Pizarro azonban, hogy fenntartsa útját a tengerpart felé s 
így az összeköttetést az anyaországgal, két új várost is alap íto tt: 
Truxillól és Limát. Ezenkívül Pizarro mindenhol, ahol csak spanyolok 
letelepedtek, behozta a repartimientót, vagyis alapjában véve arra 
kényszerítette a szerencsétlen perui népet, hogy csak a gazdáját változ
tassa meg, még pedig rosszabbra, ne pedig rabszolgaállapotát. Ugyan
ezen idő alatt Almagro és Benalcazar megszállták Quito országát, vagyis 
a mai Ecuadort is.

A spanyolokat azonban csakhamar utolérte a régi átkuk : egymás 
közt vesztek össze. Még pedig ezúttal Pizarro a legrégibb cimborájával, 
Almagróval zördült össze. A dolog azzal kezdődött, hogy Pizarro haza
küldte az egyik testvérét, Hernandót Spanyolországba, hogy tegyen 
jelentést felfedezéseiről a királynak és kérje érdemeinek megjutalma- 
zását. Hernandó csakhamar jó hírekkel tért vissza Spanyolországból, 
a király megerősítette kormányzói mivoltában Pizarrót és De los Ata- 
villos márki címet adományozta neki. Ugyanekkor pedig megkapta a 
maga hívei közbenjárására Almagro is a helytartói címet ezzel a meg
jelöléssel : ,,a déli országrészek felett.” Már most Almagro Kuzkót is 
ezekhez a déli országrészekhez akarta hozzáérteni, de természetesen 
ebbe Pizarro semmiképpen sem egyezett bele. Ezzel kezdődött meg 
közöttük a civakodás, amelynek a kitörése azonban egyelőre elhalasz
tódott, mert Almagro elindult Chilébe felfedező útra.

Rettenetes fáradságok és keserves veszteségek között hágta át a 
Kordillerák jeges magaslatait és lehatolt délre egészen a harmincadik 
szélességi fok alá. Aranyat azonban nem leltek sem a hegyek között,
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sem pedig a partvidéken és ezért Almagro elkeseredetten fordult vissza, 
hogy hazatérjen Peruba. Hogy a Kordillerák embergyilkos magaslatait 
elkerülje, a partvidéken indult vissza. Azonban itt is rosszul járt, mert 
útjában a rettenetes Atakama homoksivatagra bukkant, amelyen 
csak a legnagyobb nélkülözések, éhínség és a szomjúság gyötrelmei 
között tudta nagynehezen keresztülvinni embereit, úgyhogy teljesen 
elcsigázva és kimerülve érkezett meg. Itt, nagy meglepetésére azt a 
hírt hallotta, hogy Peru bennszülöttei fellázadtak Pizarro ellen és ostro
molják Kuzkót.

És valóban így állt a dolog. Manko Kapák ráunt arra méltatlan 
szerepre, hogy csupán játékbábu legyen a spanyolok kezében, felhívta 
népét, hogy ragadjon fegyvert az idegenek ellen és így legalább elmúljon 
Peruról az a szégyen, hogy harc nélkül hódolt meg a fehérbőrűeknek. 
Nagy haderőt gyűjtött és ezzel Kuzko körül táborba szállt. A fővárost 
Pizarro János és Gonzalo védelmezték, mert maga Pizarro Limában volt.

A peruiak csakhamar meg is kezdték a főváros ostromát, gyújtó 
nyilaikkal lángbaborították Kuzko szalmafödeles házait, egy éjjeli tá
madás alkalmával pedig elvették a spanyoloktól a várat is. Ezt ugyan 
Pizarro János visszavette tőlük, de az itt kifejlődött véres harcban 
ő maga is elesett. A peruiak ezeken a sikereken mindinkább vérszemet 
kaptak. Azokat a csapatokat, amelyeket Pizarro Limából küldött Kuzko 
felmentésére, a hegyek között meglesték és megsemmisítették, a magá
nyosan lakó spanyol telepeseket pedig megrohanták és agyonverték. 
Nagy volt már a baj Kuzkóban, amikor Almagro dél felől megjelent. 
Habozás nélkül megtámadta a peruiakat és Jukaj mellett, Cuzco köze
lében megverte őket, úgyhogy ezek kénytelenek voltak visszavonulni 
a hegyek közé. Ez a diadal azonban egyáltalán nem fejezte be a háborút, 
sőt ellenkezően, csak arra volt jó, hogy a spanyolok között is felkeltse 
a testvérharcot.

Mert Almagro most már csakugyan és komolyan magának köve
telte fővárosul Kuzkót. Egy éjjeli rohamban el is foglalta, azután pedig 
Alvar adónak a csapatait, amelyeket Pizarro Guatemalából hitt segít
ségül, véres harcban visszaverte és süket maradt az egyezkedésre való 
minden ajánlat iránt. Nem maradt más hátra, mint a fegyverekre bízni 
a döntést. Ez be is következett Las Salinas mellett, egy órányira Kuzkó- 
tól. Véres harc fejlődött ki a spanyolok között, a peruiak pedig ezer
számra állták körül a csatateret s úgy nézték kárörvendő arccal, hogy 
elnyomóik hogyan gyilkolják egymást. A hadiszerencse Pizarro Her
nando mellett volt, aki Almagro seregét megverte és megfutamította.

Tolnai V ilágtörténelm e X. 9
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Futott maga a vén, őszhajú kalandor, Almagro is, de Pizarro testvérei
nek a katonái elfogták és visszahurcolták magukkal Kuzckóba. Itt bör
tönbe vetették, csakhamar törvényt ültek fölötte s halálra ítélték. És 
Pizarro nem tekintette sem a régi barátságot, amely Almagróhoz fűzte, 
sem ennek agg korát, hanem végrehajtatta a halálos ítéletet az ősz 
kalandoron. A börtönében megfojtották, tehát éppen olyan halálnemmel 
múlt ki, mint aminőt ő idézett fel a szerencsétlen Atahualpa fejére.

Most már Pizarro volt az úr egész Peruban, míg Quitóban a test
vére, Pizarro Gonzalo kormányozott. Iparkodott biztosítani a még min
dig lázongó peruiak ellen a spanyolok végleges uralmát, minden fonto
sabb helyet megerősített, azután pedig, hogy emelje az ország termő- 
képességét, európai növényeket és háziállatokat vitetett be.

Pizarro jellemének sok rossz vonása volt, de a gyanakvás és a 
bosszúvágy hiányzott belőle. Azért nem vette észre, hogy a megölt 
Almagro hívei valóságosan a szemeláttára összesküvést szőttek az 
élete ellen. Ennek az összeseküvésnek, amelynek a tagjai magukat 
„chilei emberek”-nek nevezték, Almagro fia, Almagro Diego volt a feje. 
Az összeesküvők azután kilesték a kedvező napot tervük véghezvitelére. 
Pizarro Limában, új fővárosában tartózkodott, pompás palotájában 
és itt törtek rá az összeesküvők. Pizarro harcra kelt támadóival, drágán 
adta az életét, de végre a túlnyomó erővel szemben nem bírta magát 
többé tartani és holtan esett össze a reá omló sűrű kardcsapások alatt. 
Ez lett a vége Peru meghódítójának, akit így a saját nemzetének a fiai 
koncoltak fel véres bosszúként Almagro haláláért (1541.).

Pizarro elpusztulásával Peruban a legvadabb züllés korszaka 
kezdődött meg. Először Almagro Diegót kiáltották ki a spanyolok 
helytartóvá, de alighogy ez megtörtént, megérkezett Spanyolországból 
egy n a g y t u d o m á n y ú  jogtudós, Castro Kristóf, akit a spanyol király 
azért küldött oda, hogy Pizarro halála esetére átvegye a kormányzó
ságot. Almagro Diego nem akarta elismerni Castro fensőbbségét, amire 
ez harcra kelt vele és a Limából Kuzkóba vezető úton, Ajakucso mellett 
megverte, foglyul ejtette és azután kivégeztette.

Castro azonban csak rövid ideig volt Peru helytartója és az utóda 
Vela Blasco Nunez lett, aki azzal kezdte el a kormányzását, hogy az 
összes volt lázadóktól elvette a hűbérbirtokáikat (repartimientoikat) 
és a bennszülötteknek visszaadta a szabadságukat. Ez oly szenvedélyes 
haragot keltett a spanyol gyarmatosok között, hogy Pizarro Gonzaló- 
nak, a megölt helytartó testvérének hamarosan sikerült jelentékeny 
haderőt toboroznia össze az új kormányzó ellen. Ezerkétszáz spanyol
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élén bevette Limát, ott kikiáltatta magát Peru helytartójává. Két 
évvel később pedig sikerült neki a Quitóba menekült Velát itt is 
megvernie.

Amikor enneK a teljes felfordulásnak híre ment Spanyolország
ban is, a király egy kitűnő embert küldött ki arra, hogy a rendet helyre
állítsa. Ez az ember egy Gasca Péter nevű pap volt, aki hadsereget 
nem vitt magával, de vitt bátorságot és bölcseséget. Amikor megérke
zett az újvilágba, először is Panama kormányzóját és ennek hajóhadát 
nyerte meg a maga számára. Velük azután kikötött Limában és meg
indult az ország belseje felé, ahol a királyhoz hűségesebb érzelmű spa
nyolok már kezdtek lázongani Pizarro Gonzalo ellen.

Nem ijesztette meg az, hogy először vereséget szenvedett a láza
dóktól a Titikata-tó vidékén, hanem ez arra bírta, hogy seregét kétezer 
főre egészítse ki. Azután ezzel a sereggel indult újból útnak s átkelve 
a Kordillerák szorosain és a tajtékzó Apurimak-jolyó vizén, ráakadt 
Pizarróra négy mérföldnyire Kuzkótól, Xaquiaguana mellett. Harcra 
nem is került a sor, mert Pizarro emberei, amikor a döntő pillanat köze
ledett, cserben hagyták vezérüket és megadták magukat Gascának. 
Maga Pizarro is megadta magát, de ez nem mentette meg az életét, 
másnap Gasca parancsára több más társával együtt lefejezték. Gasca 
pedig királyi felhatalmazással átvette az alkirályi állást, hogy rendet 
teremtsen „Uj-Kasztiliában.”

Peru lett a kiinduló pontja a spanyolok további hódításainak s 
ezek a hódítások vezettek az óriási Amazon-folyó felfedezésére is. így 
Chilében Pizarro halála után Valdivia Péter vetette meg a lábát, meg
alapította Concepciont és több más várost és megkezdte a bányák ki
zsákmányolását a rendes szokás szerint, úgyhogy a legcudarabb rab
szolgamunkára kényszerítette a bennszülötteket. De ez a rendkívül 
harcias népfaj, az arakukániak nem tűrték soká a spanyol zsarnok
ságot, fellázadtak, agyonverték Valdiviát az embereivel együtt, bevették 
az összes spanyol helységeket és a további harcokban is diadalmasak 
maradtak, úgyhogy a spanyolok végre kénytelenek voltak lemondani 
meghódításukról. Sőt bátorságukkal és hazaszeretetükkel annyira ki
vívták a spanyolok bámulatát, hogy egy Ercilla nevű ember, aki szin
tén harcolt ellenük, Araucania címmel hőskölteményt írt róluk.

Az Amazon-folyóhoz a spanyolok legelőször már 1540-ben elju
tottak. Ebben az évben Pizarro Gonzalo néhány száz spanyollal és négy
ezer bennszülöttel megmászta a Kordillerákat és dacolva a jeges hideg
séggel, a minduntalan megismétlődő felhőszakadásokkal, majd pedig

9 *
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a tropikus forrósággal, leereszkedett a Napo völgyébe és a síkságon 
előrehatolva eljutott egészen az Amazon-folyóig. Itt olyan ínségbe 
kerültek, hogy kénytelenek voltak először a saját lovaikat és kutyáikat 
megenni s amikor ezek elfogytak, a mocsaras vidéken található növény
zet bogyóiból táplálkoztak. Végül is tu tajt építettek és azon elküldték 
Orellana Ferencet, hogy a folyó vizén aláereszkedve, keressen lakott 
vidéket valahol. Orellana azonban sohasem tért többé vissza oda, ahonnan 
elindult. Amikor ugyanis azt látta, hogy a folyam sodrával szemben lehe
tetlenség visszatérni, még egy tu ta jt ácsoltatott és ezzel a két törékeny, 
bizonytalan járóművel lehajózott végig az Amazonon, egész a tengerig. 
Hét hónapig tartott ez az utazás és Orellana meg a társai kimondha
tatlan sokat szenvedtek alatta, de végre is minden Ínségen és minden 
veszedelmen keresztül megérkeztek az Antillákra.

Orellana útközben, valószínűleg a J amanda-folyó torkolatánál, 
valamivel alább, mint ahol a tintafekete Rionegro ömlik bele az Ama
zonba, egy nagy falura talált, amelyben nem laktak férfiak, csupán 
csak asszonyok, de ezek kitünően értettek a fegyverforgatáshoz. Róluk 
nevezte el Orellana az egész folyót Amazonnak, a régi görög hitrege 
hasonló nevű asszonyhőseire emlékezve. Pizarro hiába várta Orellanát 
vissza s így elindult hazafelé, h o g y  megtegye Quitóig a négyszáz 
mérföldnyi utat. És csak az ő bátorságának, lelkesítő példájának és 
kitartásának köszönhető, hogyha több nem is, de nyolcvan spanyol 
visszaérkezett Quitóba. De ezek is inkább hasonlítottak csontvázakhoz, 
mint emberekhez.

Az Amazon vidéke azonban a spanyolok előtt sohasem emelke
dett jelentőségre, mert azokról az elbeszélésekről, amelyekkel Orellana 
vázolta a folyamóriás partján található aranyországokat, csakhamar 
kiderült, hogy nem egyebek, mint fantasztikus hazugságok. De Amerika 
északi és keleti részének termékeny vidékeit is elhanyagoltatta velük 
az aranyra való szomjúságuk, mert nemes fémet ezeken a vidékeken 
sehol sem lehetett lelni. Ellenben Uj-Granadában már megalapították 
Santa Maria városát, majd pedig Carlagenát, amely csakhamar ki
induló pontjává lett az ország belsejének a meghódítására készülő 
expedícióknak. Itt, Uj-Granada belsejében Cundinamarca fennsíkján 
számos vad törzs között megint egy civilizált népfajra akadtak, a 
mozcakra, akiknek kultúrája hasonlatos volt a peruiakéhoz és akik 
gazdagok voltak mosott aranyban és smaragdkövekben. Ximenez Gon- 
zalo hódította meg őket és az országukban alapította meg Santa fé de 
Bogota városát.
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Venezuelában épült Coro városa, amely a rabszolgakereskedés 
középpontjául szolgált. Itt németek, különösen augsburgi polgárok 
kaptak hűbért Károly királytól, aki tudvalévőén német császár is volt. 
De a spanyolok vad irígykedése csakhamar arra kényszerítette a néme
teket, akik pedig sokat tettek ennek a vidéknek a megmívelésére, hogy 
visszavonuljanak és elhagyják megint az újvilág földjét. Venezuelában 
később azután a spanyolok megalapították Puerto Cabello városát, 
amelynek a környékén azután már Afrikából hozott néger rabszolgák
kal míveltették a földjeiket. Később alapította meg a hőslelkű Galeas 
Alonzo Venezuela mai fővárosát, Karakaszt.

A La Plata (ezüstös) folyó nagy völgyében szintén megtelepedtek 
a spanyolok, itt Mendoza Péter alapította meg Buenos-Ayres városát, 
de ezt csakhamar el kellett megint hagyniok és csak egy fél évszázaddal 
később sikerült az állandó megtelepülés, míg az ország belsejében Ayola 
János alapította meg az első állandó telepet, amelyet Assuncionnak 
nevezett el. Ide a földmívelés és baromtenyésztés céljaira marhákat 
hozatott Európából, később azonban, amikor a spanyolok Buenos- 
Ayres és Assunciont is kénytelenek voltak elhagyni, ezek a marha
csordák elvadultak. Ezektől származik az a tömérdek marha
csorda, amelyek még ma is járják Dél-Amerika pampáit, vagyis fűvel 
benőtt síkságait.

Csakhamar sor került a Fülöpszigelek meghódítására is. Ide Uj- 
Spanyolország alkirálya, Velasco Lajos Legozpi Lopezt küldte ki, aki 
először is Zebu szigetén kötött ki és ott megalapította San Miguel váro
sát és a szigeteket az akkori spanyol király, Fülöp nevéről nevezte el. 
A szigeteknek a fővárosa csakhamar Manilla lett, Lucon szigetén. A 
dominikánusok itt is nagy érdemeket szereztek maguknak a benn
szülöttek megtérítésével, a spanyolok pedig itt meghagyták az őslakos
ságot eredeti birtokállapotában.

Ezzel volt befejezve Amerika mindama részének a meghódítása, 
amelyet a spanyolok fedeztek fel. S most, hogy a hódítás hőskora lejárt, 
páratlan harcitettek, csodálatos kalandok és váratlan nagy sikerek 
nyomán egy egész új világbirodalom volt az, amit Spanyolország a 
magáénak mondhatott. Kalifornia északi határától, le egészen a Magelhaez- 
szorosig, mindenütt büszkén lengett ott a vörös-arany spanyol zászló, 
több mint kétszázezer négyszögmérföld terület fölött.

Az a gyarmatpolitika azonban, amelyet a spanyolok követtek, 
sokban különbözött, sőt jórészt egyenesen ellentéte volt a későbbi és 
mai angol világbirodalom gyarmatpolitikájának. A politika, amelyet
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a spanyol korona követett, az volt, hogy ezeket a mérhetetlen nagy 
területeket minél jobban kizsákmányolja Spanyolország és csakis 
Spanyolország számára. A spanyol törvények értelmében és a pápa 
ajándéka folytán mindezeket a területeket úgy tekintették, mint a 
spanyol koronának a magánbirtokait. A spanyolok alkották az ural
kodóosztályt, belőlük teltek ki a főbb hivatalnokok és a papok is, leg
alább kezdetben. A számuk nem volt nagy, mert egyrészt ezek a terü
letek sűrűn lakottak voltak a régi bennszülött kultúrnépek által, más* 
részt pedig a tropikus bőség és egyáltalán a kedvezőtlen éghajlat nem 
tette kívánatossá az európaiak előtt a letelepedést. Azonkívül Spanyol- 
ország nem is volt olyan sűrűn lakott, hogy emberfeleslege lett volna 
s ezért a királyok a bódítások befejezése után nem segítették elő a ki
vándorlást, hanem lehetőleg megakadályozták. így nem volt szabad 
Amerikába költözködni sem kikeresztelkedett mórnak, sem kikeresztel
kedett zsidónak, sem pedig olyan embernek, akit vagy magát, vagy az 
apját, vagy az öregapját megbüntette az inkvizíció.

így magyarázható meg, hogy az 1546-ik esztendőben egész Peru
ban mindössze mintegy hatezer spanyol lakott csak, az 1550-ik eszten
dőben pedig az összes gyarmatokon tizenötezer.

Az uralkodó spanyolokkal szemben a bennszülöttek sorsa a régi 
kultúrországokban mindenhol az volt, hogy a bányák növelésére és 
a földmívelésre használták fel őket. Szóval ezeknek a sorsa csak az lett, 
hogy urat cseréltek s hogy a régi bennszülött zsarnokok helyett most 
a spanyolok uralmát kellett nyögniök. A bennszülött nemességgel más
képpen állt a dolog. Ez belátta, hogy csatlakoznia kell a hódítók
hoz, hogy nekik maguknak is maradjon még valami a régi hatalmukból, 
így például Montezuma egyik utóda alkirályává lett Uj-Spanyolország- 
nak s a tlaszkaltek nemesség is megőrizte minden kiváltságát. A spanyol 
kormány általában éppúgy, mint az egyház, mindig azon törekedett, 
hogy a hódítók a bennszülöttekkel emberségesen bánjanak. így korlá
tozta a korona repartimiento néven ismeretes rabszolgaintézménynek 
a kiterjesztését, sőt később, V. Károly alatt a hódítók nagy elégedet
lenségére, megszüntette a repartimientók örökölhető voltát. Megtiltotta 
továbbá indiánoknak rabszolgákká tevését és munkaerejüknek uzsorás 
kizsákmányolását, soha indiánokkal szemben az inkvizíciót nem 
alkalmazta és meghagyta nekik saját törzsfőnökeiket is, szóval 
annyira kedvezett nemzeti sajátságaiknak, hogy a bennszülötteknek 
túlnyomó része még ma is a saját nyelvén beszél és a saját szokásai 
szerint él.
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Sőt nemsokára bekövetkezett az az állapot, amikor a spanyol 
korona a lázadásra mindig hajlandó hódítókkal szemben éppen a benn
szülöttekben kereste tekintélyének támaszát. Ezért csak az Antillák 
gyenge, degenerált népe ment tönkre. Ebben azonban nemcsak 
a spanyol kalandorok a bűnösök, hanem különösen a dominikánus 
barátok is, akik valósággal úgy bántak ezzel a satnya, elpuhult, 
munkához nem szokott fajjal, mint a rabszolgákkal, aminek a követ
kezése az lett, hogy a szerencsétlen bennszülöttek, érezve képtelen 
voltukat erre a kemény munkára, inkább választották a halált és töme
gesen követtek el öngyilkosságot.

Körülbelül ugyanezen idő alatt pusztult el Kuba benn
szülött lakossága is. De elpusztultak az Antillák is gazdaságilag, mert 
nem volt, aki mívelje a földeket, miután a spanyol parasztok erre a 
munkára egyáltalán nem voltak használhatók és az Amerika más részei
ben való emberrablás nem segített sokat.

Hogy ezen segíteni lehessen, Las Casas Bertalan dominikánus jó
hiszeműen és a bibliának arra a fejezetére támaszkodva, amelyben Noé 
megátkozza Khámot és ivadékait, azt a tanácsot adta honfitársainak, 
hogy Afrikából szállítsanak szerecseneket az új birodalom kincseinek 
a kizsákmányolására, annál is inkább, mert a négerek szokva vannak 
a tropikus éghajlat alatt való munkához is.

így tehát egészen ártatlanul Las Casas lett a megindítója a rab
szolgakereskedésnek, az emberiség e letörülhetetlen gyalázatának, amely
nek megszüntetéséért azután maguk az Amerikába költözött 
európaiak utódai vívtak egymás között véres háborút.

Ez a Las Casas előkelő spanyol családból származott s egész élete 
alatt buzgón dolgozott írásban is, tettekkel is azon, hogy végét vesse 
a bennszülöttekkel való kegyetlen bánásmódnak, amelynek látta min
den borzalmát. Éppen az ezen való felháborodása vitte rá a négerekkel 
való rabszolgakereskedés gondolatára, amelyet, mint már mondtuk, 
a bibliával látott megokoltnak, de amelyet azután később keservesen 
megbánt. Látva, hogy a vad spanyol kalandorok, ezek a kapzsi, kincs
szomjas, lelketlen emberek az Amerikába hajórakományszámra cipelt 
néger rabszolgákkal még baromibb módon bánnak, mint a bennszülöt
tekkel, maga fakadt egyik írásában ezekre a keserves szavakra: „Átko
zott és bűnös tanácsadás volt ez tőlem.”

Ami a néger rabszolgakereskedést illeti, egy emlékirat szerint, 
amelyet Las Casas nyújtott át Károly királynak, először egy a király 
kíséretéhez tartozó németalföldi nemesember kapott kiváltságot arra,
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hogy négyezer négert szállíthasson Afrikából az Antillákra. Ez a hol
landi ember kiváltságát rögtön eladta huszonötezer aranyért egy genovai 
kereskedőcégnek, amely azután nem kevesebb mint háromszázezer arany 
hasznot szerzett ezen az üzleten. Egyébként a kezdetben megengedett 
számukat (4000) a gálád élelmesség csakhamar a leglelketlenebb módon 
túllépte. Ez meg is bosszulta magát, mert a gyarmatokon csakhamar 
annyi lett a néger rabszolga, hogy Hispanoliában, majd pedig Venezuelá
ban lázadásban törtek ki gyalázatosán zsarnokoskodó uraik ellen.

Az amerikai szárazföld vad indiántörzseinek a civilizációja körül 
a legnagyobb érdemeket később a ferencrendiek és jezsuiták missziói 
szerezték. Ezeknek működése a következő volt. Nagy, különálló terüle
teket hasítottak ki maguknak, amelyeken európai embernek nem volt 
szabad megtelepedni, sőt, ha keresztülutazott is, csak a papokkal érint
kezhetett, a bennszülöttekkel tilos volt érintkeznie. Ezeken a területe
ken azután az indiánokat földmívelésre fogták. Pontos fegyelmet kíván
tak meg tőlük, de számoltak mindig az európai emberénél sokkal kisebb 
munkabírásukkal és általában enyhén, emberségesen bántak velük. 
Az így megmívelt földeknek termékeit azután a papok értékesítették 
és a hasznot megfelelő arányban kiosztották az indiánok között.

Ennek a rendszernek nagy előnyei mellett megvolt az a hátránya, 
hogy teljesen gyámság alatt tartotta és minden önállóságtól megfosztotta 
az amúgy is élhetetlen és gyámoltalan indián népet, aminek a követ
kezése az lett, hogy mikor a gyarmatok elszakadtak Spanyolországtól, 
önállóvá lettek és a papi vezetésnek vége lett, a szerencsétlen indiánok 
visszasüllyedtek régi vad állapotukba. Ilyen papi gyarmatok voltak 
Uj-Kaliforniában, azután az Orinoko-folyó mentén és Paraguayban és 
mindannyia szépen virágzott, de mint mondottuk, ennek a gyarmatok 
elszakadásával egyszerre vége lett.

Az európai és délszaki növényeknek átültetése Amerika földjébe 
korán megkezdődött. Hispanolián már nyomban felfedezése után 
termeltek a gyapot mellett cukornádat is. Cortez pedig sok európai 
gyümölcsfajt telepített át sikeresen Mexikóba és hasonlót cselekedett 
Pi2üarro Peruban. Ami az állattenyésztést illeti, Európából csakhamar 
annyi lovat és marhát szállítottak át az Antillákra és ezek olyan jól 
kibírták a tengeri utat, hogy Hispanoliáról már nemcsak Dél-Amerikába 
szállítottak lovakat és marhákat, hanem vissza az anyaországba, Spanyol- 
országba is. Dél-Amerika gazdagfüvű rónaságain pedig ez a két hasznos 
háziállat csakhamar úgy elszaporodott, hogy nagy kiviteli cikkül szol
gált és marhahúskonzervnek elkészítve szolgál még ma is.
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De a spanyolok a mezőgazdaságnál, amely csak nyersterményekef; 
adott, úgy az Antillákon, mint Mexikóban és Peruban sokkal fontosabb
nak tartották a bányák kihasználását, amely közvetlenebb és nagyobb 
hasznot hozott nekik. Az Antillák aranymennyisége ugyan csakhamar 
kimerült, de az amerikai szárazföld nemes fémbányái szinte kimeríthe- 
tetleneknek látszottak. Uj-Spanyolországban Zakatekasz Guanaxato és 
Taszko bányái, Peruban pedig San Lui> de Potosi bányái olyan rengeteg 
aranyat szolgáltattak, hogy ez lett okozójává Spanyolország világ
hatalmának és a Habsburg-ház döntő hatalomra jutásának is. Hogy 
micsoda rengeteg mennyiségű volt ez a kincs, arra elég, ha megtudjuk 
a következő adatokat. Károly király idejében a koronát illető úgyneve
zett quintal, vagyis egyötödrésze minden haszonnak, csak magából 
Peruból négyszázezer aranyat te tt ki évenként, II. Fülöp kormányzása 
alatt ez az óriási jövedelem úgy megnövekedett, hogy csupán a potosi 
bányákból maga a quintal évenként egymillió, sőt másfélmillió pezóra 
rúgott. Egy pezo a mi mai pénzünk szerint valamivel több 
volt mint öt pengő. III.  Fülöp alatt az „ezüstflották” (így 
nevezték a kincseket szállító hajókat) évenként 10, néha 11 millió arany 
értéket hoztak Európába. És még 1800-ban is, amikor a nagy időknek 
régen vége volt már, Mexikó 5—6 millió, Peru pedig 1 millió pezós feles
leget szolgáltatott évente az állampénztárba.

Mert az újonnan felfedezett világrészek egész igazgatása arra volt 
berendezve, hogy mindaz a haszon, aput termelnek, egyenesen és kizáró
lag Spanyolországba jusson. A közigazgatás tekintetében évszázadokon 
keresztül pontosan megtartott irány volt az is, hogy a főbb tisztviselő
ket a spanyol hivatalnok-nemesség legjavából válogatták ki és fejedelmi 
módon fizették. A bennszülöttek és a kreolok, akik az első bevándorló 
spanyoloknak és indiánoknak a házasságából származtak, ki voltak 
zárva a közigazgatásból és egyáltalán a tisztségekből, mert velük szem
ben állandó volt az a gyanú, hogy fel fognak lázadni az anyaország ellen. 
Az egész közigazgatás élén négy alkirály á l l t : Uj-Spanyolország, Uj- 
Granada, Uj-Kasztilia és Buenos-Ayres alkirályai, akik mellett úgy
nevezett főkapitányok vezették a közigazgatás ügyeit.

Az egyházat természetesen szintén európai mintára rendezték be 
egész Amerikában, amelynek két érseke volt, az egyik Mexikóban, a 
másik Kuzkóban székelt. Számtalan kolostor emelkedett csakhamar az 
újonnan meghódított világ területén s különösen a kolduló szerzetek 
tagjai árasztották el Amerikát. Ezek rendkívül ügyesen végezték a 
hittérítést, amennyiben a bennszülöttek babonáit használták fel arra,
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hogy ezek révén lassanként a kereszténység misztériumait is a lelkűkbe 
csempésszék.

Az Amerikával, illetőleg akkori hivatalos szó szerint „Indiával” 
való közlekedés egységesen volt szabályozva. Minden idegen hajót, ame
lyet a spanyol-amerikai vizeken találtak, egyszerűen kalózhajónak 
tekintettek és aszerint bántak el vele. De a kereskedelem a spanyolok 
számára is szigorú szabályokhoz volt kötve. Csak Szevillából volt sza
bad útnak indulni Amerika felé és emiatt kezdetben igen nagy volt az 
elégedetlenség. Szevillában volt az Indiai Ház (Casa de Contratacion), 
amely az egész spanyol-amerikai kereskedelem és gyarmatosítás vezetésé
vel és a rajta való felügyelettel volt megbízva.

Viszont Amerikában az egész forgalmat két kikötőre korlátozták: 
Portobellóra és Veracruzra. Az elsőben gyűlt össze minden, ami Peru
ból és Chiléből érkezett, a másodikban Közép-Amerika kivitele. Porto- 
bellóban évenként volt nagy országos vásár, Veracruzban, vagyis inkább 
a mellette lévő, de egészségesebb fekvésű Jalapában minden három 
esztendőben. Ezeken az országos vásárokon az amerikai kereskedők 
és a spanyol kereskedők külön-külön mint zárt testület állottak egy
mással szemben. A hivatalos árakat a spanyol admirálishajó fedélzetén 
állapították meg.

Évenként indultak Amerikából Szevilla kikötőjébe a híres ezüst
flották is, amelyek mintegy húsz, erősen felfegyverzett és sok emberrel 
ellátott vitorlásgályából állottak.

Az út azonban, tekintettel az akkori közlekedő eszközökre, ter
mészetesen nagyon hosszadalmas volt. Még a Haiti szigetén lévő San 
Domingóból is 35—40 napra volt szükség egy hajó számára, hogy eljut
hasson Szeviliába, megfordított irányban pedig (a szelek kedvezőtlenebb 
járása miatt) ötven napra. A hajórakományok értéke ellenben rengeteg, 
szinte mesés volt. így 1618-ban egy olyan hajóraj érkezett meg Szevil- 
lába, amelynek rakománya nem kevesebbet, mint huszonegy millió pengőt 
ért. Az ezeknek az árúknak az eladásából származó egész haszon a spanyol 
korona kincstárába, meg néhány kiváltságos kereskedőnek a kasszájába 
folyt be és mivel konkurrencia nem volt, 100—300%-ot te tt ki.

Mindent összevetve, Amerikának a spanyolok által való meghódí
tása tulajdonképpen nem szülte azokat a nagy eredményeket, amelyeket 
szülnie kellett volna. Sem a gyarmatok nem lendülhettek fel olyan fok
ban, mint az Amerika kincseitől és földjének termékenységétől várható 
volt, sem pedig Spanyolországra nem hozott áldást az a rengeteg kincs, 
ami beléje Amerikából átáramlott. Mert míg egyrészt a jólét csak fokozta
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a spanyol nép lustaságát, másrészt a felfedezések és kiszélesedő kormány
zat nyomán még élénkebbé vált az a bennük úgyis meglévő hajlandóság, 
hogy vagy államszolgálatba lépjenek, vagy az egyház szolgálatába s így 
munkaerejüket ne használják ki teljes mértékben. A kincsek pedig, 
ahogy jöttek, úgy el is mentek. A spanyol királyok a katholikus világ- 
birodalom ábrándképéért két kézzel szórták szét háborúikra és politikai 
céljaikra Amerika aranyát és mikor az ábránd csalókának bizonyult, 
akkorra elfogyott az újvilág aranya is. így lett Spanyolország nagysága 
Spanyolország lehanyatlásának az okozójává.

Az egész világ számára azonban Amerika felfedezésének a jelentő
sége nem ezzel a mértékkel mérendő. A szellemi látóhatár mérhetetlen 
kitágulását jelentette ez, a Föld nagyságának a valódi megismerését és 
az új megismerések révén a skolasztikus tudományok végét. Az a ren
geteg mennyiségű arany és ezüstkészlet pedig, amely Amerikából átáradt 
Európába, csakhamar szétoszlott és érezhetővé tette magát minden 
néposztály, sőt minden egyes ember számára. És ezzel a vagyonnal — 
mert a kultúra mindig a gazdasági jóléttel jár együtt — új, nagy szellemi 
fejlődés kora nyílt meg Európa számára.



A reformáció története.

Németország a reformáció előtt. — I. Miksa császár.

A XVI. század elején a német birodalom a legcsodálatosabb lát
ványt nyújtotta. Népe gazdag és vitéz volt, szellemi élete élénk fejlődés
nek indult, de politikai szervezete a legteljesebb szakadozottság képét 
mutatta, egységes politikai államról szó sem volt többé s az egyház, 
amely külsőleg fejedelmi pompával és fénnyel vette magát körül, mély 
erkölcsi züllésben vergődött. A birodalom uralkodója, mint a római 
császári korona viselője, a kereszténység első uralkodója volt ugyan 
még mindig s még érvényes vlt az az elv, hogy minden jognak a forrása 
a császár, de azért a valóságban néhány száz fejedelmi, városi és nemesi 
országrész laza csoportja volt már csak a német birodalom.

Rangban első helyen állott a hét választófejedelemség : a cseh 
királyság, a rajnai palotagrófság, a szász-wittenbergi hercegség, a bran
denburgi őrgrófság és a mainzi, trieri és kölni érsekségek. Ez utóbbi 
három egyházi választófejedelemségen kívül a birodalomnak csaknem 
egyharmada apróbb egyházi fejedelmek hatósága alatt állott. A világi 
tartományok közül a négy világi választófejedelemségen kívül kiemel
kedtek nyugaton az osztrák tartományok és Bajorország, délnyugaton 
a württembergi hercegség, északnyugaton a klevei hercegség és Német
alföldön a burgundiai tartományok. A déli és nyugati fejedelemségek 
területén pedig számos olyan gróf és lovag élt, aki a maga apróbb bir
tokaival nem függött a tartományi úrtól, hanem közvetlenül a császár 
alá tartozott. Ezeknek neve reichsunmittelbar volt. Ezenkívül számos 
nagy birodalmi város önállósága is megszaggatta a birodalom egységét. 
Ezek között akkoriban a legnevezetesebbek voltak : Nürnberg, Ulm, 
Augsburg, Frankfurt, Strassburg, Metz, Bréma, Hamburg, Lübeck.

Ebben a tarka egyvelegben a XV. század vége felé két hatalom 
volt egyre növekedőben : politikai tekintetben a fejedelemségek, gazda
sági tekintetben a városok. Egy-egy fejedelemség akkoriban persze

«
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egészen más volt, mint amit ma modern állam alatt értünk. A fejedelmi 
család az egész tartományt a maga magántulajdonának tekintette s 
nem igen volt tekintettel a tartomány lakosainak érdekeire. A tar
tomány egyes részeit gyakran elzálogosították vagy eladták s ha több 
fiúörökös volt, rendszerint megosztották közöttük az egész területet. 
A fejedelem fő jövedelmi forrása nem az alattvalók adója volt, hanem 
a terjedelmes koronauradalmak és a felségjogok (regálék), különösen a 
vámjog, pénzverési jog és bányászati jog. A fejedelem szabadon rendel
kezett jövedelmeivel s közigazgatási feladatai a legfelsőbb bíráskodáson 
kívül nem is igen voltak. Nem volt nagy ennélfogva a fejedelmi hivatal
nokok száma sem.

A közigazgatást túlnyomórészben a helyi hatóságok végezték, 
a nemesek, a káptalanok és a városok. Ezeknek mindegyike maga igaz
gatta a maga területét s mint zárt rendek, nem annyira alattvalói, mint 
inkább szövetségesei voltak a fejedelemnek. Legtöbbnyire három rendre 
oszlottak : a nemességre, a papságra és a városokra. Ez utóbbiak köve
tek útján, az előbbiek személyesen jelentek meg a tartománygyüléseken, 
ahol minden rend elsősorban a saját rendi érdekeit képviselte, nem a 
köz érdekét. A fejedelmek rendszerint akkor hívták össze a tartomány
gyűlést, mikor rendkívüli kiadásaik voltak, legtöbbször háború idején. 
Hiszen a fejedelem rendes bevételeiből nem fedezhette a zsoldos hadsereg 
szükségleteit. A rendkívüli adók megszavazása fejében a tartomány
gyűlésen a rendek egyre nagyobb önállóságot vívtak ki maguknak a 
fejedelemmel szemben, úgyhogy a fejedelemségek alkotmánya nem 
annyira monarkhikus, mint inkább arisztokratikus jellegű volt.

Persze, a rendek hatalmával szemben különösen a XV. század 
második felében itt-ott a fejedelmek is törekedtek a maguk hatalmát 
nagyobbítani. Brandenburgban például á Hohenzollern-család hatalma 
egyre növekedett, főképp a törvényalkotás terén, míg a végrehajtó és 
bírói hatalom megmaradt továbbra is a rendek és városok kezében.

Legjobban előmozdította a fejedelmi hatalom növekedését a római 
jog bevezetése. Minthogy egységes német nemzeti jog nem fejlődött ki, 
a XV. század folyamán a bíróságok a római jogot kezdték alkalmazni, 
amely a császári hatalom korlátlanságát hirdette. Ezt az elvet átvitték 
a fejedelmi vagy tartományúri hatalomra is és a bíróságokat jogtudós 
bírókkal töltötték be, úgyhogy a népbíróság egyre jobban háttérbe szo
rult a fejedelmi bíróságok mellett.

A fejedelmi hatalom természetesen csak a világi fejedelemségek
ben erősödött, mert itt mindig családi érdekekről volt szó. Az egyházi
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fejedelemségekben nem igen változtak a viszonyok, mert a püspököt 
vagy érseket a káptalan választotta, az egyházi fejedelemség nem vált 
örökössé s az egyházi javadalmak megmaradtak nagyobb fejedelmi 
családok ifjabb sarjainak kényelmes állcsaiul, akiket a káptalan a 
jó szomszédság kedvéért megválasztott, tekintet nélkül az ifjú urak 
egyházias vagy egyháziatlan hajlamaira.

A városok a fejedelmi hatalommal szemben elvesztették politikai 
jelentőségüket; önkormányzatuk azonban annál erősebben kifejlődött 
és gazdasági jelentőségük is egyre nagyobb lett. A városi ügyeket rend
szerint az évről-évre választott városi tanács intézte, amelyben túlsúly
ban voltak a városi pátriciuscsaládok, bár a céhekben szervezkedett 
kézművesek is utat törtek maguknak lassan a tanácsba.

A kereskedelemnek abban az időben igen nagy akadályokkal 
kellett megküzdenie. Rossz utakon, folytonosan a rablólovagok támadá
saitól rettegve, csaknem mindig karavánszerűen vonultak a kereskedők 
szekerei ide-oda, lovas kísérettel. Mert a városok éppen a rablólovagok 
miatt rendes katonaságot tartottak és várszerűen hatalmas falakkal 
övezték lakóhelyüket. Nehezítette a kereskedelem fejlődését az egyház 
kamatszedési tilalma is. Az egyház tilalma a zsidókra nem vonatkozott 
s ezért a pénzváltást és a kereskedelmet a zsidók foglalták le maguknak, 
akik nagy tőkéket gyűjtöttek össze s üzérkedésükkel állandó üldöztetés
nek tették ki magukat. De bizonyos, hogy a pénzforgalmat és a kereske
delmet jelentékenyen előmozdították.

‘ A XV. század folyamán azonban modernebb irányban fejlődött 
a kereskedelem a keresztények körében is. Majnai Frankfurtban a tanács 
már a század elején négy bankot nyitott. Dél-Németországban nagy 
kereskedelmi társulatok alakultak, amelyek nagyon föllendítették a for
galmat és a hitelt. Különösen a déli országokkal és keletre közvetítették 
a forgalmat, de a nagy kockázattal járó szállítást egyes ember anyagi 
ereje nem bírta volna meg. Ezért a nagy nyereség reménye arra bírta 
a kis embereket, parasztokat kézműveseket, hogy megtakarított pénzü
ket rábízzák a bankárokra, s az augsburgi Höchstetter-család egy ízben 
egymillió forint takarékbetétet kezelt. A század vége felé már többen 
óriási vagyont gyűjtöttek össze. A Fiiggerek vagyonát 16 millió forintra 
becsülték. Fugger Jakab 1509-ben két hónap alatt 170.000 aranyforin
tot előlegezett Miksa császárnak az olasz háború költségeinek fedezésére. 
Höchstetter Ambrus 800.000 forint passzívával ment csődbe.

A legnagyobb bankcég az augsburgi Fugger-család volt. A cég 
alapítója két Fugger-testvér volt, Ulrik és János. Augsburgban János
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elsőszülött fiát, Andrást már a „gazdag Fuggernak” hívták. Másod
szülött fia, Jakab pedig a barhetszövők céhmestere volt. A család világ
kereskedelmi jelentőségét Jakab fiai alapították meg. Az egyik fiú, Ulrik 
bankár lett, üzleti összeköttetésbe lépett III. Frigyes császárral s öccsé
vel együtt nagy keres
kedelmi társaságot ala
pított, amely fűszerrel, 
selyemmel és gyapjúval 
nagykereskedést űzött 
Németországban, Né
metalföldön, Olaszor
szágban és Magyaror
szágon. A legjelentéke
nyebb tagja a Fugger- 
családnak Ulrik öccse,
Jakab volt. Ez eredeti
leg papnak készült, 
majd kereskedő lett, 
bankár és nagy bánya- 
tulajdonos. Voltak bá
nyái Tirolban, Karin- 
thiában, Magyarország
ban és Spanyolország
ban, nagy részt vett a 
nyugatindiai portugál 

kereskedelemben és 
nagy sikerrel ápolta a 
ház összeköttetését a 
Habsburgokkal.

A nagy kereskedő- 
városokban, bár viszo
nyaik igen rendezettek
voltak, a pátriciusok és a céhek harca folyton tartott. A polgárság alsó 
rétegeiben állandó volt a forrongás, különösen azokban a városokban, 
amelyek egyházi fejedelmek alá tartoztak. Ez a forrongás egymagában 
azonban nem igen lett volna jelentős mozgalom, ha a fejedelmi hatalom 
növekedését és egyes polgárok gazdagságát a nemzet nagy tömege nem 
tekintette volna joggal egyre növekedő elnyomatása igazi okának. Éppen 
ezért a német nép két legkonzervatívabb eleme : a nemesség és a paraszt

Fuqqer Jakab, a híres Fuqqer bankárcsalád leqjelen
tékenyebb tagja.

Papi pá lyára  készült, de az tán  kereskedő, bankár és bánya- 
vállalkozó le tt s a föílendülő tengerentú li kereskedelemben 
is jelen tékeny része vo lt. ö  vo lt korának  a  pénzkirálya.
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ság félelmetes forradalmi erővé vált. A tartományurakon kívül ugyanis 
a német nemesség többi része, a délnyugati birodalmi lovagok és a 
fejedelmek hűbéres nemesei a hanyatlás korát élték. Az elmúlt hábo
rúk során kitűnt, hogy a nemesség nehéz páncélos lovassága, amely 
évszázadokon keresztül dísze volt a katonaságnak, nem ér semmit a 
hoss2ú dárdával és puskával fegyverzett gyalogsággal szemben. Ennél
fogva a főszerepet I. Miksa császár óta a zsoldos gyalogság kezdte 
játszani, a svájci zsoldosok és a német landsknechtek. A lőfegyver elter
jedése teljesen háttérbe szorította a nemesség páncélos lovasságát, 
amely természetesen használhatatlan volt az erődített városokkal

szemben is, míg a 
városok ágyús sere
gei gyakran ledön
töttek egyegy régi 
nemesi várat.

Nagyon kevés 
nemesnek volt módja 
hozzá, hogy várát a 
drága tüzérségi fel
szereléssel ellássa, 
minthogy a nemes
ség gazdaságilag is 
nagyon lehanyatlott, 
a városok egyre emel
kedő gazdasági ere

jével szemben. De azért a nemesek (különösen az asszonyok) verse
nyezni törekedtek a városok kalmár népségével pompában és díszben s 
az esztelen fényűzés lassan sok nemesi birtokot városok vagy egyes 
polgárok kezére juttatott.

A Hohenstaufok fénykorának finom lovagi erkölcséről és művelt
ségéről szó sem volt többé a nemesi várakban. A szellemi kultúra közép
pontjaivá régen a városok lettek. A várak lakóinak egyetlen szórakozása 
a vadászat és a tivornyázás volt, hacsak zsákmánnyal kecsegtető rabló- 
támadások nem hoztak változatosságot a várak életének sívár egyhangú
ságába.

A nemesség mérhetetlenül gyűlölte a polgárságot és a paraszto
kat. Sok nemes egyenesen azt kívánta, hogy a városi kultúrát töröljék 
el a föld színéről. A hadiállapotot óhajtották leginkább a nemesség és 
a városi rend között. Természetes, hogy a gyűlölet kölcsönös volt s a

Muskétások.
A X V I. század elején a nehéz páncélos lovasság elveszítette  
jelen tőségét s a harcban  a m uskétának  nevezett lőfegyverrei 

fölszerelt gyalogság veszi á t  a főszerepet.
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polgárság és a parasztság szintén irtóháborúval fenyegette a nemességei. 
Az érzelem tettekben is nyilvánult s a háború a valóságban is napirenden 
volt a nemesség és a városok között. A városok folyton résen álltak tor
nyaikon és falaikon s a nyilt községeket és árúszállítmányaikat portyázó 
lovassággal igyekeztek megvédelmezni. A nemesség a városokat nem igen 
támadta meg, mert várostromhoz gyenge volt, hanem az országúton 
megrohanta a kereskedőt, elrabolta árúit, sötét börtönbe vetette a gaz
dát, amíg dús váltságdíjat nem fizetett. Nem egyszer megtörtént az is, 
hogy a nemesek a parasztokat és csordáikat elhajtották. Nyomorúságos 
állapot volt ez, amelyből nem igen volt remény a gyors szabadulásra. 
A polgárság és a parasztság elkeseredése nőttön-nőtt s azok a nemesek, 
akik a polgárság kezébe kerül
tek, nem igen szabadultak az 
akasztófától vagy a hóhér- 
bárdtól.

E vad korban oly lovagok 
jutottak fölszínre, akik más
különben nem igen szerepel
hettek volna. Sickingen Ferenc,
Herlichingeni Götz, Selbitz János 
a legkülönösebb egyéniségek 
voltak egytől-egyig, akikben 
a lovagi erények elkorcsosulása 
egyesült a legridegebb önzéssel, 
kegyetlenséggel és durvasággal.
Rablólovagok voltak ezek, akik közül egyik-másik valósággal fejedelmi 
hatalomra tett szert.

Természetes, hogy ezek az elfajult állapotok jogossá tették a na
gyobb tartományuraknak azt a törekvését, hogy az egész alsóbb nemes
ségnek, különösen a birodalmi lovagoknak önállóságát mennél jobban 
korlátozzák, sőt lehetőleg meg is semmisítsék. Ezzel szemben a nemesség 
is szervezkedett és erőszakosan lépett fel.

Még veszede’mesebb volt a nemesség elzüllésénél a parasztság 
körében terjedő forrongás, különösen délen és nyugaton. A röghöz kötött 
jobbágyok anyagi helyzete a XV. század vége felé javulóban volt s ezzel 
együtt erősödött a parasztság önérzete is. Jó termések után a parasztok 
utánozták a városi polgárokat és prémes ruhában jártak, korall nyak
láncokat és selyemszalagokat viseltek. Önérzetüket még jobban növelte, 
különösen délen, a landsknecht szolgálat. Aki résztvett közülük évek

A kezdetleges muskéta kezelése.
Villára tám asz tva  céloztak a kezdetleges fegy

verrel s egyik kézzel a v illá t kellett ta rtan i.

Tolnai V ilágtörténelm e X . 10
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során át az olasz vagy a francia háborúkban, ahol hozzászokott a diadal
hoz és a zsákmányoláshoz, az, mikor hazatért, nem igen volt hajlandó 
nyakát a földesurak jármába hajtani s példája átragadt falubeli társaira

Vesztőhely egy megerődített német város melleit.
N em csak a bűnösöket végezték i t t  ki, hanem  a  városi kereskedőkre ú tközben  rá tö rő  

rabló lovagokat is, ha  azok a polgárok kezei közé kerü ltek .

is, akik nem akarták nyugodtan tűrni a földesurak szipolyozását. Több- 
helyütt a parasztok föl is lázadtak, de mindenütt sikerült a lázongást 
vérbe fojtani. Ámde a forrongás tovább tartott és végül a reformáció 
első éveiben vészes parasztforradalomhoz vezetett.
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Csak erős monarkhia lett volna képes a lappangó ellentéteket el
simítani és a forradalmat gyökeres reformmal megakadályozni. Erős 
monarkhiáról azonban szó sem volt többé a német birodalomban, amely
ben a királyság, amióta 1439-ben voltaképpen a Habsburg-család örökös 
birtokába ment át, nem is volt többé nemzeti intézmény. A német király
ság egyesítése a római 
császársággal magá
ban foglalta a világ
uralomra való törek
vést. I. Miksa csá
szár családi politi
kája elsősorban erre 
irányult és a német 

nemzeti érdekek 
megóvására csak 
erős birodalmi gyű
lés kényszeríthette 
volna. Ilyen azon
ban szintén nem 
volt. A birodalmi 
gyűlésen kialakult 
a választófejedel
mek, tartományurak 
és városok kollé
giuma. De a tanács
kozás rendkívül ne
hézkes volt, mert 
döntéshez mind a 
három kollégium 
egyhangú szavaza
tára volt szükség.
Minthogy sem állandó hadsereg, sem céltudatos német külpolitika nem 
volt, úgyszólván tehetetlenül vergődött a hatalmas birodalom, amely
nek égető szüksége volt alkotmányrefomra.

A bajokat mindenki érezte, de senki sem tudta megmondani, 
hogyan lehetne legjobban segíteni az állapotokon. A gyógyulásnak két 
útja volt. Vagy meg kellett törni az egyre erősödő nagyobb fejedelmek 
hatalmát, amely a birodalmat feldarabolással fenyegette s meg kellett 
szilárdítani a Habsburgok császári monarkhiáját, vagy el kellett fogadni

10*

Német parasztok a XVI .  században. 
D ürer A lbert m etszete.
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1. Miksa német császár.
Kiváló uralkodó vo lt, korának  egyik legm űveltebb em bere s jó ka tona . A ném et-róm ai 
császárság egykori v ilágura lm át a k a r ta  v isszaállítani, de N ém etország zavaros v iszonyai ezen 
áb rán d ja  m egvalósítását lehetetlenné te tté k . A franc iákkal s olaszokkal viselt háború i nem  
vo ltak  szerencsések s a  ném et v iszonyokat sem sikerü lt rendeznie. A m agyar tró n ra  is 
p á lyázo tt M átyás k irá ly  halá la  u tá n  s h addal tö r t  be az országba, de h a d a it a  m agyar 
seregek visszaverték. Ulászló k irállyal azonban örökösödési szerződést kötött, am elyben 

biztosította a H absburg-ház igényét a  magyar tró n ra .
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a tartományi felséguralmakat, mint jogi valóságokat s bele kellett nyu
godni abba, hogy az egységes birodalomból szövetséges állam alakuljon 
ki. A közhangulat, amennyiben közhangulatról szó lehetett, inkább a 
császári hatalom megerősítését kívánta. Különösen a birodalmi városok 
óhajtoztak a középkori erős császárság után s ők voltak a császárság 
legtermészetesebb szövetségei, mert a gazdasági életnek a birodalom 
egysége jobban megfelelt volna a szaggatottságnál.

Ha a Habsburg-ház az első megoldást akarta választani, akkor 
mindenekelőtt a nemzet többségét kellett a maga számára megnyernie 
s reformálnia az egyházi, társadalmi és gazdasági viszonyokat. Ha erre 
nem volt képes, akkor csak a másik megoldásról lehetett szó.

A marignanói csata.
I Ferenc francia király  lovasserege az olaszországi M arignano m ellett nagy d iad a lt a ra to tt  
1. Miksa nem et császár svájci zsol iosseregén. Ennek az lett a  következm énye, hogy a 
ném et császár álm ai a középkori ném et-róm ai császárság ha ta lm ának  visszaállításáról

m eghiúsultak.

I. Miksa császár (1493—1519.) nem termett rá erre a nagyszabású 
feladatra. De meghiúsította a másik megoldást is és amikor meghalt, 
Németországot a legnagyobb káoszban hagyta maga után. Pedig kiváló 
ember és népszerű uralkodó volt Miksa császár. Elsőrangú katona, kitűnő 
bajvívó, nagy nyelvész -  hét nyelvet beszélt — irodalom és művészet
kedvelő. Kedvezőbb időkben hatalmas nemzeti uralkodó lehetett volna* 
mint ifjabb kortársa, I. Ferenc francia király, akihez sok tekintetben 
hasonlított. De a zavaros német viszonyok rendezésére nem volt alkal
mas egyéniség. Hiányzott belőle az a szívósság s az az éles pillantás a 
jövőbe, amelyre Németország újjáteremtőjének szüksége lett volna. 
Mámorossá tette őt a középkori császárság fantasztikus álma. Itália 
ura akart lenni s az volt a legfőbb ábrándja, hogy a keresztény
ség élén kiűzze Európából a törököt. Csak családja hatalmának növe-

v*
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lésén fáradt józan kitartással, a német nemzet törekvéseiért nem 
tudott lelkesedni.

Három országgyűlésen próbálkozott meg Miksa császár az alkot
mányreformmal. Üdvös határozatokat mindig hoztak, de a határozatok 
megvalósítása mindig kudarcot vallott. Közben I. Ferenc, francia király 
trónra került s döntően szólt bele az itáliai zavarokba. Marignano mel
lett oly nagy diadalt aratott a svájci zsoldos seregen, hogy Miksa császár 
teljesen talajt veszített lábai alól.

És ebben a vigasztalan helyzetben kezdett kialakulni a Habs
burgok világuralma előnyös házasságok által. Miksa császár feleségül 
vette Merész Károly leányát, Máriát s vele együtt megkapta a burgundiai 
tartományokat. Fia, Fiilöp herceg elvette feleségül Kasztiliai Johannát,

Tüzérségtől támogatott gyalogság rohama a marignano i csalábun.

Ferdinándnak és Izabellának leányát, aki Kasztiliának és Aragóniának 
trónját örökölte. De férje korai halála után a boldogtalan királyné meg
őrült s két kiskorú fia, Károly és Ferdinánd helyett a nagyatyjuk, az 
agg Ferdinánd uralkodott, míg Németalföldet Miksa császár kormányozta. 
Minthogy Miksa császárnak második házassága gyermektelen maradt, 
a császár megállapodott az agg Ferdinánddal, hogy az összes spanyol 
és habsburgi országok az ifjú Károly jogara alatt egyesüljenek, aki 
1516-ban I. Károly címmel Spanyolország királya lett.

Körülbelül ezidőtájt, 1515-ben jogot szereztek a Habsburgok 
Csehországra és Magyarországra is. Károly öccse, Ferdinánd feleségül 
vette II. Ulászló cseh és magyar király leányát, Annát, nővére pedig, 
Mária feleségül ment II. Ulászló fiához a későbbi II. Lajos cseh és magyar 
királyhoz.

A házasságok révén valóban világhatalommá nőtt a Habsburgok
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uralma. De a német, burgund, spanyol és olasz földek jövendő ura,
V. Károly császár nem érezhette magát soha németnek s tőle még 
kevésbbé lehetett várni a züllésnek indult birodalom megszilárdítását, 
mint nagy atyjától, Miksa császártól. A német nemzet így teljes zilált
ságban állt annak az óriási szellemi mozgalomnak a kezdete előtt, amely 
a nép minden rétegét csakhamar lelke legmélyéig felrázta és megrendí
tette. Mert a mainzi országgyűlés vigasztalan berekesztése után néhány 
hónap múlva Luther Márton kifüggesztette tételeit a wittenbergi vár
egyház kapujára és ezzel megkezdődött a német reformáció.

Az egyház hatalma Németországban. — A humanisták.

Hogy a német birodalom a középkor végén nem volt többé erős 
monarkhikus állam, annak legfőbb oka a pápaság és a német-római 
császárság állandó vetélkedése volt, mert a pápaság világi uralma 
korában más államok önállóságát nem akarta megtűrni. VII. Gergely 
pápa óta a pápa, mint Isten helytartója, mindenkor főhűbérúri igények
kel épett fel a többi világi uralkodóval szemben és azt a jogot tulajdo
nította magának, hogy alattvalóikat feloldhatja hűségesküjük alól. Ez 
ellen a felfogás ellen a XIV. és XV. században erős ellenzék szállt síkra, 
amely hangoztatta az állami rend függetlenségét és a pápa korlátlan 
egyeduralma helyébe a zsinatok tekintélyét kívánta elismertetni. Cseh
országban a husziták eretnek egyháza kikényszerítette Rómától elismer
tetését. Franciaország és Anglia pedig nem sokkal később erős nemzeti egy
ház alakítására törekedtek, amely alá volt rendelve az államhatalom
nak. Csak Németországban nem alakulhatott nemzeti egyház, mert itt 
nem volt nemzeti államhatalom sem. Sőt az 1448-ban megkötött bécsi 
konkordátum Rómának csaknem korlátlan uralmat biztosított a német 
birodalomban.

Az érsekek a palliumot, méltóságuk jelvényét, a püspökök a 
pápai megerősítést drága pénzen váltották meg Rómától. A legdú- 
sabb stallumokat a pápa igen gyakran méltatlanoknak adományozta, 
akik nem is tudtak németül, idegenek voltak, csak a jövedelmet húz
ták és Németországban rosszul fizetett vikáriusokkal helyettesíttették 
magukat. A pápa legátusai kevélyen, mint valami királyok, minduntalan 
megjelentek Németországban és beleavatkoztak a plébániák igazgatá
sába. Minden alkalmat felhasználtak arra, hogy a töröktized és a 
búcsúk címén rengeteg összegeket harácsoljanak össze Róma számára.
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S ezenkívül a birodalomnak csaknem egyharmada a „holt kéz” 
birtoka volt.

Igen nagy volt az egyház hatalma a német birodalomban. Hét érsek
ség volt itt több mint harminc püspökkel. Valamennyi mellett káptalani 
kanonokokkal, akik többnyire nemesi családok sarjai voltak. Alattuk 
ezer meg ezer alsóbbrendű pap igazgatta az egyes községeket. S e hatal
mas világi papság mellett ott volt a még hatalmasabb szerzetes papság 
a kolostorokban. Bencések, premontreiek, ciszterciták s e régi rendeknél 
sokkal jobban elhatalmasodtak a dominikánusok, ferencrendiek és ágos- 
tonrendiek, akik a városokban éltek, prédikáltak, gyóntattak és koldul
tak, egyszóval közvetlenül érintkeztek a néppel s többnyire maguk is 
a nép fiai voltak.

Óriási tekintéllyel állt ez a hatalmas klérus a néppel szemben. 
Ő volt a közvetítő az Isten és az emberek között, az övé volt a bűnök 
feloldásának a joga, szóval tőle függött minden egyes ember üdvössége 
vagy elkárhozása.

A hívők a „jó cselekedetek” üdvözítő erejéről is szilárdan meg 
voltak győződve. A „jó cselekedetek” sorozata a következő v o lt: ima, 
részvétel az istentiszteletben és a nagy egyházi ünnepekben, amelyek 
nagy felvonulásokkal és drámai előadásokkal jártak együtt. Aki nagyon 
buzgó akart lenni, az belépett valamelyik jámbor egyesületbe, amelyek 
nem egyszer egy-egy város egész polgárságát felölelték s azon a felfogá
son alapultak, hogy az egyes ember jó cselekedetei hasznára válnak az 
összességnek is. A Tizenegyezer Szűz egyesülete például az évek során 
a következő jó cselekedeteket gyűjtötte össze : 6455 misét, 3550 zsol
tárt, 200.000 olvasót, 200.000 Te Deumot, 1600 glóriát, 11.000 imát Szt. 
Orsolyához, 11.000 miatyánkot és üdvözlégyet. Misealapítványokkal 
vagy egyházi célokra tett ajándékokkal vagy búcsú idején egyszerű 
pénzfizetéssel is bárki megszerezhette bűnei bocsánatát.

Bizonyos, hogy a jó cselekedetek ezen rendszere rengeteg sok 
jótékony alapítvány létesítését mozdította elő s minthogy a hívők nagy 
tömegét rendkívül szoros kapcsolatba hozta az egyházzal, nagy művé
szeti életet is fejlesztett ki. Másrészt azonban bizonyos az is, hogy ez a 
jó cselekedetekben való dúskálás az igazi erkölcsi felfogást és érzületet 
nem igen mozdította elő, mert a szenteskedés melegágya volt. Soha a 
lélek nemessége és gyöngédsége jobban háttérbe nem szorult, mint a 
középkor végén, mikor burjánzott a külső ájtatosság.

Az egyház a valláserkölcsi életen kívül beleavatkozott az emberi 
viszonylatok egész tömegébe. Elsősorban magának követelte az állam-
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tói függetlenül az egész szellemi képzés vezetését és irányítását s azt 
követelte, hogy a gazdasági élet minden megnyilvánulása is vesse alá 
magát az isteni jognak.

Az egyetemek a párizsi főiskola mintájára, még ha az egyes tartomá
nyok alapították is őket, voltaképpen egyházi intézetek voltak, amelyeket 
pápai bullák erősítettek meg. Az egyetemi kancellár rendszerint a püspök 
volt, ő vezette a doktoravatásokat. A tanárok fizetés helyett egyházi 
javadalmakat élveztek. A tanulmányok között a főhely a theológiát 
illette meg, ez volt a „tudományok királynéja” s első tekintélye Aquinói 
Szent Tamás volt, a pápai és egyházi világuralom nagy tudósa. Az elő
adások az egyetemeken legtöbb helyütt rendszeres vitákkal voltak kap
csolatban, amelyek gyakran nagy ünnepélyesség között folytak le. Volta
képp az előadások célja az volt, hogy az ifjakat előkészítse ezekre a 
vitákra. A vitakérdések igen sokszor céltalan, terméketlen szőrszálhaso- 
gatások voltak s tisztán az ész élesítésére szolgáltak, anélkül, hogy a 
tudományhoz közük lett volna. Vitatkoztak például ilyen kérdésen :

„Milyen nyelven beszélt a kígyó Ádámhoz ?”
A tudákosság nagyon nagy volt, a tudományosság nagyon kevés 

mindenütt. A tanítás nyelve a latin volt s a tanárok egyáltalán nem 
törődtek a nemzeti élettel, a nemzeti történelemmel, irodalommal, sőt 
a hazai joggal sem. Uj szellemi arisztokráciát teremtettek, amely min
den rendből toborzódott és szuverén kicsinyléssel helyezkedett szembe 
minden népiessel. A népoktatással a klérus egyáltalán nem foglal
kozott. Iskoláiban legfeljebb papokat neveltek. A városok kezdtek külön 
iskolákat állítani, de iskoláikat ekkor még nem tudták, sőt nem is akar
ták az egyháztól függetleníteni.

Míg a klérus egyrészt uralkodott a vallási életen és közoktatáson, 
másrészt maga a klérus független volt minden világi hatalomtól. Még 
tisztán világi ügyekben is az egyházi bíróságok alá tartozott, ellenben 
minden ügyben, ami csak a legcsekélyebb mértékben is összefüggött az 
egyházzal, a hívőket joga volt a saját fóruma elé citálni. Igv például 
a házassági ügyek mind egyházi bíróság elé tartoztak. Az állami hatóság 
működését minduntalan akadályozta a klérus joghatósága s akinek 
egyházi személlyel volt pőre, mindig ki volt téve annak a veszedelem
nek, hogy az egész ügyet Rómába terjesztik döntés végett. Az egyházi 
tized folytán pénzügyi tekintetben is követelőző volt a klérus, amely a 
maga egységes szervezetével, mérhetetlen gazdagságával és számos 
egyházi fejedelemségével a szó szoros értelmében hatalmas politikai 
tényező is volt a német birodalomban. Az államot rákényszeritette az
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engedetlenek és eretnekek üldözésére és számos intézkedésével, így a
kamatszedési tilalommal, akadályozta a gazdasági erők szabad érvényesü
lését is. Az egyház mindenhatósága, amelyről VII. Gergely pápa álmo
dott, Németországban a XV. század vége felé nagyon közel állt a meg
valósuláshoz.

De ez a hatalom nem igen vált az egyház hasznára. A klérus tagjai, 
különösen a főpapok, elvesztették erkölcsi felelősségük tudatát. Bizonyos, 
hogy a főpapság erkölcseinek elfajulása legnagyobb volt Rómában, de 
igen nagy volt Németországban is. Pompázó udvari élet, vadászat, 
tivornya, vitézi torna legjobban virágzott a püspöki székhelyeken. Ez 
a züllöttség aztán elharapózott az alsóbb papság körében is. Voltak 
akkor is derék, lelkiismeretes papok a püspökök között is, de a gyűlö
let, amely az egész papság ellen ébredezett birodalomszerte, nem tett 
kivételt azokkal sem, akik megérdemelték volna.

Az ellenzék egyre erősödött az egyházzal szemben s a legbuzgóbb 
hívők, akik az egyház javát akarták, egyre hangosabban követelték a 
visszaélések megszüntetését. Az egyházellenes mozgalom legtartósabb 
és leghatalmasabb a szellemi téren volt. Az olasz renesszánsz nyomán 
Németországba is utat tört magának a szabadabb gondolkozás. Az 
úttörők egyrészt olasz humanisták voltak, akik a nagy reíormzsinatokra, 
Konstanzba, Baselbe elkísérték az olasz főpapokat, másrészt azok a 
németek, akik olasz egyetemeken végezték tanulmányaikat. Az új szel
lem terjedésének főeszköze a könyvnyomtatás és a könyvkereskedelem 
lett, amely 1500 körül már rendkívül kifejlődött Németországban. Több 
mint ezer nyomda volt már az országban és szinte tökéletes kiállítás
ban száz meg száz könyvet hoztak forgalomba évente.

A német humanisták bámulatos emberek voltak. A legtöbbje 
helyről-helyre vándorolt, világfi volt, nem egyszer kozmopolita is. Vala
mennyien lelkesedtek a régi klasszikus írókért, ragyogó latinsággal írtak 
és verseltek és német nevüket addig módosítgatták, míg végül teljesen 
latin vagy görög hangzású lett. De a legjelentékenyebb német humanisták 
belátták, hogy tudásukat az élet szükségleteihez kell alkalmazni s a 
német humanizmus ennélfogva sokkal gyakorlatibb irányú lett csakhamar, 
mint az olasz volt s a német nemzetnek nemcsak szellemi, hanem vallás
erkölcsi újjászületését is előmozdította.

A legmélyebb hatást nemzetére Erazmusz Rotterdamusz (1467— 
1536.) gyakorolta. Erazmusz adta ki először az újtestamentum eredeti 
görög szövegét latin fordítással 1516-ban s ezzel önkénytelenül úttörő
jévé lett a Luther-féle reformációnak. Miután pappá szentelték, vándor-
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életet folytatott s bebolyongta húsz év alatt egész Nyugat-Európát. 
Megfordult X. Leó pápa és VIII. Henrik angol király udvarában s 
mikor már európai hírű tudós humanista volt, mint királyi tanácsos 
V. Károly császár udvarába került. Néhány évig a löweni egyetemen,

Egy nyomda belseje a XVI.  század elején.
A könyvnyomtatás föltalálása volt leghatalmasabb tényezője annak, hogy a szellemi élet 
pezsgésnek indult az újkor kezdetén. A XVI. század elején már több mint ezer nyomda 

működött Németországban.

majd Baselben tanított, ahonnan a reformációval együtt járó zavargások 
idején Freiburgba költözött át. A másik nagy német humanista Pirck- 
heimer Vilibald volt, aki gazdag nürnbergi jogászcsaládból származott. 
Nürnberg volt a székhelye akkoriban a matematikai, csillagászati és 
földrajzi tudományok művelésének.

A német humanizmus azonban nem irányult eleinte az egyház 
ellen, csak a középkori skolaszticizmus szorszálhasogatását gúnyolta.
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Erazmusz Rotterdámusz, a legkiválóbb német humanista tudós.
Húsz éven ót vándoréletet folytatott, végül a basell egyetem tanára lett. ő adta ki 
először az ül testamentum eredeti görög szövegét latin fordítással együtt s ezzel úttörője

lett a reformáe.iöoaá.
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Később azonban fordult a sor. A humanizmust mély belső ellentét válasz
totta el az egyháztó1. Ez az ellentét eleinte lappanghatott, de később 
feltétlenül ki kellett élesednie. A kutatás szabadságának elvét, amely az 
új tudomány lényege volt, az egyház sohasem ismerhette eb mert a tudo
mány tételeiben éppúgy, mint a hit tételeiben magának követelte a csal
hatatlan döntést. Ezen elvi ellentéten kívül a történelmi tanulmányok 
a humanizmus legtöbb képviselőjében fölébresztették és megnövelték a 
nemzeti önérzetet, amely a romlott és kevély papság uralmát nem tűrhette 
sokáig tétlenül.

Nemsokára a skolasztika képviselői mindenfelé nyílt harcot foly
tattak a humanisták ellen s az 
egyetemeken, ahol a skolasztiku
sok voltak az urak, sikerült is 
megakadályozniok a humaniz
mus térfoglalását. Kölnben,
Lipcsében, Rostockban, Ingol- 
stadtban egyetlen humanista 
sem tudott szóhoz jutni. Ellen
ben az erfurti . egyetemen a 
humanisták győzlek. Erfurtban 
demokratikus népmozgalom is 
támadt, amely a skolasztiku
sokkal rokonszenvező tanácsot 
teljesen elsöpörte.

Az erfurti humanistákkal 
szoros kapcsolatban állt annak 
a kornak egyik legérdekesebb 
embere és talán legnagyobb köl
tői talentuma, Hűtlen Ulrik 
birodalmi lovag is. Hutten Ulrik 1488-ban született Fulda közelében. 
Szülei a tehetséges, de gyönge testalkatú fiút papnak szánták s a 
fuldai kolostorba adták noviciusnak. De a fiú a szerzetesi fogadalom 
letétele elől megszökött s Kölnben a humanista tanulmányokra vetette 
magát. Atyja ezért kitagadta őt s a beteges ifjú koldusszegényen gyötrel 
mes vándoréletet folytatott. Egyetemről egyetemre bolyongott. Járt 
Erfurtban, Frankfurtban, Lipcsében, Rostock ban, Wittenbergben ; 
eljutott Bécsbe is, majd Itáliába, de Rómát ekkor még nem látta. Vándor
ú ján  kitünően megtanult latinul. Visszatért hazájába, de rokonai, akik 
tanulmányait és munkáit semmire sem becsülték, rosszul fogadták.

Hullen Ulrik lovag, a legkiválóbb német 
humanisták és költők egyike.

M üveiben szenvedélyesen ostrom olta a pápaság 
u ra lm át s így egyik m egindítója le tt a re

form ációnak.
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Albrecht mainzi érsek gondoskodott az ifjúról, aki megint Itáliába ván
dorolt, ahol jogi tanulmányokkal kezdett foglalkozni Rómában és Bolog
nában. A jog terén azonban nem sokra vitte, hanem élete végéig meg
maradt humanista írónak és költőnek. Huszonkilenc éves volt, midőn 
Augsburgban ráragyogott az akkori költők legnagyobb dicsőségének 
a napja : Miksa császár babérkoszorúval megkoronázta őt fényes gyüle
kezet előtt. Ezután a mainzi érsek szolgálatába lépett és vándorélete 
egyelőre megpihent.

Nyugtalan lelke sohasem érte be azzal, hogy állandó tanítással 
foglalkozzék, mint például Erazmusz. Közvetlenül akart hatni nemze
tére, mint költő és publicista és kereste a harcot minduntalan. Büszke, 
szenvedélyes német volt, aki szívós energiájával és elragadó szenvedélyes- 
ségével csaknem oly nagy mértékben kivette részét kora küzdelmeiből, 
mint Luther Márton. Hutten Ulrik volt a reformáció korának egyetlen 
nagy, világi publicistája. Bár eleinte csak latinul írt, hatása mégis nagy 
volt, mert akkoriban a műveltebb polgárság is értett latinul. Csaknem 
minden írásában általános érdekű közügyekkel foglalkozott. A német 
nemzeti önérzet nemes büszkeségével ostorozta verseiben a pápaságot 
és az egyház uralmát Németországban.

Az egyház és a humanisták ellentétét legjobban a humanisták 
vezére, Reuchlin János élezte ki, aki eleinte Ingolstadtban, majd Tübin- 
genben tanított az egytemen a görög és héber nyelvet. A héber nyelvet, 
amelyet a humanisták nagyrésze barbár nyelvnek tekintett és lenézett, 
zsidó rabbinusoktól tanulta meg Bécsben és Rómában s kiadta az első 
héber grammatikát. Nagy nyelvtudása folytán Reuchlin már korán 
síkra szállt a Szentírás hivatalos latin fordításának, a Vulgátának téve
dései ellen. S ez volt az, ami elsősorban a kölni dominikánus teológusok
kal nyílt harcba keverte, amelyben csakhamar résztvett az egész művelt 
németség, sőt a népies irodalom is.

A XVI. század első évtizedeiben általános volt a forrongás az egy
ház ellen Németországban s az idő megérett a reformációra.
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A német reformáció. — Luther Márton.

A hanyatló egyház reformálását senkisem várhatta maguktól 
az olaszoktól, aki ismerte őket. A spanyoloknak és a németeknek fel
adata volt ezt a nagy munkát megindítani. A spanyolok kíméletes 
kézzel nyesegették le a középkori egyházi élet leggonoszabb kinövéseit, 
a németek ellenben elszakadtak Rómától és új egyházat alapítottak. 
A spanyolok reformmozgalma megmentette a latin nemzeteket a pápa
ság számára s megóvta, illetve itt-ott visszahódította a német biroda
lom egy részét is. A német reformáció ellenben szakadásra bírta a ger
mán népeket s mély hatással volt a szláv és a román világra is. A két 
nagy reformmozgalom viaskodása tölti ki a következő másfélszáz év 
történetét s mind a két mozgalom teljes erejét igyekezett érvénye
síteni egymás ellen a küzdelem során.

A középkorban állandóan mutatkozott az a törekvés, hogy az 
egyházat vissza kell terelni a maga eredeti alapjaira s az ősi keresz
ténység elveit kell új életre kelteni a későbbi elfajult viszonyokkal szem
ben. Két eretnek felekezet, a valdensek és a husziták ebben az irány
ban igyekeztek eredményeket elérni.

De volt olyan irányzat is, amely nem is gondolt arra, hogy szembe
szálljon az egyház uralkodó tanításával, hanem csak arra törekedett, 
hogy elmélyítse az egyes ember valláserkölcsi életét. Ez volt a célja 
mindenekelőtt a miszticizmusnak, amelyet Tauler János és mások már 
a XIV. században hirdettek s amely úgy törekedett az Istennel való 
közösség erősítésére, hogy lemondott minden önzésről és elfojtott min
den szenvedélyes indulatot. Ellensúlyozása volt ez annak a rombolás
nak, amelyet az álszenteskedés végzett a vallásos élet bensőségén. Ilyen 
felfogásra vezethető vissza a Szt. Jeromos példáját követő társaság, 
„A közös élet testvérei” nevű rend megalapítása 1384-ben. Ez a rend 
rohamosan terjedt különösen északon. Számos rendháza volt csakhamar 
Windesheim középponttal s a rend tagjai lelkesen buzgólkodtak az 
ifjúság nevelésének előmozdításán, ápolták az egyházi tudományokat 
és a szerzetesrendek régi szigorú fegyelmének a visszaállítására töre
kedtek. Különösen a ferencrendi és az ágostonrendi barátokat iparkod
tak megrendszabályozni. Tevékenységük, amely elsősorban a szív bé
kéjére irányult, megtermetté a maga nemes gyümölcsét, egy világhírű 
könyvet, amely a reformáció előtti időknek legértékesebb hagyatéka. 
Ez a könyv Kempis Tamás könyve: „Krisztus urunk követéséről."



160 T o l n a i  V i l á g t ö r t é n e l m e

Ezt a könyvet, mely a kolostori élet külsőségeivel szemben Krisztus 
példájának igazi követésére tanít, a világ minden nyelvére lefordították. 
Magyar nyelvre Pázmány Péter fordította le a maga ékes, zamatos 
magyarságával, úgyhogy ez a könyv a mi régi irodalmunknak is egyik 
legbecsesebb emléke.

A papság Németországban a XV. század második felében két 
ellenséges táborra szakadt. Az egyik tábor, ez volt a hatalmasabb, 
ragaszkodott a megszokott régi rendhez. A másik tábor, a kisebbség,

a valláserkölcsi élet belső meg
újhodásának a szükségét hir
dette. Ez a tábor kisebb volt, 
de sokkal erősebb az előbbinél, 
mert vele volt a német nép 
zöme, amely ellenállhatatlanul 
epedt a vallási újjászületésért. 
A kérdés az volt, vájjon átala
kulhat-e annyira az uralkodó 
egyház, hogy a papság egyré- 
szének és a nép tömegének 
jogos törekvéseit kielégíthesse, 
avagy nem. Ha nem alakulha
tott át, akkor a megújhodásért 
sóvárgó tábor kénytelen volt 
kiválni az uralkodó egyházból 
és új egyházat teremteni a 
maga számára. Az utóbbi követ
kezett be s vele együtt Európá
nak és elsősorban Németország

nak újjászületése, mert az uralkodó egyház vezetői csak későn látták 
be, hogy a korszellem sürgetése elől kitérniük lehetetlen.

A szabadabb egyházi felfogás legjobban érvényesült az erfurti 
egyetemen, ahol a humanizmus gyökerei is a legmélyebbre ereszkedtek. 
Az egyetem állást foglalt a baseli reformzsinat mellett és ragaszkodott 
annak határozataihoz, még akkor is, mikor az összes többi német egye
temek csatlakoz tak megint a pápasághoz. Erfurtban nem volt föl tétlen 
érvényessége a középkori skolasztikának sem, kétségbe vonták még 
Aquinói Szent Tamás tekintélyét is és a kötelező skolasztikus vitatko
zásokat az egyetemen a máshol szokásos pompa nélkül tartották meg. 
Ehelyett virágzott Erfurtban a biblia és a régebbi egyházatyák tanul-

Luther János, Luther Márton apja.
Egyszerű bányász volt. F iá t  szigorúan vallásos 
nevelésben részesíte tte. A zt a k a rta , hogy fiából 

jobbsorsú ember legyen s azért iskoláztatta.
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mányozása. Hogy ez a szabadabb irányzat mennyire megfelelt a köz
szükségletnek, legjobban az bizonyítja, hogy az egyetemre egyre na
gyobb számmal tódult a reformokért sóvárgó ifjúság.

Ez az Erfurt volt Luther Márton lelki szülőföldje. Luther Márton 
egyszerű thüringiai bányászember gyermeke volt. Eislebenben született 
1483 november 10-én. Atyját Jánosnak hívták, anyja neve Ziegler 
Margit volt. A Márton nevet születése napja harcias szentjének, Szent 
Mártonnak emlékére nyerte 
a keresztségben. Szülei kez
detben nagyon nyomorúsá
gosán tengették életüket s a 
kis Mártonnal nagyon szigo
rúan bántak. Maga Luther 
meséli, hogy anyja egy ízben 
véresre verte őt — egy szem 
dióért. De atyja azt akarta, 
hogy fiából jobb sorsú ember 
legyen s ezért elhatározta, 
hogy iskoláztatni fogja.
Magdeburgba vitte őt isko
lába, majd egy év múlva 
Eisenachba, ahol anyjának 
több rokona élt. A rokonság 
azonban nem igen segíthette 
a szegény diákot, ki társai
val együtt uccáról uccára 
járt énekelni, hogy megélhes
sen. Egy ilyen éneklő koldu
lás alkalmával történt, hogy 
egy jó családból való fiatal 
asszony, Coita Orsolya figyel
messé lett a kis Márton szépen csengő hangjára és házába fogadta 
őt ellátásra s rábízta gyermekei tanítását. Itt élt Luther 1501-ig, 
amikor bevonult az erfurti egyetemre, ahol atyja, aki időközben 
saját iparkodásával jobb viszonyok közé küzdötte fel magát, már 
elegendően támogathatta. Az öreg Luther jogtudóst akart nevelni 
tehetséges fiából s azt remélte, hogy fia valamikor hercegi taná
csos lesz. így aztán az ifjú Luther eleinte filozófiát hallgatott Trut- 
vetternél, majd később jogot Henning Gödénél. Klasszikus tanulmá-

Toinai Világtörténelme X. 11

Luther Márton anyja.
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nyokkal is foglalkozott. Bakkalauresz, majd 1505-ben magiszter libe
ralium arcium lett s mind eközben részt vett mindig kortársai társas-
életében is.

Az ifjú Luther Márton életében csakhamar nagy fordulat követ
kezett be. Éles ellentétben azzal, amivel foglalkozott, egyre nagyobb erővel 
ragadta meg lelkét az a kéreés, mi az ember viszonya az Istennel szem
ben, Egyre jobban vívódott azon a problémán, vájjon lehetséges-e, 
hogy az ember saját érdemével, úgynevezett ,,jó cselekedeteivel” bizto
sítsa maga számára az isteni kegyelmet. És egyre jobban aggasztotta 
őt az a veszedelem, hogy kárhozat rabja lesz. Egy váratlan esemény 
érlelte meg benne a látszólag éppoly váratlan nagy elhatározást. Egy
szer szülei látogatásából visszafelé igyekezett Erfurtba és Stottern
heim falu közelében szabad ég alatt hirtelen támadt nagy zivatar érte 
őt utói. A sűrű dörgés és villámlás közepette megérezte a bosszúálló 
Isten közelségét. Megborzadt attól a fenyegető veszedelemtől, hogy 
bűneivel terhelten lesz a halál martaléka és szorongattatásában Szent 
Annához, a bányászok védőszentjéhez fohászkodott segítségért és ünne
pélyesen megfogadta, hogy szerzetes lesz, ha szerencsésen megmenekül, 
A vihar elvonult és Luther megérkezett Erfurtba. Hiába iparkodtak 
őt lebeszélni barátai, hiába könyörgött neki öreg atyja, akinek legszebb 
reményeit semmisítette meg fia elhatározása. Luther ragaszkodott a 
fogadalmához. Még egyszer, utoljára összegyűjtötte társait a rendes 
vidám mulatozásra és másnap szomorúan kísérték el őt valamennyien 
az ágostonrendi kolostor kapujáig,

Luther, most már Martinusz testvér azt remélte, hogy a kolostor 
falai között kiengesztelheti a bíráskodó Isten haragját.

Az Ágoston-rend Szent Ágoston nevéről nevezte el magát, de a 
rend tagjai között nem volt eleven igazság a nagy egyházatyának az 
a különös tanítása, hogy az embert nem saját cselekedetei teszik ked
vessé az Isten előtt, hanem a Krisztus érdemeiben való belső hit. A rend, 
úgy, mint a többi szerzetesrend, a legszigorúbb álszenteskedést tette 
tagjai kötelességévé. így például a rend minden tagja köteles volt min
den reggel huszonöt miatyánkot imádkozni, továbbá köteles volt meg
gyónni minden legkisebb vétséget is a rend szigorú szabályai ellen s a 
hibát újabb szigorú lelkigyakorlatokkal levezekelni. Emellett az ágoston- 
rendiek buzgó hívei voltak a pápának s különösen az erfurti kolostor, 
amely jutalmul dús búcsúkat is kapott.

Ebben a környezetben Luther szükségszerűen megerősödött abbeli 
meggyőződésében, hogy az ember saját erejéből, különösen „jó csele-
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kedetek,” vezeklés és önsanyargatás útján jut el az isteni kegyelemhez. 
Szűk cellájában, amelynek ablaka a kolostor udvarára nyílt, teljes erő
vel a vezeklésnek és önsanyargatásnak szentelte magát, annyira, hogy 
úgy testi, mint szellemi ereje a legnagyobb mértékben kimerült. De az 
áhított nyugalmat mégsem találta meg. Ekkor történt egyszer, hogy 
a rend fővikáriusa, Staupilz János, a lesoványodott, sápadt Martinusz 
testvért, aki nézeteit fejtegette előtte, arra figyelmeztette, hogy a bűn
bocsánatot Krisztus megváltó halálában való erős hit szerezheti meg. 
Mint a villámcsapás, úgy világított bele ez a szerzetes komor leikébe 
és Luther azóta buzgón neki adta magát Szt. Pál, Szt. Ágoston és a 
XIV—XV, századbeli misztikusok, különösen Tauler tanulmányozásá
nak. Huszonnégy éves korában pappá szentelték s ekkor látta viszont 
először apját, aki még ekkor sem tudott beletörődni fia új életsorába.

Wittenberg városa a XVJ.  században.

VVITTEMBERGA.

Ebből a  városbó l indu lt ki a  ném et reform áció. L u ther M árton a w ittenbergi egyetem
ta n á ra  volt.

Staupitz fővikárius hamarosan kieszközölte, hogy Luthert meghívták 
a wittenbergi egyetemre a filozófia tanárának és a káptalani vártemplom 
hitszónokának.

A wittenbergi egyetem a legrégibb német egyetemek közül való 
volt. Frigyes választófejedelem alapította 1502-ben. Tanárai többnyire 
ágostonrendiek, egyben a káptalani templomnak, amelyet a választó
fejedelem dúsan ellátott, kanonokjai voltak és jövedelmüket részint a 
káptalanból, részint a plébániákból húzták, amelyeket káplánok útján 
igazgattak. Az egyetem ifjúkorát élte még csak, a város, amely körül
vette, kicsike és szegény volt — még 1519-ben is csak körülbelül 3000 
lakos volt benne — ennélfogva elsősorban arra kellett törekednie, 
hogy az egyetem hírnevét mennél jelesebb tanárok révén növelje. A ta
nárok javarészben mind a szabadabb egyházi felfogás hívei voltak. 
Az első rektor Pollich Márton volt, a választófejedelem háziorvosa és 
a theológia tanára, aki nagy barátja volt a humanistáknak, az első 
theológiai dékán Staupitz volt, Szent Ágoston lelkes híve. Ebbe az élénk
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szellemi életet élő körbe jutott bele Luther. Csakhamar híres egyházi 
szónokká fejlődött, bár eleinte félénken és elfogódottan beszélt, mégis 
azt a hatást keltette, hogy szavai legszentebb meggyőződéséből fakadnak. 
A rendjével folytonosan szoros kapcsolatban állott s 1511-ben egy vita 
elintézésével, amely a rend kebelében támadt, őt bízták meg az 
apostoli szentszék előtt.

Egy másik rendtársa kíséretében, amint a rend szabályai előírták, 
elindult ennélfogva Luther Róma felé. Kolostorról kolostorra járva, 
gyalog vándorolta be Dél-Németországot, Svájcot és Itáliát. Az olasz- 
országi természet bája és az olasz városok szépsége sok örömet szerzett 
ugyan Luthernek, de annál inkább visszatetszett neki az a könnyelmű
ség, amellyel a kolostorok papi feladataikat teljesítették. Annál többet 
várt azonban Rómától. Mikor az örök várost megpillantotta, a német 
szerzetes alázatosan a földre borult és így k iá lto tt:

„Légy üdvöz, szent Róma !”
A Porta del Popolo mellett levő ágostonrendi kolostorban körül

belül négy hetet töltött. Ámulva szemlélte az ókori hatalmas épületek 
maradványait, de a művészet csodálatos virágzásából, amely éppen 
akkor volt a legnagyobb Rómában — akkoriban egymás mellett dol
gozott ott Rafael és Michelangelo — nem látott semmit. Buzgón láto
gatta a templomokat, misézett a Szt. Pétertemplomban és végezte az 
áj tatosságokat, amelyektől a búcsú függött. De rémülettel értesült 
arról a ledérségről és léhaságról is, amelynek rabjai voltak akkor a leg
magasabb körök is és borzadva hallotta a szállóigét:

„Ha van pokol, akkor Róma azon épült.”
Mindazáltal szigorú vallásosságát ezek a megfigyelések egyálta

lán nem rendítették meg. Csak később, amikor elszakadni készült már 
a régi egyháztól, hatottak rá ez irányban ezek a római visszaemléke
zések is.

Mikor Rómából visszatért, a theológia doktorává avatták. Této
vázva vállalta csak el új tanári feladatát. Rabja volt még ekkor telje
sen a régi allegorikus magyarázó módszernek, de eközben egyre jobban 
megérlelődött benne a saját külön theológiai rendszeie is.

Már szilárd meggyőződése volt, hogy minden emberi cselekedet 
természeténél fogva bűnös cselekedet s hogy az emberi akarat nem 
törekedhetik szabadon a jóra, minélfogva az isteni kegyelmet nem a 
„jó cselekedetek” által lehet megszerezni, hanem egyedül a Krisztus 
érdemeiben való hit által, aki a keresztény hívőnek megszerezte az 
isteni kegyelemben való részesedést az ember minden hozzájárulása
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nélkül. E meggyőződését hirdette a katedráról és a szószékről is s rövi
desen azt írhatta erfurti barátjának, Lángénak :

„A mi theológiánk és Szt. Ágoston egyre jobban halad és hódít 
a mi főiskolánkon.”

És valóban Aquinói Szt. Tamás helyett klasszikus irók művei
ről tartottak előadásokat ugyanabban az időben a wittenbergi egyete
men. Luther jelentőségét általában elismerték, de legmelegebben Spala- 
tin György, Frigyes választófejedelemnek az udvari káplánja, aki be
folyásos állásában csakhamar sokat tett Luther érdekében.

Kétségtelen, hogy Luthernek e nézetei, amelyeket egyre nagyobb 
eredménnyel hirdetett, semmiképp sem voltak még eretnek tanok, 
ámde azzal a felfogással, amelyet az uralkodó egyház megkövetelt, 
homlokegyenest ellenkeztek már. Jelentéktelen ok volt az, amely a 
lappangó ellentétet nyilt kitörésig élezte ki.

Ha volt valaha kegyszer, amellyel visszaéltek, akkor a búcsú volt 
az. A búcsú alapja az az elmélet volt, hogy az egyház számtalan szentje 
sokkal több kegyes cselekedetet vitt véghez, mint amennyire saját 
üdvösségükre szükségük volt. Ennélfogva rengeteg kincs gyülemlett 
össze a mennyek országában, amellyel a pápa szabadon rendelkezhetett 
a hívők javára, ha azok meghatározott ájtatosságok vagy más kegyes 
cselekedetek végzésével utalványt szereztek maguknak erre a kincsre. 
Eredetileg az ilyen utalvány nem a bűnbocsánatot eredményezte, ha
nem csak a vezeklésül kimért egyházi büntetések elengedését, bűnbánat 
és töredelem alapján. De később egyre jobban összezavarták a bűnt a 
büntetéssel, míg végül a búcsú kényelmes eszközzé vált arra, hogy az 
emberek a leggonoszabb bűnök terhétől is szabaduljanak. Legvégül a 
búcsút sóvárgó hívőnek teendője pénzadománnyá zsugorodott össze 
valamely „kegyes” cél számára. Róma általában léha módon kihasz
nálta ezt a felfogást a maga önző, igen gyakran világias céljaira. Borgia 
Cézár, VI. Sándor pápa istentelen fia nevetve jelentette k i :

„A németek bűneivel fizetem ki hódító hadjárataimnak a költ
ségeit.”

Németország számára 1500-tól 1517-ig öt teljes búcsút engedé
lyeztek, aminek fejében természetesen rengeteg pénzösszegek vándorol
tak az Alpeseken keresztül Rómába.

X. Leó pápa a Szt. Péter-templom építkezésének céljaira újabb 
teljes búcsút hirdetett s Albrecht mainzi és magdeburgi érseket utasí
totta, hogy az ő egyházi kerületeiben begy ülő pénz feléből fizesse ki 
24.000 forintos palliumát, amire a Fuggerek 30.000 forint előleget adtak
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neki. Megindultak erre országszerte a búcsú hirdetői, többnyire a Fugger- 
ház ügynökeinek a kíséretében. A bűnök bocsánatát és a tisztító tűz 
gyötrelmeitől való megváltást ígérték a búcsú résztvevőinek, sőt meg
ígérték azt is, hogy elhunyt rokonaiknak a purgatoriumban sínylődő 
lelkeit is megválthatják. Ilyen ígéretekkel járta be a szász tartományo
kat Tetzel János domokosrendi szerzetes is, aki bárha a pirnai kolostor 
priorja, igen kéteshírű ember volt. Pompázó felvonulásokat rendezett. 
ő  maga dúsan szerszámozott öszvéren ült s egész sereg pap követte. 
A menetet minden városban ünnepélyesen fogadta a hatóság, a papság 
és a nép. A templomokban felállíttatta a vörös búcsúkeresztet a pápai 
címerrel, amelynek annyi ereje volt, mint Krisztus keresztjének s mint 
valami vásári kikiáltó, úgy dicsérte a templomokba özönlő nép előtt a 
búcsúnak erejét, amelyet hirdetett. Igv jelent meg Zerbstben és Jüter- 
bogkban is, nem messze Wittenbergtől.

Luther, aki már előbb is élesen kikelt a búcsú ellen, most fel
háborodva és megrettenve a visszaélés hallatára, elhatározta, hogy 
kételyeit nyilvánosan közhírré teszi. Mindenszentek napján, a vár
templom búcsúünnepén, amikor számos pap és hívő gyűlt egybe a kör
nyékből, 1517 október 31-én délután 95 tételt függesztett ki latin nyelven 
a székesegyház ajtajára.

Luther ezzel a cselekedetével nem akart semmi rendkívüli dolgot 
elkövetni. A tételek kifüggesztése annyit jelentett csupán, hogy fel
szólít bárkit e tételek akadémiai megvitatására. Különösebb izgató 
célzat eszeágában sem volt Luthernek. Tételeinek nagyon óvatos és 
mérsékelt volt a szövegezése. így például magát a búcsút Luther nem 
vetette el. A 71. tétele ugyanis így hangzott:

„Ki a pápai búcsúengedély igazsága ellen beszél, az kárhozott és 
elátkozott legyen.”

A tételek általában azt kívánták, hogy a búcsú csak az egyházi 
büntetések elengedését adhassa meg s ne legyen kiterjeszthető semmi
képpen a tisztítótűzben sínylődő lelkek megváltására. A bűnt magát 
Isten kegyelme bocsátja meg búcsú nélkül és papi közbenjárás nélkül is, 
mert a papnak csak az a feladata, hogy az isteni bocsánatot hirdesse. 
Befejezésül figyelmeztet Luther azokra a romboló következményekre, 
amelyekkel sok búcsúhirdetőnek könnyelműsége okvetlenül jár és járt 
is már. Mindezt abban a tiszteletteljes hitben tette Luther, hogy a pápa 
maga is helyeselni fogja nézeteit, mert maga a pápa bizonyára nem tud 
a visszaélésekről.

De a tételek kifüggesztésének oly hatása lett, aminőt maga Luther
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legkevésbbé várt. Bár a tételek megvitatására senki sem jelentkezett, 
Luther közvetlen környezete, különösen szerzetes testvérei aggódtak 
a történtek miatt, mert vakmerő cselekedetnek tartották. Frigyes vá
lasztófejedelem is, bármennyire helytelenítette különben a nép ki
zsákmányolását a római búcsúk által, féltette Luther fellépésétől káp
talani alapítványát. Ámde a tételek két hét alatt elterjedtek egész 
Németországban és nyomukban nemsokára a leghevesebb ellenzés tá
madt fel. Mert, hogy a tételekben kemény támadás van a pápai hata
lom ellen, az tagadhatatlan volt s a lateráni zsinat éppen 1516-ban 
erősítette meg ezt a pápai mindenhatóságot.

Tetzel János tehát 106 ellentételt adott ki Luther ellen s ami még 
ennél jelentősebb volt, az esztendő vége előtt közvetlenül Rómából 
a pápai palotamester, Mazzolini Szilveszter rendkívül heves támadással 
felelt Luther tételeire. Kemény, éles szavakkal hirdette Mazzolini a hit 
dolgaiban a pápai csalhatatlanságot s Luther tételeit támadásnak jelen
tette ki e csalhatatlanság ellen. Az olasz pap biztos ösztönnel meg
érezte Luther cselekedetének nagy jelentőségét.

Luther megrémült, mert hiszen ha X. Leó hozzájárul ehhez az 
elmélethez, akkor ő eretnek lett volna. De rémülete nem sokáig tartott. 
Csakhamar bátran védekezésre készült s támogatta őt a kölni Hoogstraten 
is. Heidelbergben, ahová mint rendje vikáriusát küldték ki, nagy kö
zönség előtt nyilvánosan vitát folytatott Luther s ugyanekkor egy 
igazoló iratot küldött a szentszékhez, amelyben azt ígérte, hogy haj
landó magát pápai döntés alá vetni.

Rómában el is határozták, hogy végeznek a kellemetlen ágoston- 
rendi baráttal, aki úgy megrontotta a búcsúval való üzletet. Luther 
meghívást kapott, hogy hatvan nap alatt jelenjék meg Rómában két 
kijelölt bíró előtt kihallgatásra. A két bíró közül az egyik Luther ellen
sége, Mazzolini Szilveszter volt. De a szász barátot a németek ekkor 
már jobban féltették, mint Róma sejtette s a hangulat a legmagasabb 
körökben is nagyon ellene volt a római kívánalmaknak. Bizonyságot 
tett erről az augsburgi országgyűlés, amelyet Miksa császár éppen akkori
ban nyitott meg.

X. Leó pápa már régebben háborút akart indítani a törökök ellen 
s a lateráni zsinat határozatot fogadott el, amely szerint általános ke
resztesháborút kell a török el indítani. Cambraiban ugyanez időtájt 
a császár, Franciaország és Spanyolország szintén megegyezésre jutottak 
s így aztán X. Leó pápa ünnepélyesen kihirdette a keresztesháborút. 
Nagy pompával jelent meg Vio Tamás bíbornok, mint pápai követ
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Augsburgban, hogy a császárnak megszentelt sisakot és kardot nyújt
son át s a birodalmi rendeknek előterjesztést tegyen a költségek dolgá
ban. Voltaképpen a közös védekezés gondolata ellen nem is lehetett 
kifogást emelni. Mert a helyzet az volt, hogy Magyarországot és Alsó- 
Ausztriát folytonos rablóhadjáratokkal pusztította, Itáliát pedig állan
dóan fenyegette a török. De másrészt az a nem alaptalan bizalmatlan
ság töltötte el a rendeket, hogy mindazt a pénzt, amelyet megajánla
nának, nem a törökök ellen használják fel, hanem a pápai kincstár 
megtömésére. Kíméletlenül ki is mondta ezt Fischer Frigyes würzburgi 
kanonok, aki szintén tagja volt a bizottságnak.

,,A törököt akarjátok megverni ? — kiáltotta oda Fischer kanonok 
a németeknek. — Tévedtek nagyon a névben. Ne Ázsiában keressétek 
az ellenséget, hanem keressétek Itáliában ! Az ázsiai ellenség ellen 
minden fejedelem maga is védekezhetik ; a másik megfékezésére nem 
elég erős az egész keresztény világ sem ! A pokolnak ezt a kutyáját 
csak aranyfolyamokkal tudjátok megfékezni !”

így aztán az országgyűlés el is vetette a törökadót, mint „hallat
lan újítást” és határozatához hangos panaszokat csatolt a római udvarnak 
Németországba« való elviselhetetlen visszaélései miatt.

„Egy egész nap, egy vastag könyv sem volna elég e visszaélések 
felsorolására !” — mondotta egy helyütt a lüttichi püspök emlékiratában.

Már maga Miksa császár is, akinek az augsburgi országgyűlés 
utolsó országgyűlése volt, figyelmessé lett a merész ágostonrendi ba
rátra. Egy szakvélemény, amelyet a császár Wimpheling Jakabtól kért, 
azt a tanácsot adta a császárnak, hogy húzze el a vitát Luther és a pápa 
között mennél tovább, amíg a német püspökök maguk fogják követelni 
a reformációt. Akkor aztán a császár, mint a német egyház védőura, 
lépjen föl energikusan. így aztán Miksa császár felszólította Frigyes 
szász választófejedelmet, hogy „gondosan őrizze a barátot.”

Egyéb oka is volt a császárnak, hogy kímélje Luther fejedelmét. 
Mert a császár azzal a tervvel foglalkozott, hogy unokájának, 7. Károly 
spanyol királynak szerzi meg a római királyi méltóságot s ezzel az utód
lás jogát a német birodalomban. Ennélfogva annál jobban rászorult a vá
lasztó fejedelmek jóindulatára, mert 7. Ferenc francia király mindent elkö
vetett, hogy önmagát választassa meg, sőt tárgyalt is már erről a mainzi, 
trieri, pfalzi és brandenburgi választófejedelmekkel, a pápa pedig amúgy 
is támogatta a francia királyt, mert nem akarta, hogy a Habsburg-ház 
hatalma veszedelmesen megnövekedjék. I. Károly és Miksa törekvései
nek végre sikerült is kötelező nyilatkozatokat kapni Mainz, Köln, Pfalz,
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Csehország és Brandenburg részéről s ezzel a francia s a pápai politikát 
visszaszorítani. Míg tehát a császárnak nem volt különösebb oka arra, 
hogy Luther dolgában előzékenységet tanúsítson a pápával szemben,

Frigyes szász választófejedelem.
M int L u ther M árton védőura  és pártfogá ja  fontos szerepet já tszo tt a reformáció korában. 
M időn L u ther M árton t á tokka l sú jto tták , ő a d o tt neki m enedéket W artburg  várában . 

Ő m aga csak halálos ágyán té r t  á t  az új h itre.

addig minden oka megvolt arra, hogy Szász Frigyest, akihez eddig nem 
tudott hozzáférni, megnyerni iparkodjék a maga terve számára.

így történt, hogy sokféle ok közrejátszott abban, hogy Luthert 
Rómával szemben védelmezzék és Vio bíbornokot engedékenységre 
bírják. A bíbornok ugyan abba nem egyezett bele, hogy a barátot Né-
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metországban hallgassák ki elfogulatlan bírák, arra azonban hajlandó
nak mutatkozott, hogy ő maga hallgassa ki őt Augsburgban.

Mikor Luther megkapta fejede'me felszólítását, hogy jelentkezzék 
kihallgatásra a bíbornok előtt, barátai le akarták őt erről beszélni minden
áron. De Luther engedelmeskedett, bárha tétovázott egy kissé.

„Most meg kell halnom” — így gondolkodott magában és látta 
már maga előtt a máglyarakást.

Egy rendtársával gyalog elvándorolt Augsburgba s a karmeliták 
kolostorában szállt meg. Mikor megjelent Vio bíbornok előtt, térdre 
hullt a büszke egyházfejedelem előtt. De ez kijelentette, hogy atvai 
jóindulattal akarja Luther dolgát elintézni és nem akar vele vitatkozni, 
hanem rögtön elmondja neki, mit kíván tőle. Kívánni a következőket 
kívánta :

„Luther vonja vissza tévedéseit, ígérje meg, hogy a jövőben tar
tózkodni fog újabb tévedések elkövetésétől és kerülni fog mindent, 
ami az egyház békéjét megzavarhatná.”

Minthogy azonban Luther azt kívánta, hogy sorolják fel téve
déseit, ennélfogva a bíbornok akarata ellenére élénk szóhare fejlődött 
ki közte és a bíbornok között, amelynek Luther azzal vetett véget, 
hogy időt kért a dolog megfontolására. Már másnap írásban kijelen
tette, hogy csak akkor hajlandó bármit is visszavonni, ha megcáfolják. 
És a bíbornok, bárha mosolygott Lutheren, mégis beleegyezett abba, 
hogy Luther írásban válaszoljon.

Luther a bíbornoknak adott írásbeli válaszában határozottan 
kijelentette, hogy a pápa tévedhet éppúgy, ahogy Szent Péteris tévedett, 
ennélfogva joga van minden hívőnek kezében a bibliával megvizsgálni 
minden pápai nyilatkozatot és elvetni azt, ha nem egyezik a Szentírással. 
Valóban megható, mert Luther nagy lelki harcát bizonyítja, az irat 
befejezése :

„Amíg a felsorolt bizonyítékok fennforognak, nem tehetek más
ként. És csak azt tudom, hogy Istennek inkább kell engedelmeskedni, 
mint az embereknek Arra kérem főtisztelendőségedet, járjon közbe 
szentatyánknál, X. Leó pápánál, hogy ne taszítsa olyan könyörtelen 
szigorúsággal lelkemet a sötétségbe, mert az én lelkem csak az igazság 
fényét keresi és hajlandó mindent elismerni és visszavonni, ha meg
győződik a jobbról. Csak arra ne kényszerítsenek, hogy a lelkiismeretem 
ellen tegyek valamit, mert én kétely nélkül hiszem, hogy ez a Szentírás 
tanítása.”

De a bíbornok, aki tudós dominikánus volt, egyszerűen ráparan-
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csőit Lutherre, hogy vonja vissza tételeit és skolasztikus érvekkel 
mennydörgött az ágostonrendi barát ellen, amíg ez végül tűzbe jött 
és minden köteles tiszteletről megfeledkezve, bátran helyt állt a maga
igazáért.

„Elég v o lt! Vond vissza !” — kiáltott rá Vio bíbornok.
Mikor a barát könyörgött, hogy ne kívánja ezt tőle, a bíbornok 

felállt és haragosan így kiáltott rá :
„Eredj és vond vissza, vagy pedig ne kerülj többé a szemem elé !”
így ment el Luther. A bíbornok azonban kezdte kényelmetlenül 

érezni magát a meggyőződés e rendíthetetlenségének a láttára.
„Egy betűt sem vonok vissza” — írta még aznap este Luther Spala- 

tinnak. Azután a közjegyző és tanuk előtt lediktálta fellebbezését „a 
rosszul értesült pápától a jobban értesítendőhöz” és barátai figyelmez
tetésére elnyargalt Augsburgból Nürnberg felé. Az első nap egyfolytá
ban nyolc mérföld utat tett meg, úgyhogy este halálra fáradtan rogyott 
le a szalmára.

Nürnbergben érte utói egy pápai bréve, amely Vio bíbornokot 
felhatalmazta, hogy Luthert, akit akkor már eretneknek nyilvánítot
tak, a világi hatalom segítségével hatalmába keríthesse s minden helyet, 
ahová Luther esetleg fordulni talál, interdiktummal sújtson. Ennyire 
sietett a római udvar a veszedelmes ember megsemmisítésével. De 
Luther szerencsésen visszaérkezett Wittenbergbe s minthogy a pápa 
érzületét már ismerte, a pápától a zsinathoz fellebbezett.

A helyzet azonban nem olyan volt, hogy Róma azt a brévét végre
hajthatta volna. Mindenekelőtt tekintettel kellett lenni Frigyes választó- 
fejedelemre, aki nyilvánvalóan védelmébe fogadta a barátot. Frigyes
nek a szava ugyanis nagyon fontos volt a római királyválasztásnál.

Hogy békét teremthessenek békés eszközökkel, a pápa a szász 
eredetű Miltitz Károly kamarást azzal bízta meg, hogy adja át a vá
lasztófejedelemnek erényei elismerésének jeléül az aranyrózsát s ezzel 
kapcsolatban intézze el a Luther-ügyet egyszersmindenkorra békessé- 
gesen és zaj nélkül. Miltitz Altenburgban találkozott Lutherrel s rá
bírta őt bizonyos formális megállapodásra. Luther ügyét, régi kíván
sága szerint, egy német püspök döntése alá fogják bocsátani, addig 
pedig mindkét párt szüneteltetni fogja a vitát.

Míg a heves theológiai harcban ekképpen nyugvás következett be, a 
birodalom dolgai fordulóponthoz érkeztek. A welsi várban, a Traun 
mellett, amikor hazafelé utazott osztrák örökös tartományaiba, meg
halt I. Miksa császár. Interregnum következett. Észak-Németország-
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ban Frigyes szász választófejedelem vette át a birodalmi helytartóság 
vezetését, A fejedelem aztán éppen azáltal, hogy az egyházi kérdésben 
semmit sem tett, Luther dolgát fedezte.

Melanchton Fülöp híres német humanista tudós.
Fia ta lon  a w ittem bergi egyetem  ta n á ra  le tt  s L u th er h ívévé szegődött, aki nagy hasznát 
v e tte  a fia ta l ta n á r  nagy m űveltségének és nyelv tudásának , csendes lelkülete pedig 

jó tékonyan  befolyásolta L u ther szenvedélyes lényét.

Luther pedig éppen ezidőtájt arra használta fel szabad, nyugodt 
idejét, hogy tanulmányait elmélyítse. Ezáltal meggyőződése még jobban 
megszilárdult. S ugyancsak ebben az időben te tt szert egy jelentős 
segítőtársra is, akinek személyében a humanista tudomány is az egy
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házi átalakulás nagy munkájának szolgálatába lépett. Ez a segítőtárs 
Melanchthon Fülöp volt. Ez rokona volt Reuchlinnak, aki tanítója lett. 
Melanchthon kora érettségével keltett először bámulatot kortársaiban. 
Tizenhárom esztendős korában már a heidelbergi egyetemre járt, tizenöt 
éves korában átvándorolt Tübingenbe és tizenhét éves korában már ma-

Eck János.
K orának legkiválóbb szkolasztikus tudósa volt, aki rendületlenül ragasz
kodott az egyház tana inak  középkori értelmezéséhez. Leghevesebb és 
legkím életlenebb ellenfele volt L uthernek. Tám adó írásaival és v itá ival 

azonban csak s ie tte tte  a reformáció m egindulását.

giszter liberalium arcium lett. Teljesen a tudományoknak szentelte magát s 
nagy tekintélyre tett szert egyrészt latin, másrészt és még inkább alapos 
görög és héber tudásával.

Mint Reuchlin a héber nyelvtudomány alapjait, úgy vetette meg 
Melanchton a maga nyelvtanával a görög nyelvtudomány alapjait. 
Mint, a görög nyelv tanára Reuchün meleg ajánlólevéllel Wittenbergbe
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került. Alacsony, vézna termete volt, sápadt, szőke arca, félénk modora
és gyönge hangja, úgyhogy az első tekintetre nem igen keltett figyelmet.

Luther azonban csakhamar felismerte a huszonkét esztendős 
gyönge ifjúban lakó erős lelket s a két férfi között hamarosan szoros 
barátság fejlődött ki, amelyben Luther heves, szenvedélyes, harcias 
lelke társa csendes, szerény, mértéktudó és mérséklő lelkében meg
találta a maga egyensúlyozó erejét. Melanchthon nyelvtudása hasznára 
volt Luther bibliatanulffiányának is.

De ismereteinek mélyülése új vitába keverte Luthert. Már Augs- 
burgban arra kérte Eck Jánost, a skolasztika egyik legkiválóbb képvise
lőjét, hogy jelenjen meg Lipcsében nyilvános vitatkozás céljából barát
jával, Karlstadttal. Luther maga nem szándékozott részt venni a vitá
ban. Mikor azonban Luther kezei közé kerültek Eck tételei, azt látta, 
hogy ezekben támadás foglaltatik a saját tanai ellen. Harcias készségé
ben kiadta Eckkel szemben ellentételeit, a melyekben elveti a pápai 
elsőség bibliai megalapozását s valamennyi keresztény általános papságát 
hirdeti s egyben bejelenti, hogy személyesen részt óhajt venni a vitat
kozásban.

Bár a merseburgi püspök, aki az egyetem kancellárja volt, szám
űzetés terhe alatt megtiltotta á vitatkozást, György szász tartományúr 
mégis megparancsolta annak megtartását s a fejedelem maga is meg
jelent Lipcsében, hogy meghallgassa a vitatkozást.

Eck és Karlstadt között nagyszámú hallgatóság jelenlétében indult 
meg a vita. Ott Volt György herceg és a fiatal Barnim pommeráni her
ceg, aki akkor diszrektofá volt az egyetemnek. Külsőleg Eck sokkal 
hatalmasabb volt ellenfelénél, rendkívül jártas a théológiai vitában, 
győzelemhez szokva és óriási emlékezőtehetségű. Karlstadt ellenben 
esetlen modorú volt s a bizonyító helyeket mindig keresve idézte s több 
ízben csak másnap utasította vissza Ecknek e'gy-egy állítását.

Döntésre nem vezetett a vita s csak annál feszültebben várta 
mindenki Luther fellépését. Különböző ember volt külsőleg is a két 
ellenfél. Éck nagy, robusztus, bizonyos mértékben színészi megjele
nés, Luther sápadt és sovány, akinek csak mély, sötét szeme árulta el 
a lelkében lobogó lángot. így álltak szemben egymással két szőnyeggel 
borított szószéken az ellenfelek.

Két napig eredménytelenül folyt a vita a kegyes cselekedetekről, 
ízgatottabb lett a Vita harmadnap, mikor Eck rászorította Luthert a 
pápai tekintély feszegetésére és azt a tételt állította fel, hogy a pápa 
tekintélye visszanyúlik Krisztus és az apostolok rendelkezéséig. Luther
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kereken tagadta ezt s végül azt a kellemetlen igazságot vetette oda 
ellenfelének, hogy a görög katolikus egyház sohasem ismerte a pápai 
hatalmat s mégis annyi kitűnő szentje és egyházatyája volt.

„Igen ám — felelte erre Eck csakhogy ez a nézete megvolt 
már Wicliffnek és Húsznak is és a zsinatok mégis elvetették, mint 
eretnek tant.”

A harc dűlőre kezdett jutni, az érdeklődés egyre lázasabb lett. 
Luther nem ingadozott.

„Ez nem bizonyít semmit —* mondta Luther — mert nem egy 
nézet, amelyet a zsinatok kárhoztattak, ősevangéliumi igazság.”

„Mégis eretnek tanok azok — vágta vissza Eck — mert a jogszerűen 
egybegyűlt zsinat nem tévedhet.”

Erre Luther fölvetette a döntő kérdést:
„Mivel akarod bebizonyítani, hogy a zsinat nem tévedhet ?”
Az izgatottság óriási lett. György fejedelem felugrott és Eck így 

mennydörgött Lutherre :
„Ha azt hiszed, hogy a jogszerűen e'gybegyűlt zsinat tévedhet, 

akkor pogány vágy előttem és vámos !”
A vitát folytatták még néhány napig; de a döntés megtörtént. 

Luther nemcsak a pápa tekintélyét nem ismerte el többé, hanem tagadta 
a zsinatok csalhatatlanságát is. Ezzel letért a római katnolikus egyház 
alapjáról.

Még a vita folyamán történt egy másik fontos döntés is Majna- 
Frankfurtban, amely döntés végzetes útra sodorta a birodalom ügyeit. 
A választófejedelmek egyhangúan megválasztották I. Károly spanyol 
királyt német királlyá. A Választást hosszú hárc előzte meg s Károly 
királyt a közvélemény nyomása alatt választották meg, mint a hatal
mas Habsburg-ház egyik tagját, akit egyaránt nagy reményekkel üdvö
zöltek a lovagok és a városok, a nemzeti érzésű humanisták, sőt maga 
Luther is. Tőié várták minden nehézség megoldását. De soha nép jobban 
nem csalódott még számításában.

De egyelőre ezt senki sem látta. Sőt éppen ebben az időben tör 
tént meg a humanista birodalmi lovagók egyesülése az egyházi reform
párttal. Az egyesülés szószólója Huttéh Ultik Volt,

Hütten nemcsak humanista,- hanem kiváló hazafi is, akinek 
politikai ideálja a birodalmi egység volt. Amikör hadat üzent Ró
mának, tisztán Világi és nemzeti okokból tette, mert a vallási szem
pontokkal nem is törődött, Sőt Hutten Ulrik bizonyos kárörömmel 
tekintette Luther dolgát,
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„Egymással marakodjatok, hogy felfalhassátok egymást I” — 
mondta Hutten akkoriban egy szerzetesnek.

Hutten csak német szempontból küzdött a pápai udvar romlott
sága és gőgje ellen. Luther ellenben vallásos meggyőződésből indított 
harcot a régi egyház ellen, az egyházi közigazgatás rikító visszaéléseire 
csak az augsburgi tárgyalások során lett figyelmessé. így haladt pár
huzamosan a humanista nemzeti és vallási ellenzék, anélkül, hogy érint
kezett vagy pláne egyesült volna,

A lipcsei vitának híre mindezt egy csapásra megváltoztatta. Hutten 
egyszerre felismerte, hogy Luther kezdeményezése gyökerében támadja 
meg a pápaság uralmát s hogy ennélfogva Luther célja egybevág az ő 
céljaival. Nyomban síkraszállt Luther érdekében. Mindenfelé leveleket 
írt Luther támogatása dolgában. Mindenekelőtt személyesen nagy 
irodalmi tevékenységet fejtett ki, egyik röpiratot a másik után dobta 
ki a német nép közé, amelyekben rendkívül hevesen folytatta a régi 
támadásokat.

Az új röpiratok hatása mérhetetlen volt.
„A legtöbb német semmit sem gyűlöl annyira, mint a Róma ne

vet I” — írta akkoriban egy nürnbergi tudós.
Közben tovább fejlődött Luther dolga. Két egyetem, Löwen és 

Köln a lipcsei vita eléjük terjesztett aktái alapján kijelentették, hogy 
Luther tételei eretnek tanok. Erfurt természetesen megtagadott minden 
ítéletmondást, mert ott a Luther-pártiak uralkodtak s a humanisták 
lelkesen csatlakoztak a lipcsei vita óta a wittenbergi barát mellé. Közü
lök néhányan theológiai felolvasásokat tartottak rómaellenes értelemben.

Nemsokára Hutten írt Mainzból Luthernek, most elsőízben sze
mélyesen. Hangsúlyozta céljaik azonosságát és bizalmat kért tőle.

„Szabadítsuk fel az elnyomott h azá t! Isten mellettünk van. 
Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk ?”

Levele végén felajánlotta Luthernek Sickingen védelmét, mert 
Huttennek sikerült ezt a leghatalmasabb és legtöbb belátással ren
delkező birodalmi lovagot Luther ügyének megnyernie. Ezzel a lovag
rend összeköttetésbe lépett közvetlenül az egyházi reformátorral és a 
humanista ellenzékkel és pajzsával fedezte őket.

Lutherre nagy benyomást te tt ez a fordulat és levelezni kezdett 
közvetlenül Huttennel.

A világi védelemre valóban nagy szüksége volt Luthernek. Róma 
vonakodva ugyan, de Eck tapintatlan sürgetésére, aki azt kívánta, 
hogy vitázó ellenfele ellen alkalmazzák az egyházi fenyítéket, cselek
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vésre határozta el magát. A kölni és löweni egyetemek ítélete alapján 
bullát adott ki a szentszék Luther ellen. A bulla Luther 41 tételét kár
hoztatta s azt kívánta, hogy Luther a bulla közzétételétől számított 
hatvan nap alatt vonja vissza a kárhoztatott tételeket, mert különben 
azt rendeli, hogy minden világi hatóság tartozik a száműzöttet letar
tóztatni és a pápának kiszolgáltatni. Róma ezzel forma szerint hadat 
üzent az egész német mozgalomnak.

Róma voltaképpen nem is tehetett egyebet. Mert Luther kétség
telenül eretnek volt és kétségtelenül megtagadta tanainak a vissza
vonását s ezzel az egyházi tekintélynek tartozó engedelmességet. De 
éppen az a körülmény, hogy Rómának így kellett cselekednie, bizonyí
totta a régi egyház dogmatikus voltát szemben a szabadság szelle
mével, szemben az új korral, amely Luther Márton lelkét ösztökélte.

S csak most, mikor a bulla kiadásáról értesült s mikor a humanis
ták és a birodalmi lovagok támogatásából észrevette, hogy hatalmas 
áramlat sodorja őt, csak most vált nemzeti refomátorrá s csak most szánta 
el magát arra, hogy döntő támadást intéz a római uralom egész rend
szere ellen. Kiadta hatalmas vádira tát: Üzenet a német nemzet keresz
tény nemességéhez a papi rend javításáról. Iratát a császárhoz, a fejedel
mekhez és a lovagokhoz intézte.

Három bástyát dönt le ebben, három alaptételt. Az egyik az, 
hogy a világi hatalomnak nincs joga a papság fölött, sőt ellenkezőleg, 
a papi hatalomnak teljességgel alá van rendelve. A második az, hogy 
senkinek sincs joga a szentírást magyarázni, csak a pápának. A har
madik az, hogy csak a pápának van joga zsinatot összehívni.

Ezzel szemben nyiltan, határozottan felállítja a reformkövetelé
seket a keresztény nemesség e lő tt: a pápai udvar pompájának korlá
tozása, a német nép biztosítása a római kapzsiság ellen, az egyházi 
hivatalok szabad betöltése németekkel, a pörök német bíróságok előtt 
való elintézése, a püspökök szolgai esküjének eltörlése, a pápa világi 
hatalmának megszüntetése, a kolduló rendek korlátozása s a kolostorok 
eredeti rendeltetésének visszaállítása a keresztény iskola szolgálatában, 
a kikényszerített celibátus (papi nőtlenség) megszüntetése, végül az 
egyetemek és iskolák reformálása a humanisták szellemében és a biblia 
tanulmányozásának érdekében.

Még mindig nem hirdette Luther határozottan a Rómától való 
elszakadást, hanem csak a német egyház újjáalakítását terjedelmes 
önállóság alapján, hogy nemzeti egyház legyen körülbelül a spanyol 
és francia egyházak mintájára. Ezt a reformot a német püspökök

Tolnai V ilágtörténelm e X . 12
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is támogathatták és ha a hatalmas birodalom követelte, akkor sike
rülhetett is.

De természetesén Luther nemcsak Róma visszaéléseit és Német
ország fölött való uralmát támadta, hanem valamennyi keresztény 
általános papi voltának magyarázatával megrendítette a papság állá
sát világszerte, mert eddig a papság szerepelt közvetítő gyanánt Isten 
és az ember között. Az a tana pedig, hogy minden kereszténynek joga 
van kezében a bibliával a pápa kijelentéseit és a zsinati határozatokat 
felülbírálni, alapjában semmisnek mondta a pápa és a zsinatok minden 
igényét a csalhatatlanságra.

És Luther ugyanakkor, amikor a német egyházi alkotmány átalakí
tását követelte, egy másik iratában : Az egyház babiloni fogságáról, 
megtámadta a szentségekről szóló tant is, amely szorosan egybefüggött 
a papság közvetítő szerepével. Azt követelte, hogy az úrvacsorát szol
gáltassák ki bor és kenyér alakjában a hívők számára is, a szentmise- 
áldozatot mellőzzék s a szentségeket csak a keresztség és az úrvacsora 
szentségére korlátozzák.

A római egyház alapjaiban megremegett e súlyos csapások alatt. 
Ha benn élt még erős gyökerekkel a német nép lelkében, akkor a witten
bergi barát merészsége veszedelmes kalanddá Vált volna. De ennek az 
ellenkezője derült lei csakhamar.

V. Károly kiadta ugyan a pápai bulla értelmében a parancsot, 
hogy Luther iratait égessék el, ami burgundi örökös tartományaiban 
pl. Löwenben — meg is történt. Megtörtént továbbá Kölnben és Mainz- 
ban is, másrészt azonban több püspök is, így a bambefgi és a passaui 
visszautasította a pápai bullát és Vilmos bajor herceg egyenesen arra 
szólította fel Keket, hogy eszközölje ki a száműzetés visszavonását. 
Erfurtban, ahol Eck személyesen megjelent, a diákok valósággal meg- 
ostromolták a nyomdát és összetépték a bulla kész példányait, amelyek
nek kihirdetését az egyetem is kereken megtagadta. Lipcsében Eck 
valósággal életveszedelemben forgott. Semmi kétség, a közvélemény 
igen sok helyütt Luther mellett foglalt állást.

Hutten és barátai közben német nyelven folytatták az izgatást 
Róma ellen, amelyet addig latinul irányítottak. És Hutten már azt is 
hirdette, hogy fogjon a német nép fegyvert s az ő, meg Luther vezetése 
alatt szabadítsa meg Németországot a papi uralom alól.

Luther örült ugyan Hutten lázas tevékenységének, de a fegyveres 
megoldástól Irtózott.

„Nem kívánom - -  írja Spalätinnäk hogy erőszakkal és Vérfel
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küzdjenek az evangéliumért. Szó győzte le a világot, szó mentette meg 
az egyházat és szó fogja visszaállítani is /’

Kereken megmondta ezt Luther Huttennék is.
Mindazonáltal a lelkes hangulatra és lelke nyugodt önbizalmára 

támaszkodva megkockáztatta Luther a legvégső lépést is, amely vissza-

Luthet elérjen W íltenbeht/ben cl pápai ballát és a pápái határozatokat, melyek tanait
kárhoztatták.

A búlldégétés, am ely L u ther végleges szak ítását jelferitette a róm ai káthtfíiktis egyházzal, 
tu la jdonképpen a  w ittenbergi egyetem  tiltakozása volt a pápa ellen s M elanchthon meg

h ív ta  énhez az egyetem egész ifjúságát.

Vönhatatlanul elszakította őt a római egyháztól. A wittenbergi Elster- 
kápu előtt a tanárok és diákok közepette a pápai bullát és a pápai dekre- 
táliákat máglyatűzbe Vetette e szavakkal:

„Minthogy az Ur szentjét (vagyis : Krisztust) megszomorítottad, 
így emésszen el az örök tűz 1”

A bullaégetés voltaképpen az egyetemnek ünnepélyes tiltakozása 
volt, amelyre Melanchthon latin hirdetményében meghívta az egyetemi

12*
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ifjúságot is. A máglyatűz a wittenbergi kapu előtt felégette a hidat Luther 
háta mögött, amelyen esetleg visszatérhetett volna az anyaszentegyházba. 
Most már ez lehetetlenné vált ránézve.

E pillanatban V. Károly már német földön volt, sőt már 1520-ban 
császárrá is koronázták őt Aachenben, amikor letette azt az ősrégi esküt, 
hogy hűséges őre lesz a római egyháznak a pogányok és az eretnekek 
ellen. De aláírta a választási kapitulációkat is, amelyekben arra köte
lezte magát, hogy német ügyekben csak a németek tanácsára hallgat, 
hivatalos nyelvül a németet használja és idegen csapatokat a biroda
lomba nem vezet be.

Minden szem a császárra irányult. Mondhatatlan izgalom vett 
erőt a lelkeken birodalomszerte. Luthert száz meg százezren nemzeti 
hősnek tekintették és Luther visszavonhatatlanul szakított Rómával. 
A lovagok és humanisták nem álltak meg útjukban. Hutten újabb latin 
dialógusokat adott ki, amelyeknek hatása hallatlan izgalom volt. Hutten 
irataiban mindenáron a papi uralom alól való felszabadulást követeli 
s a papi javak bevonását, ha kell, háború árán is. Kétségtelen, hogy 
Hutten a forradalomtól sem riadt volna vissza, még a császárral szem
ben sem.

A kérdés egyre hangosabban dörgött: reformáció vagy revolnció ? 
A kérdést csak a császár dönthette el. Ámde V. Károly császár nem vál
totta be a német birodalomnak hozzája fűzött reményeit.

V. Károly. — Luther a wormsi országgyűlésen.

V. Károly, mikor német királlyá választották, alig múlt tizenkilenc 
esztendős. Ifjúsága szomorú volt. Szülei, Fülöp herceg és Johanna her
cegnő Spanyolországba utaztak s a csecsemő újszülöttet teljesen Margit 
nagynénje gondjaira bízták. Minthogy édesanyja megőrült, atyja pedig 
meghalt, Károly a szülői szeretet gondoskodását nem ismerte. Nevelője az 
utrechti Hadrian volt, a theológia komoly, lelkiismeretes, pedáns tanára, 
aki tudományos érdeklődést nem igen fejlesztett tanítványában, de 
szigorú katholikus meggyőződését egész életére átültette belé. Udvar
mestere Croy Vilmos herceg volt, híres világfi, de egyben kitűnő poli
tikus és államférfi is, aki haláláig csaknem korlátlan befolyással volt 
Károlyra.

Hadrian és Croy Vilmos kísérték el Károlyt Németalföldről Spanyol- 
országba, ahol három évig időzött, anélkül, hogy új alattvalói megked-
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vélték volna. A fiatal uralkodó beteges, gyönge ember volt s a lovagi eré
nyekben nem igen telt kedve. Emellett, bár látszólag hideg és közönyös 
volt, rendkívül könnyen haragra lobbant, bosszúvágyó és engesztelhe
tetlen volt. Politikai elhatározásaiban teljesen nevelője, Croy herceg és 
kancellárja, Galtinara Mercurio hatása irányította. De vallási dolgokban 
önálló volt, sohasem tétovázott. Rideg katholikus, természetesen nem 
római, hanem spanyol értelemben, de ez éppen eleget jelentett Luthernek 
és párthíveinek, hogy a császárról mit se reméljenek. Egyébként sem volt 
célja Károlynak, hogy megértse és támogassa a német nemzeti törek
véseket. Nagy atyjától, Miksa császártól örökölte a császári világuralom 
büszke, de megvalósíthatatlan gondolatát s ily szempontból Német
ország egy része volt csak világhatalmának. Németországon kívül jogara 
alá tartozott Burgundia, Spanyolország és Itália fele. Német nemzeti 
politikát tehát nem is űzhetett, de nem is akart űzni. Habsburg volt, 
aki úgyahogy otthonosan érezte magát a németalföldi tartományokban 
is, de Spanyolországot alig, Németországot pedig egyáltalán nem érezte 
hazájának.

Legszívesebben francia nyelven beszélt. Latinul nem igen tudott, 
spanyolul csak később tanult meg, németül soha nem beszélt jól. Ettől 
az uralkodótól függött a német nemzeti politika, a németek társadalmi 
és vallási jövője. Ha Károly császár megérteti a német törekvéseket, 
Luther reformját könnyen megvalósíthatta volna békés úton s meg
vetheti egy német nemzeti egyház alapjait, amely nem vezetett volna 
feltétlenül teljes szakadásra az ősi római egyházzal. Minthogy azonban 
erről szó sem lehetett, Luther és pártja egyre élesebb ellentétbe sod
ródott a római egyházzal szemben s a reformáció hosszú, véres forra
dalmakhoz vezetett és végül teljes szakadáshoz vallási téren, anélkül, 
hogy együtt járt volna vele a német nemzet politikai megerősödése is.

Bár a császár a németalföldi tartományokban elégettette Luther 
iratait, mégsem mert annyira szembehelyezkedni a közhangulattal, hogy 
Luthert egyszerűen kiszolgáltassa Rómának, hanem elrendelte, hogy 
idézzék meg Luthert a wormsi országgyűlés elé. Mikor azonban értesült 
róla, hogy Luther Wittenbergben elégette a pápai bullát, a császár vissza
vonta az idézést, mert nem volt hajlandó a nyakas eretnekkel semmiféle 
tárgyalásba bocsátkozni. Ámde a német nemzet csakhamar mégis kény
szerítette rá V. Károlyt.

Wormsban az országgyűlés 1521 január 28-án nyílt meg, amelyen 
eleinte az egyházi kérdés teljesen háttérbe szorult a politikai kérdések 
elől. Mindenekelőtt beleegyeztek a rendek, hogy Nümbergben birodalmi
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V. Károly német-római császár és spanyol király.
Ő volt az egyházi és világi h a ta lm a t egybefoglaló és v ilághatalom ra törekvő császári 
hata lom  utolsó képviselője. U ralm a k ite rjed t Spanyolországra, O laszországra, N ém et
alföldre és az am erikai gyarm atokra . I. Ferenc francia k irá ly  ellen négy Ízben veze te tt 
győzelmes h ad já ra to t. R óm át is elfoglalta s V II. Kelem en p áp át, ak i ellene a  franciákkal 
szövetkezett, elfogatta . K ím életlenül üldözte L u th e r t és p á rth ív e it s véres c sa tákban  győzte 
le a  p ro testáns ném et fejedelm eket. É lete  végén lem ondott a trónró l és egy spanyolországi

kolostorba vonult.
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kormány létesüljön 22 tanácstagból a császárihelytartó elnökíésével. 
Ez a kormány a császár távollétében teljes szabadsággal kezeli a végre
hajtóhatalmat, még egyházi ügyekben is, egyébként csak tanácstestület.

X. Leó pápa Medici és Rossi bíbornokokkal.
X. Leó a Mediciek családjából szárm azott. Nagy b a rá tja  volt a m űvészeteknek, de az 
egyházi élet rendje roham os bom lásnak indu lt az ő idejében. L u ther reform ációja az ö 

pápasága a la tt  kezdődött meg. Raffael híres festm énye a  firenzei P itti-pa lo tában .

Ezenkívül a francia Itália meghódítására, a római hadjáratra és a török 
elleni háborúra 4000 lovast és 20.000 gyalogost ajánlottak fel a rendek 
a császárnak egy félesztendőre, ha a birodalom belsejében nem zavarja
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semmi a békét. Végül a német-osztrák tartományokat a cseh és a magyar 
várományi joggal együtt átruházta a császár öccsére, Ferdinándra s 
ezzel megalapította a Habsburg-ház külön német-osztrák ágát.

Az egyházi kérdés elől azonban nem lehetett kitérni. A wormsi 
országgyűlésen nyilvánvalóvá lett, hogy az egyház reformja elkerülhe
tetlen. Megegyeztek ebben az összes pártok, sőt belátta ezt maga V. Ká
roly császár is. Aleander bíbornok, a pápai nuncius, aki azzal volt 
megbízva, hogy eszközölje ki Wormsban a pápai bulla végrehajtását, 
mikor elképedve látta a német rendek és a német nép hallatlan izga
tottságát, azonnal írt Rómába, hogy nyomban szüntessék meg a leg- 
kiáltóbb visszaéléseket, mert különben Németország elszakad Rómától. 
A császár, miután egy újabb pápai bréve ismételte a nuncius megbízatását, 
végül rendeletet terjesztett az országgyűlés elé, amelyben megparan
csolta Luther iratainak elégetését és Luther letartóztatását. Ezzel fel 
volt vetve az országgyűlés színe előtt az egész Luther-ügy. Hét napig 
tartó heves vita után a rendek a következő határozatot hozták : tekin
tettel a rendkívüli izgalomra, Luthert feltétlenül meg kell idézni az ország- 
gyűlés elé s ha eretnek tanait visszavonja, akkor tovább tárgyalnak vele 
a reformok dolgában, ha nem akar semmit sem visszavonni, akkor adja 
ki a császár ellene a szóban forgó rendeletet.

A császár ennek folytán aláírta az idéző levelet, mely felszólítja 
Luthert, hogy 21 napon belül jelenjen meg Wormsban császári védelem 
alatt.

Elérkezett a döntő perc. A legridegebb katholikusok is azt vallották, 
hogy az egész mozgalmat, amely Luther nevéhez és tevékenységéhez 
fűződött, a reformok hivatalos megvalósításával szereljék le. Minden a 
legjobban indult. A fejedelmek részletes emlékiratot nyújtottak át a 
császárnak, amelyben kifejtették, milyen visszaéléseket követ el a római 
udvar Németországban s követelték, hogy a császár védje meg Német
ország jogait Rómával szemben. Zsinat összehívását sürgették evégből 
német területen. Mindenkinek ajka Luther nevét hangoztatta, aki elhatá
rozta, hogy minden körülmények között elmegy Wormsba, ha idé
zést kap.

Luther útja Worms felé diadalát volt. Lipcsében az előkelő utasok 
áldomásával tisztelte meg őt a tanács. Erfurt határában az egyetem 
rektora, Krotusz Rubiánusz vonult ki eléje negyven lovas és óriási nép
tömeg élén. Mikor bevonult a városba, minden ucca, minden ablak 
tömve volt emberrel. Vasárnap nagy hallgatóság előtt prédikált az 
ágostonrendiek templomában. Az egyetem ünnepi lakomát rendezett,
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a tanács elhalmozta kitüntetéssel, a nép úgyszólván isteni csodaerőt 
tulajdonított neki. A többi városokban is mindenütt óriási népáradat

özönlött eléje, hogy lássák a „csodaembert.” Útközben értesült róla, 
hogy császári rendelet jelent, meg, amely megparancsolta, hogy könyveit 
égessék el. A császár környezete azt hitte, hogy ezzel visszariasztják
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Luther Márton, amikor még az ágosionrendi szerzetesek ruháját viselte.
Harm incnyolc éves volt Luther, am ikor Cranach Lukács, a híres ném et 
festő ezt a fam etszetű arcképet készíte tte  róla. E kkor m ár szak íto tt az 
egyházzal, de csak három év múlva, 1523-ban kezdett világi öltözetben járni.
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Luthert útja folytatásától, de Luther nem ismert félelmet. Oppenheim- 
ban, Frankfurt és Worms között Bucer Márton felszólította, hogy fogadja 
el Sickingen védelmét, de Luther az ajánlatra ezt felelte :

„És ha annyi ördög lenne is Wormsban, mint ahány cserép a ház
tetőkön, akkor is be akarok jutni a városba.”

Végre megharsant a wormsi toronyőr kürtje, jelezve, hogy Luther 
megérkezett. Nyitott kocsiban vonult be a városba, előtte lovon a csá
szári hírnök, mögötte számos nemes. „Száz lóval vonult be a nagy 
eretnek Wormsba” — jelentette Aleander bíbornok a pápának. Hatalmas 
tömeg tolongott a merész barát körül, akinek sötét, démoni szeme nyílt 
tekintettel nézett a tömegre. Mikor szállása előtt — Frigyes választó- 
fejedelem lakása közelében *— leszállt a kocsiról, így szólt barátaihoz, 
akik aggódva üdvözölték :

„Isten velem lesz.”
Majd késő éjszakáig látogatókat fogadott. Másnap korán reggel 

megkapta már az idézést az országgyűlés elé. Kerülő utakon kellett őt 
a püspöki udvarra vezetni, mert minden uccát sűrű néptömeg zárt el. 
A császár nevében a trieri érsek helytartója, Eck János intézte hozzá 
a kérdést, vájjon az előtte felhalmozott iratokat elismeri-e a saját ira
tainak. Miután a könyvek címét felolvasták, Luther igennel válaszolt 
a kérdésre. A második kérdés az volt, visszavonja-e azókat a tételeket, 
amelyek ez iratokban eretnek tanokat tartalmaznak. Luther erre gondol
kozás! időt kért és kapott is — egy teljes napot. Elfogódottnak és félénk
nek tetszett. A spanyolok és olaszok nélkülözték a parasztfiúban a világ- 
fias modort. A császár pedig kicsinylően így szólt:

„Ez ugyan nem fog eretnekségre bírni 1”
De Luther, bárha külsőleg határozatlannak látszott, lelke mélyén 

egy csöppet sem volt határozatlan.
„Egy betűt vissza nem vonok 1” — írta aznap este Kuszpiniánusz 

bécsi császári tanácsosnak. Mikor újra megjelent a püspöki udvaron, 
néhány órahosszat kellett az óriási tömegben várakoznia, mialatt derül
ten társalgott Peutinger Konráddal, az augsburgi városi írnokkal.

Világtörténeti pillanat előtt állott ekkor Luther. A fáklyák lobogó 
vörös fénye vetődött a teremben feszülten szorongó fejedelmek és elő
kelő nemesek izgatott arcára és díszöltözeteire. Eck újra elmondta a 
második kérdést, először latinul, azután németül:

„Visszavonod-e az irataidban foglalt eretnek tételeket ?”
Luther hosszabb beszédben felelt a kérdésre, először latinul, majd 

németül, határozottan, férfiasán, messze hangzó, csengő hangon. Ekkor
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volt talán életében legnagyobb a német reformátor. Beszédét azzal kezdte, 
hogy iratai három csoportba oszthatók. Az első csoportba tartoznak 
azok, amelyekben tanait fejti ki. A másodikba azok, amelyek a pápaság 
visszaéléseit ostorozzák. A harmadikba azok, amelyek vitairatok egyes 
személyek ellen. Az első csoportot nem vonhatja vissza, mert minden 
tanítása a biblián alapul. A második csoportot nem akarja visszavonni, 
mert akkor a római udvar tábora még jobban elnyomná Németországot. 
A harmadikat nem vonja vissza, mert ezzel még jobban felbátorítaná 
ellenségeit.

„Cáfoljatok meg, ha tudtok !” — ezzel fejezte be Luther beszédét.
Eck erre korholó hangon így szólt:
„Nem vitatkozásról van most itt szó. Jelentsd ki, aláveted-e magad 

a zsinatoknak vagy sem. Világosan, röviden válaszolj !”
Luther erre így felelt:
„Minthogy ő császári felsége, a választófejedelmek, hercegek és 

grófok egyszerű választ kívánnak, adok hát olyat, amelynek sem szarva, 
sem foga nincsen. Válaszom ez : Győzzetek meg vagy az írás bizonyságá
val vagy más nyilvánvaló érvekkel — mert én nem hiszek egyedül sem 
a pápának, sem a zsinatoknak, hiszen napnál világosabb, hogy ezek mind 
a ketten gyakorta tévedtek és maguk ellen szólották. Engem meggyőztek 
az írásnak ama helyei, amelyeket idéztem és lelkiismeretem rabja az 
Úristen szavának. Ennélfogva nem vonhatok vissza, de nem is akarok 
visszavonni semmit, mivelhogy a lelkiismeret ellen cselekedni bizony
talan és veszedelmes dolog.”

Eck még egyszer megkérdezte tőle, vájjon igazán azt hiszi-e, hogy 
a zsinatok tévedlek. S mikor Luther újra határozottan igennel felelt 
a kérdésre, a császár, aki elrémült Luther szavai hallatára, parancsot 
adott, hogy a tárgyalást szakítsák félbe. Óriási izgatottság támadt a 
teremben s Luther ekkor kiáltotta harsány hangon e világhírű szavakat:

„ Itt állok, nem tehetek másként 1 Isten engem úgy segéljen 1 
Amen I”

A spanyolok csúfolódva követték őt, mikor kezét mintegy diadal
masan a magasba emelve távozott. A németek ellenben örültek földijük 
állhatatosságának és örült neki Luther fejedelme is, bár este szokott 
óvatos módján így szólt Spalatinhoz :

„Túlságosan merész ez az ember 1”
De Luther barátainak, akik lakásán várakoztak rá, mialatt 

derült izgalomban magasra emelt karral fel s alá járt szobájában, így 
kiáltott oda:
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„Átestem rajta ! Átestem rajta !”
A császár azt hitte, hogy most már végzett Lutherrel s már másnap 

sajátkezűleg írott rendeletet terjesztett az országgyűlés elé, amely szósze- 
rint elhatározta, hogy Lutherral úgy fog elbánni, mint eretnekkel. Ámde a 
rendek újra ellene szegültek a császári akaratnak és el is értek annyit, 
hogy nyolctagú bizottságot küldtek ki azzal, hogy folytassa Lutherrel 
a tárgyalást. Mert Luther háta mögött sok százezernyi ember állott. 
Luther megjelent a bizottság előtt, amelynek tagjai felszólították, 
hogy legalább a zsinatok ellen szóló tételeit vonja vissza. Hiába. Másnap 
arra kérték csak, ígérje meg, hogy aláveti magát egy új zsinat döntésé
nek. Ez annyit jelentett, hogy a pápai bullát nem hajtják végre és a 
birodalom hivatalosan elismeri Luthernek azt a régi kívánságát, hogy 
zsinat döntsön az ügyében. Luther nem is utasította vissza határozot
tan ezt az ajánlatot, de beleegyezését ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a 
zsinaton semmit sem fognak Isten szava ellen határozni. Arról pedig, 
hogy alávesse magát az egyházi tekintélynek, hallani sem akart.

A trieri érsek tisztában volt a pillanat egész rettentő komolyságá
val. Négyszem között még egyszer beszélt az ágostonrendi szerzetessel 
s arra kérte, hogy tegyen ő maga indítványt.

„Főtisztelendő úr — felelte Luther -r- ha az én ügyem nem Isten
től van, akkor el fog múlni. De ha Istentől van, akkor nem lehet gátat 
vetni nek i!”

S mikor az egyházfejedelem újra sürgette, Luther így felelt:
„Nem engedhetek. Legyen úgy, ahogy Isten akarja I”
A tárgyalás véget ért. Luther nyugodtan távozott.
Eck a császár megbízásából még aznap este közölte Lutherrel, 

hogy megindítják ellene az eljárást, minthogy nem engedett és 21 nap 
időt kap szabad elvonulásra. Luther másnap csendben el is utazott. 
Frankfurtból még két levelet írt a császárnaké s a fejedelmeknek s kijelen
tette újra, hogy hajlandó pártatlan bíróság döntésének alávetni magát 
és hajlandó mindent visszavonni, ha a szentírásból megcáfolják. Azután 
folytatta útját észak felé.

A wormsi országgyűlés után elkerülhetetlenné vált a szaka
dás a reformátor hívei és Róma között. Az egyházi tekintély csalhatat- 
lanságának elve és a lelkiismereti szabadság nagy elve állt szemben egy
mással s a kettő között a kiegyenlítést ott a wormsi országgyűlésen nem 
tudták megtalálni.

A középkor és az újkor mérkőzött egymással s az ellentétet 
békésen nem lehetett elintézni. Harcnak kellett döntenie, mert az
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emberiség mindig vérrel keresztelte meg az új, nagy gondolatokat.
így történt akkor is.

Károly császár hű maradt a pápasághoz. Szövetséget is kötött vele 
X. Leó pápa Franciaország ellen, jutalmul mintegy azért, hogy a csá
szár szilárdan elhatározta magában a német eretnekség kiirtását. A Luther 
ellen szóló császári rendelet megszövegezésével Károly császár Aleander 
bíbornokot bízta meg. A rendelet kimondja Luther fejére a birodalmi 
száműzetést, kimondja, hogy Luther könyvei megsemmisítendők, elren
delte továbbá azt is, hogy ezentúl az egyházi felsőség tudtán kívül és 
akarata ellenére semmiféle könyvet nem szabad kinyomatni és árúba 
bocsátani.

Ezzel a Habsburg-ház s vele együtt a császárság ridegen szembe 
helyezkedett Németország legerősebb szellemi áramlatával s a meg
oldásra váró nemzeti kérdésekhez hozzá sem nyúlt. Halálos csapást 
mért ilyen módon saját magára. Mert józan ésszel senki sem remélhette, 
hogy a wormsi rendelet el fogja nyomni az óriási nemzeti mozgalmat. 
Ha pedig nem lesz eredménye, akkor tisztán fogja látni mindenki a 
német császárság tehetetlenségét. De a császár, aki megesküdött, hogy 
a római egyház védelmezője lesz, nem tehetett mást. Ez a tehetetlen
sége azt bizonyította, hogy a császárság nem volt többé nemzeti intéz
mény. Már pedig enélkül nem volt többé létjogosultsága.

Luther száműzetésben. — Az egyházi szakadás. — A lovagok lázadása.

A wormsi országgyűlés eloszlott. A német nemzet követeléseire 
a császár nem is felelt. Luther hívei ellen, bár több százezren voltak már, 
írtóháborút izent. A nagy pillanat siralmasan kárbaveszett. A szabad 
gondolat ereje egyelőre nem mutatkozott. A birodalmi lovagok moz
galma, amely oly régóta forradalomra készült, látszólag elposványoso
dott. Sickingen, a lovagrend szemefénye a döntő pillanatban cserben
hagyta feleit s a császár szolgálatában Franciaországba vonult hábo
rúba, hogy zsákmányt és dicsőséget arasson. Maga Hutten pedig kicsi
nyes civódásokba keveredett.

„Kutyák csak ezek, akik ugatnak, de nem harapnak” — mondo
gatták kárörvendőn a mozgalom ellenzői és Erazmusznak igaza volt, 
mikor hideg józansággal így szólt:

„Aki így beszél, aki így fenyegetőzik, amögött legyenek harcrakész 
csapatok.”



190 Tolnai Világtörténelme

Úgy látszott, hogy az egész mozgalomnak, beleértve a tisztán 
egyházi mozgalmat is, nincs vezére. Már pedig vezér nélkül szétszóródik 
a nyáj.

Luther Márton, mint György lovag.
A wormsi országgyűlésen L utherre  k im ondták  a birodalm i á tk o t, am i szám űzetést 
je len tett. Frigyes szász választófejedelem  azonban titokban  W artbu rg  várába  v ite tte  
L u thert, aki György lovag álnév  a la tt  élt itt. L u ther szakállt növesz te tt, lovagolt, 
vadászo tt, hogy még a v á r személyzete se sejtse kilétét. B ará ta i és ellenségei 
egyarán t e lveszettnek h itté k  m ár, de L u ther csakham ar ú jabb  rö p ira to k k al adta 

jelét életbenlétének.

Maga Luther is eltűnt. Nem tudta senki, hová lett. Nem tudta senki, 
meggyilkolták-e vagy börtönben sínylődik. Lutherrel már Wormsban



A re/ormáció története 191

közölték fejedelme megbízásából, hogy útközben biztos helyre fogják 
vinni. Titokban kellett Luthert megoltalmazni a császár haragja ellen, 
mert ki mert volna nyiltan szembeszállni a világ hatalmas uralkodójá
val — egy száműzött eretnek érdekében. Ennélfogva Luther megmenté
sét oly óvatosan végezték, hogy eleinte maga a választófejedelem sem 
tudta, hová rejtették pártfogoltját. Luther Wormsból Möhrába utazott,

Luther szobája Wartburgban.
A wormsi országgyűlés u tán  W artburgban élt a reform átor tíz hónapon á t, m in t ,,György lovag.” 
Pártfogója, Frigyes szász választófejedelem  v ite tte  ide titokban , hogy m egoltalm azza 
V. K ároly császár harag játó l. Sokat dolgozott i t t  L u ther, itt fo rd íto tta  le ném et nyelvre 

a b ib liá t is. A szobáját régi berendezésével m a is m utogatják  az érdeklődőknek^

ahol egyelőre nagybátyjánál húzódott meg. De nemsokára fölkerekedett 
s megindult Waltershausen felé a hegyeken keresztül. Estefelé, mikor 
szekere nagy üggyel-bajjal fölfelé vergődött, Altenstein mögött, a mere
dek bükkös hegyoldalon lovascsapat rontott elő a sűrűségből zárt 
sisakkal, kivont karddal. Luther harmadmagával utazott. Egyik kísérője 
kiabálva megszaladt, a másik hangos vitába elegyedett a lovasokkal, 
hogy a kocsis azt higyje, komoly támadásról van szó. A lovasok nem
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törődve sem Luther társával, sem a kocsissal, kiemelték Luthert a sze
kérből és kényszerítették, hogy a bokrok közé szaladjon velük. Ott 
azonban paripa várta Luthert, a csapat vezetője lebocsátotta sisakrosté
lyát s a választófejedelem várnagyának, a becsületes Berlepsch János
nak arca mosolygott Lutherre. A csapat vágtatva Wartburg vára felé 
haladt s éjfél volt már, mikor a vár hídján keresztülrobogtak.

Wartburg várában még a várbeliek előtt is úgy szerepelt Luther, 
mint egy „György lovag” nevű államfogoly, aki úgyszólván nem is igen 
hagyhatta el szobáját sem, amelynek szűk ablaka a thüringiai bükkerdő 
lombtengerére nyílt s a Rhön távolban kéklő kúphegyeire. Ez a hely 
valósággal nyugodt elmélyedésre és komoly tanulmányokra termett. 
Luther fel is használta a kényszerű alkalmat, de egyelőre természetesen 
tovább kellett játszania a rászabott szerepet. Szakállt növesztett, lova
golt, vadászni is eljárt hébe-korba, szóval hadfi módjára viselkedett. 
Nem is ismert rá senki, amíg Luther maga nem jelent meg újra az ese
mények színpadán. Mert ki vágy ott a szíve a wartburgi várból szakadat
lanul a szellemi harctérre. Érezte, hogy ott a vár rejtekében is ő a küz
delem középpontja. Csakhamar titkos összeköttetésbe lépett Wittenberg- 
gel, egyszer lopva át is lovagolt oda s amellett fáradhatatlanul küldözte 
a világba üzeneteit és vitairatait. Hevesen szembeszállt a löweni és párizsi 
theológusokkal, akik mindenáron alaposabban meg akarták okolni Luther 
száműzetését. Albrecht érseket fenyegető hangon felszólította, hogy 
szüntessen meg több visszaélést és megvolt az az elégtétele, hogy a biro
dalom első választófejedelme alázatosan biztosította róla őt, a száműzött 
és megbélyegzett barátot, hogy a szóban forgó visszaélések már meg
szűntek. Emellett folytatta a tisztán theológiai munkát is. Folytatta 
latinnyelvű zsoltármagyarázatait és összegyűjtötte 24 prédikációját, 
többnyire a szentírás egyszerű szövegmagyarázatait. Legelőször kellett 
volna azonban említenünk, hogy itt kezdte meg főmunkáját, a biblia 
új német fordítását, amelynek révén az új német irodalmi nyelv egyik 
nevezetes úttörőjévé vált az egyszerű ágostonrendi szerzetes.

Hét zsoltárt már régebben lefordított németre. Az újszövetség 
fordítását azonban Wartburgban kezdte és fejezte be Erazmusz görög 
szövegkiadása nyomán. Valóban csodálatraméltó munkát végzett, mert 
a wartburgi magányban voltaképpen semmiféle irodalmi segédeszköze 
nem volt a nagy munkához. A biblia latin fordításán kívül csak nyelv- 
ismeretére támaszkodhatott.

Mindezt a nagy szellemi tevékenységet aközben fejtette ki, mi
alatt súlyos gondok kínozták, hogy mivé fog fejlődni megkezdett nagy
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műve, az egyház újjászervezése s mialatt a teljesen megváltozott élet- 
körülmények, amelyek közé oly hirtelen került, testileg is nagyon meg
viselték. Ekkor történt, hogy a túlfeszített szellemi munka közepette 
a wartburgi vár éjjeli csöndjében úgy rémlett neki, hogy megjelenik 
előtte a kísértő ördög fekete alakja, amelyben Luther éppoly szilárdan 
hitt, mint akkoriban az egész világ.

.És Luthernek valóban volt oka az aggodalomra. Mert wittenbergi 
barátai ő nélküle nem igen számítottak. Nem volt közöttük egyetlen
egy sem, aki őt helyettesíthette volna. Ellenben volt köztük nem egy 
Qlyan ember, aki heves meggondolatlanságával minden ellenségénél 
nagyobb ártalmára vált a mozgalomnak.

Különösen Karlstadt cselekedett nagyon esztelenül. Tiszteletre
méltó meggyőződéssel, de teljesen oktalanul súlyos csapásokkal kezdte 
döngetni a régi egyházi rendet. Német egyházi nyelvet követelt, az úr
vacsorának mindkét alakban való kiszolgáltatását és a papi nőtlenség 
megszüntetését hangoztatta. A wittenbergi ágostonrendiek eltörölték 
a szentmiseáldozatot, esztelenül kezdtek viselkedni és Wittenberg váro
sában oktalan szenvedély kezdett úrrá lenni a lelkeken. Zwickauban 
egy Storch Miklós nevű takács :külön felekezetet alapított, amely a biblia 
tekintélyét is elvetette és a közvetlen isteni sugallatra kezdtek hivat
kozni. .Kárhoztattak az újszülöttek megkeresztelését és Krisztus új 
eljövetelét hirdették. Csakhamar átcsaptak szociális térre is és azt han
goztatták, hogy a vagyonközösség az őskeresztény községek mintájára 
isteni intézmény. >

Az új felekezet egyik legbuzgóbb híve a Mária-templom egyházi 
szónoka, Münzer Tamás volt. Hírnököket, 12 apostolt és 72 tanítványt 
küldött szét a világ minden tája felé, hogy hirdessék az új evangéliumot. 
Minthogy Frigyes választófejedelem, aki lelke mélyén maga is határo
zatlan volt, halogatta a közbelépést, végül a zwickaui plébános és a 
polgármester vetett véget az őrjöngésnek s az új szekta híveit fegyverrel 
kergették szét. A legtöbb szökevény Wittenbergbe menekült, ahol nagy 
felfordulást okoztak és még jobban felkorbácsolták a szenvedélyeket. 
A misét és a latin egyházi nyelvet az egész városban mellőzni kezdték, 
a templomokat megrohanták s az oltárokat, szobrokat és képeket, mint 
bálványokat, szétrombolták és az uccára dobálták.

Frigyes választófejedelem tanácstalanul állt szemben az ország
szerte egyre jobban elhatalmasodó féktelenkedőkkel, Amsdorf és Me- 
lanchthon pedig valósággal reszkettek a következményektől. Végül György 
herceg, aki kelletlenül látta a viszonyok elfajulását, szigorú megbízást
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eszközölt ki a birodalmi kormánytól, amely utasította a merseburgi 
és meisseni püspököt, hogy vessenek véget az egyházi újításoknak. 
György herceg szándéka szerint a büntetés éppúgy sújtotta volna Luthert 
is, mint Karlstadtot. Ezt meg kellett akadályozni.

Luther, mihelyt Wartburgban értesült a történtekről, megfeled
kezett minden veszedelemről. Lovaglóujjasban és lovagcsizmában egye
dül, minden kíséret nélkül, lóháton Wittenbergbe indult, ahová baj 
nélkül meg is érkezett. Egy hétig prédikált mindennap az új szekta 
ellen és lecsillapította a szenvedélyes mozgalmat, amely nagyobb vesze
delemmel fenyegette az egész reformmozgalmat, mint a régi egyházat, 
amely ellen irányult. Karlstadt és Münzer megszökött Wittenbergből. 
Luthernek nem történt baja, mert a wormsi rendelet formai érvényessé
gét sokan kétségbe vonták s mert az illetékes körök meggyőződtek róla, 
hogyha Luthert eltávolítják, rögtön mások lépnek a helyébe, akik távol
ról sem mérkőzhetnek Luther jelentőségével. így aztán, bár a nürnbergi 
birodalmi kormány az egyházi újítások ellen kiadta imént említett 
szigorú parancsát, mégis hallgatagon eltűrte, hogy Luther tanai és iratai 
magában Nürnbergben is, a kormánynak úgyszólván szeme láttára, egyre 
nagyobb mértékben terjedjenek. Csakhamar egyebet is tett a nürn
bergi kormány.

VI. Hadridn pápa ült ekkor a pápai trónon, V. Károly császár 
öreg tanítója, az utolsó német származású ember, aki a pápai tiarát 
viselte. Az új pápa, aki merőben ellentéte volt elődének, a művésze
tekért rajongó, humanista hajlamú X. Leónak, azzal a szilárd elhatáro
zással foglalta el a pápai trónt, hogy megvalósítja az egyház elodáz
hatatlan reformját. A spanyol reformokat akarta az egyházban általá
nosítani, amelyeknek jórészt Spanyolországban is ő volt egyik megvaló
sítója, mint tortosai püspök és a szent inkvizíció feje. A reformot magá
ban Rómában kezdte a pápai udvartartással, amely előde fényes uralma 
alatt valóban rémes helyzetbe jutott. A pápai pénztárak üresek voltak, 
rengeteg volt az adósság. A drágaságok, még a pápai tiarák is zálogban 
voltak. A városban és a város környékén rablóbandák garázdálkodtak. 
A bíbornokok palotáiban a menedékjognál fogva egész sereg gonosztévő 
rejtőzködött az igazságszolgáltatás sújtó karja elől. Az új pápa kímélet
lenül látott hozzá a tisztogatáshoz. A művészeket és poétákat, akiket 
pogány élősdieknek tekintett, elűzte udvarából. Ő maga kolostori egy
szerűségben élt s egy öreg németalföldi gazdasszonyra bízta a háztar
tását. Róma uccáin eltiltotta a fegyverviselést s a bíbornokok palotáitól 
megvonta a menedékjogot. Majd korlátozni akarta a búcsúval való
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üzérkedést s bár bíbornokai erélyesen ellenszegültek és kifejtették előtte, 
hogy minden reform csökkenti a pápai jövedelmeket, Hadrián pápa 
mégis ragaszkodott elhatározásához. A teramói püspököt, Chieregati 
Ferencet elküldte a nürnbergi országgyűlésre, aki a pápa nevében nagy
szerű nyíltsággal festette le az egyház erkölcsi romlottságát, mélyreható 
reformokat jelentett 
be, zsinat összehívását 
ajánlotta fel német föl
dön, ezzel szemben 
azonban a wormsi ren
delet szigorú végrehaj
tását követelte. Mert 
Luthert még Hadrián 
pápa sem fogadhatta 
vissza az egyház kebe
lébe, hiszen a tervezett 
reformok mind a pápai 
hatalom visszaállítását 
és az egyházi hierar- 
khia kiépítését és meg
erősítését célozták.

Az országgyűlés, 
amelynek elnöke Fer- 
clinánd főherceg volt, 
mint császári hely
tartó, írásban felelt a 
pápai legátus előter
jesztésére és kijelen
tette, hogy a wormsi 
ediktumot lehetetlen
ség végrehajtani. Fel
sorolta újra Németor
szág összes panaszait a
szentszék ellen és követelte, hogy egy éven belül hívjon össze a pápa 
német földre zsinatot. Addig szabad legyen az evangélium hirdetése 
az egyház értelmezése szerint, de gyalázó iratok kiadása tilos marad
jon. Ezzel a válaszával a birodalmi kormány, ha nem is azonosította 
magát teljesen Luther ügyével, a Luther fejére kimondott egyházi 
átkot és száműzetést voltaképpen felfüggesztette és nyíltan azok élére

VI. Hadrián, az utolsó német származású pápa.
V. K ároly  nevelője volt, tortosei püspök és spanyol fő- 
inkvizítor. Szigorú rendszabályokkal igyekezett az egyházi 
visszaéléseket m egakadályozni s ezzel a  reform ációnak g á ta t 
vetni. De te rve  nem  sikerült, alig másfél évi korm ányzás 

u tán  m eghalt.
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állott, akik az egyház alapos megreformálását sürgették. Termé
szetes, hogy ezek után szó sem volt többé a Lutherféle mozgalom 
elnyomásáról.

Szinte úgy tetszett, mintha a wormsi végzetes döntést helyre lehet 
hozni s a reformmozgalmat át lehet terelni mégis a birodalmi hatalom 
kezébe. Ámde ekkor történt, hogy egy kezdettől fogva céltalannak 
tekinthető erőszakos törekvés alapjaiban rendítette meg a birodalmi 
kormány tekintélyét és belevilágított a németországi állapotok vigasz
talan ziláltságába.

Sickingen Ferenc, aki kezdettől fogva buzgó pártfogója volt az 
új tannak s aki a wormsi gyűlés után egy időre Franciaországban har
colt, csakhamar belátta, hogy a császári szolgálat nem jár a remélt ered
ménnyel. Elérkezettnek vélte az időt arra, hogy régi terveit megvaló
sítsa és fegyverrel kiizdje ki egyrészt a birodalmi lovagrend teljes füg
getlenségét, másrészt az egyházi fejedelemségek eltörlését és az egyház 
újjászervezését.

Sickingen Landauban bontott zászlót, ahol a birodalom minden 
részéből köréje sereglett a lovagrend és szövetséget kötött, hogy ezentúl 
nem ismer el maga fölött idegen bíróságot és saját maga fogja elintézni 
vitás ügyeit, fellebbezhetetlenül. A szövetség kapitányává Sickingent 
választották meg.

Hutten nyiltan szövetségre hívta föl röpirataiban a birodalmi 
városokat — a közös ellenség — a fejedelmek ellen. A kezdet elég komoly
nak tetszett. Sickingennek mintegy 5000 főnyi gyalogosa és 1500 lovasa 
volt számos jó ágyúval s a trieri érsek ellen vezette seregét. Ámde alig 
egy heti ostrom után kudarccal kellett visszavonulnia Trier falai alól. 
Hazafelé indult s útközben a templomokat, kolostorokat és a falvakat 
dúlta, rabolta.

A kudarc megpecsételte a birodalmi lovagrend sorsát. A trieri, 
pfalzi és hesseni fejedelem összeálltak, hogy megtorolják a lovagok 
felkelését, amely az egész fejedelmi rendet fenyegette.

Zsoldosaik szétverték néhány apróbb csatában Sickingen szövetsé
geseit s azután egyesülve, Sickingen legerősebb vára, Landstuhl ellen 
vonultak, mert Sickingen, akit mindenki cserben hagyott, ide vonult 
vissza. Ostrom közben egy leszakadt gerenda felhasította Sickingen 
oldalát. A várbeliek kapituláltak, szabadon elvonulhattak és maguk 
kai vitték a haldokló Sickingent is, aki pár óra múlva meghalt.

A szövetséges fejedelmek ezután gyors egymásutánban elfoglalták 
a lovag többi várát és pár hét alatt szétverték a frank és a sváb birodalmi
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lovagokat is, úgyhogy a lovagrend politikai jelentősége mindörökre 
véget ért.

A közhangulat részvéttel kísérte Sickingen sorsát, aki nagyot

Sickingen Ferenc, német lovag cs zsoldosvezér.
L uther pártfogója volt. M int a  ném et lovagok szövetségének kap itánya  háborút 
kezdett a  ném et egyházi fejedelmek ellen. Trier sikertelen ostrom a után 
Landstu l vá ráb a  vonu lt vissza, am elynek ostrom a alkalm ával halálos 

sebet k ap o tt.

akart, de gyönge volt hozzá. Egyesíteni akarta az egész köznemességet, 
a városokat és a parasztságot az egyházi és világi fejedelmek ellen, de 
terve csak álom maradt. Luther, akit egykori pártfogójának tragikus 
vége nagyon megrendített, ezt írta Spalatinnak :
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„Az Isten igazságos, de csodálatos bíró.”
Sickingen magával rántotta bukásába Hutten Ulrikot is, a kor 

legnagyobb agitáló íróját. Hutten Sickingen halála után betegen Baselbe 
menekült. Csak Zwingli Ulrik fogadta be őt Zürichbe s az Ufenau sziget
beli gyógyintézetbe szállíttatta a beteg költőt, ahol 1523 őszén nagy 
nyomorban meghalt. A halál megváltás volt rá nézve, mert az eszmékét, 
amelyekért harcolt, kora nem értette meg.

A lovagok felkelését a fejedelmek verték le, nem a nürnbergi kor
mány, amely a mozgalommal szemben eleinte nagyon is határozatlanul 
viselkedett, mert tudta azt, hogy Sickingen Luther híve volt s azt hitte, 
hogy a fölkelés mögött Luther áll. Pedig erről szó sem volt. A fejedelmek 
ennélfogva semmibe sem vették ezentúl a nürnbergi kormány intézke
déseit. Lázongtak ellene a birodalmi városok is amiatt a nagy terv miatt, 
amely egységes vámhatárral akarta körülfogni az egész birodalmat. Azt 
látták csak, hogyha ez a terv megvalósul, új terhek fognak rájuk nehe
zedni, a forgalom rendezéséből várható előnyöket nem tudták értékelni, 
így aztán az történt, hogy a városok, amelyek nagy részében megkezdő
dött már az egyházi átalakulás, rövidlátó szenvedélyük elvakultságában 
az ellen a kormány ellen, amely nemrégiben az egyházi reformmozgalom 
élére állt, az új tan halálos ellenségéhez, a császárhoz fordultak segít
ségért s követséget küldtek hozzá Valladolidba.

Nemsokára megnyílt a nürnbergi országgyűlés. A rendek egyértel
műen és hevesen támadták a kormányt. Világosan kitűnt, hogy egyálta
lán nem akarnak semmiféle birodalmi kormányt, legfeljebb római királyt 
hajlandók megtűrni, mint a távollevő császár helyettesét, aki azonban 
semmit sem jelentene. Szász Frigyes otthagyta az országgyűlést, mert 
nem nézhette nyugodtan, miképpen rombolják össze a rendek elvakult 
önzésükben azt a kormányhatóságot, amelyet önnönmaguk teremtettek 
védelemül az idegen császári hatalom ellen. Minthogy a császári követ 
is hozzájárult, a nürnbergi kormány összes tagját elbocsátották s magát 
a hatóságot áthelyezték a sváb Eslingenbe, ahol teljesen a sváb szövet
ség, illetve a württembergi osztrák kormány jelentéktelen eszközévé 
süllyedt, a birodalom pedig „szétvált önálló tagjaira.”

A nürnbergi országgyűlés az egyházi reformot egyelőre még mindig 
aemzeti értelemben iparkodott megvalósítani. Feloszlása előtt azt a 
határozatot hozta, hogy a wormsi rendelet csak annyiban háj tandó 
végre, amennyiben lehetséges. Az egyházi ügyek újabb országgyűlésen 
rendezendők, amelyet Speierben fognak tartani, a rendezés ideiglenes 
legyen, amíg a sürgetett egyházi zsinat a végleges rendezésről gondos
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kodik. VII. Kelemen pápa legátusának — VI. Hadrián már meghalt — 
újabb panasziratot nyújtottak át.

Az elhatározás tehát megvolt, de a reform megvalósításához hiány
zott a kellő nemzeti egység és önérzet. Róma nyomban óvást emelt sts 
ellen a határozat ellen, hogy világi gyülekezet rendezze, bárha ideiglene
sen is, az egyházi ügyeket. És ez volt a felfogása a császárnak is, aki 
egyszerűen megtiltotta a speieri országgyűlés megtartását s ezzel vég
legesen megsemmisítette az egyházi reformok állami megvalósításának 
reményét. Ugyanekkor más csapás is érte a refompártot. Ausztria, 
Spanyolorszá, Salzburg és tizenegy délnémet püspökség szövetségre 
léptek Regensburgban s kötelezték magukat arra, hogy ragaszkodnak 
az ősi egyházhoz, végrehajtják a wormsi rendeletet és saját országaikban 
megszüntetik a legkiáltóbb visszaéléseket. Önkényesen elváltak a szövet
ségesek a birodalmi rendek egyetemétől s ezzel alkalmat adtak a nemzet 
vallási kettészakadására és a forradalomra, amely mindent feldúlással 
fenyegetett.

Míg a birodalmi rendek ekképp önmaguk semmisítették meg a 
birodalmi kormányhatalmat, számos helyen a wormsi rendelet dacára 
megkezdődött az egyház újjászervezése Luther szellemében. Mérhetet
lenül megnövekedett a wittenbergi reformtábor tekintélye. Minden 
kérdésben hozzá fordultak döntésért. Valósággal bámulatos volt ez 
időben Luther irodalmi tevékenysége és levelezése, amelyben a szentírás 
szabad értelmezése alapján megkezdte az egyház újjászervezését.

Minthogy Luther a pápa és a zsinatok tekintélyét elvetette, a püspöki 
hatalmat nem ismerte el és valamennyi keresztény általános papi voltát 
hirdette, természetes, hogy az egyházi viszonyok rendezésére egyetlen 
tekintélyt fogadhatott csak e l : a község tagjainak egyetemét, illetve 
az összesség képviseletét, a tanácsot. Ez hozta a döntő határozatokat, 
ez választotta a plébánost, ez igazgatta az egyházi javakat. Ennélfogva 
egyelőre nem támadt egységes új egyház, hanem számtalan apró, önálló 
egyházközség. Lassan bekövetkeztek a szertartásbeli változások is. 
A szentmise áldozati jellege megszűnt s helyét az úrvacsora foglalta el 
kenyér és bor alakjában. A német nyelv kiszorította a keresztelésnél és 
az úrvacsoránál a latin nyelvet. Az istentisztelet középpontja a német 
prédikáció lett. Ezt az átalakulást legelőször a wittenbergi plébánia- 
templomban valósították meg, a vártemplom káptalanja azonban óhitű 
maradt. Még fontosabb újítás volt, hogy megszüntették a papi nőtlen
séget és ezzel a kolostori élet elvi alapját. Már Karlstadt szenvedélyesen 
küzdött mind a kettő ellen s Wittenbergben egy nagy ágostonrendi kon-
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venl a szerzetesi fogadalom és a rendszabályok kötelező ereje ellen fog
lalt állást. Azóta napirenden voltak a papi házasságok és a kolostorok 
egymásután kezdtek feloszlani. Luther maga-is helyeselte a mozgalmat, 
mert a szentírásra hivatkozva, elvetette úgy a papi nőtlenséget, mint 
a kolostori életet.

Hébe-korba ő maga is megáldotta egy-egy pap házasságát s azokat, 
akik a kolostorból ki akartak lépni, mindig támogatta. De azért a refor

mátor maga még mindig benn élt 
az ágostonrendiek kolostorában és 
csuhát hordott; csak 1524-ben 
vetette le, mert nagyon elrongyo- 
lódott s helyette polgári ruhát öl
tött, amint naiv örömmel dicse
kedett :

„Isten dicsőségére, sokak 
örömére, a sátán szégyenére és 
gyalázatára.”

A következő esztendőben 
végül megtette az utolsó lépést is 
és hirtelen elhatározással feleségül 
vette Bora Katalint, aki két évvel 
előbb 8 más apácatársával megszö
kött a nimtscheni apácakolostorból. 
Elhatározására, bár ellenségei kár
örömmel gúnyolták érte, az 
bírta rá Luthert, hogy mint férj 
és családapa példás életével min
tát szolgáltasson a protestáns 
világnak.

Az egyházi vagyon kérdésének megoldásával is megpróbálkozott 
Luther, de nem sok eredménnyel, mert a kapzsiság ellen erős közhatóság 
híján nem igen lehetett sikerrel védekezni. Az oktatás ügyét ellenben új 
alapokra fektette. Röpiratában kifejtette, hogy a városi hatóságoknak, 
minthogy őket illeti az a jog, hogy az egyházi ügyeket szabályozzák, 
kötelességük egyben átvállalni az egyház teendőit a közoktatás terén is. 
Mert az iskolákra szükség van egyrészt, hogy régi nyelvekre tanítson, 
amelyek nélkül a szentírás nem érthető meg, másrészt, hogy előkészítsen 
a gyakorlati élethivatásra, az állami és a községi közigazgatásra. Az 
antik nyelveken kívül zenét és matematikát, továbbá költők és történet-

Lulher felesége, Bora Katalin.
Apáca 'vo lt, de több  tá rsáva l együ tt el
hagy ta  a  kolostort s két év m úlva L uther 
felesége le tt. Férje halála u tán  még hat 

évig élt.
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írók olvasását kívánta Luther az új iskoláktól, amelyekbe ekképp Luther 
agitációja révén vonultak be a humanista tárgyak és a humanisták szel
leme. Az egyház újjászervezése és az oktatás ügyének reformja tehát 
kezdettől fogva karöltve haladt a német reformáció mozgalmával.

Bár politikai téren nem óhajtotta Luther az érvényesülést, a 
világi felsőségről szóló munkája új korszak kezdetét jelentette az állam

Egykorú gúnykép Lutherre és feleségére házasságuk alkalmával.
A gúnykép L u thert, m in t vándorló m adárkereskedőt m u ta tja  be, am int m agával cipeli 

összes pá rth ív e it. Felesége pu ttonban  viszi u tán a  a  ném etre fo rd íto tt bibliát.

elmélete terén is. A régi egyház alsóbbrendű intézménynek tekintette az 
államot, amely teljesen tőle függ. Luther kimondta, hogy a világi felsö- 
ség éppúgy Istentől ered, mint az egyház. Feladata a béke megóvása, a 
hit kérdéseibe ne avatkozzék bele, csak úgy, mint ahogy az egyháznak 
nincs joga a világi hatalom dolgába beleavatkozni.

Mindezek az alapelvek egyelőre természetesen c..ak apránként 
és rendszertelenül valósultak meg a gyakorlati életben. Minthogy a 
fejedelmek jórészt ellenséges indulattal viseltettek az új eszmék iránt
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s a legjobb esetben tétlenül nézték a mozgalmat, a reformok megvalósí
tását csaknem mindenütt maguk a községek, illetve később a község
tanácsok kezdeményezték. Szászországban Zwickau, Altenburg, Borna 
szervezte újjá az egyházat legelőször. Majd tovább terjedt az új hit 
Erfurtba, Magdeburgba és az északi kikötők közül Brémába, Ham
burgba. Délen Nürnberg állt a mozgalom élén, Ulm és Strassburg is az 
új hitre tért csakhamar, Augsburgban pedig csak a tanács ellenkezett, 
a polgárság nagy része evangélikus volt. Csehországban és Sziléziában 
is gyorsan hódított az újítás.

Legjelentékenyebb sikerét Poroszországban érte el Luther tana. 
Poroszország a német lovagrend birtoka volt, amelynek Brandenburgi 
Albert volt a nagymestere, aki Luther tanácsára és rendtársai meg vazal
lusai biztatására a porosz tartományi rendek beleegyezésével Porosz- 
országot világi hercegséggé változtatta s Krakó piacán, mint örökös her
cegséget, hűbérbe fogadta a lengyel koronától. Luther mellé állt tehát 
nydtan az eEő papi fejedelemség s megalakult az első evangélikus állam.

Hallatlan idők voltak ezek. Amit a németek évszázadokon keresz
tül szentnek tartottak, azt most egyszerre száz meg százezren cserben
hagyták s mint az ördög munkáját gyűlölték és megvetették. S a forron
gás egyre tovább terjedt, szóval és írásban folyt az izgatás, gyakran 
mértéktelenül. Hiszen az egyház tekintélyének porbaomlásával meg
rendült a földön minden más tekintély is. Szenvedélyesen bírálták az 
emberek a fennálló rendet. Kezükben a szentírással ezren meg ezren 
nemcsak az egyházi viszonyokat vizsgálták nyugtalanul, hanem az állam 
és a társadalom minden megnyilatkozását. Vallásos kötelességüknek 
kezdték vallani, hogy véget vessenek mindennek, ami ellenkezik a szent
írással. Ebben a felfogásban veszedelmes forradalmi erő rejlett. Jaj a 
nemzetnek, ha ez a felfogás elterjed a parasztság évtizedek óta amúgy 
is forrongó tömegei között is. Pedig ez elkerülhetetlen volt. Luther előre 
látta s azt hirdette, hogy a püspökök ellenállása az oka a forrongásnak, 
amelyet az evangéliummal szemben kifejtenek. Luther ellenségei Luther 
tanításának következményét látták a forrongásban. Asztrológusok nagy 
lázongásokat jósoltak s ezek a jóslások is csak növelték az izgalmat. 
Csak erős kormány lett volna képes a mozgalmat megfékezni, ha nyom
ban életbelépteti az elkerülhetetlen reformokat. De a kormány nem volt 
semmiféle, kölönösen mélyreható reformra rávehető. Az egyházi újjá
szervezés is kezdetét élte még csak. Hatalmasabb fejedelem még nem 
állt nyíltan Luther mellé s a-főpapság nagyrésze ellenséges indulattal 
volt az új egyházzal szemben.



A  re/ormacio története 203

A német parasztforradalom.

A vigasztalan helyzet oly polgárháborúba kergette Németorszá
got, amelynél rémesebbet sohasem élt még át.

A délnyugati vidékeken, sváb és frank földön tört ki a forradalom, 
ahol a politikai szakadozottság a legnagyobb volt, a papi uralom a 
legkiterjedtebb s a föld népe legsúlyosabban érezte elnyomatását, mert 
közel látta a svájci nép bátorító példáját. A mozgalom átterjedt innen 
Salzburgba, néhány osztrák tartományra, Thüringiába és Szászország 
egyes vidékeire. Az egész német parasztság tehát nem vett részt a moz
galomban, az északi területek népét egyáltalán nem érintette, a keletie
ket csak kevéssé. De a délieket, ahol akkor legnagyobb volt a kultúra, 
egytől-egyig belesodorta örvényébe és magával ragadta a föld népén 
kívül a városi lakosságot, sőt az elégedetlen lovagok egyrészét is, úgy
hogy valósággal országos felkeléssé fejlődött. A mozgalomnak voltak 
nemes és voltak hitvány motívumai, amint minden nagy mozgalomnál 
lenni szokott. Az egyházi, politikai és társadalmi szabadság után vaío 
vágy, a dühös gyűlölet és a vak fanatizmus az elnyomókkal szemben, 
kapzsiság és vérszomj egymással keveredve, féktelenül dühöngtek.

A Stühlingen grófságban, majd a közeli Kletgauban és Hegau- 
ban, végül Thurgauban hatalmasodott el legelőször a felkelés. Bul- 
gcnbachi Müller János, ez az eszes és vakmerő demagóg volt a vezér, 
akinek parancsára a pórok Waldshutban megesküdtek, hogy az evan
géliumi testvérszövetségben egyesülnek. Átterjedt innen a fölkelés 
csakhamar egész Svábországra. Fejedelmi vezér is akadt nemsokára 
az elűzött Ulrik württembergi herceg személyében, aki az elégedetlen 
lovagokat gyűjtötte össze egy táborba s fehérkeresztes lobogó alatt 
csak alkalomra várt, hogy betörhessen Württembergbe és a paraszt
lázadás segítségével hercegségét megint visszahódíthassa. Most úgy 
vélte, hogy ütött az óra. Tízezernyi emberével fölkerekedett és Stutt
gart alá vonult, de a paviai csata hírére visszavonult.

E kudarc nem csökkentette a fölkelést, amely napról-napra terje
dőben volt. Föllázadtak az algaui parasztok, csatlakozott hozzájuk 
Memmingen és Kempten polgársága is. A felső Dunáig terjedt már a 
fölkelés árja és Ulm körül hatezer paraszt verődött össze. Fegyvert 
fogtak a württembergi parasztok is s elfoglalták Stuttgartot, ahonnan 
az osztrák helytartó elmenekült. Fellázadt erre az egész keleti Schwarz
wald. majd utána Elzász is, ahol a megerősített Zabern lett a mozga-
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lom középpontja. Az osztrák Breisgau népe is fegyvert fogott, mintegy 
12.000 embernyi tömeg ostromolni kezdte Freiburgot s a várost meg
adásra kényszerítette.

A legnagyobb baj az volt, hogy a felkelőknek nem volt vezérük 
és egységes szervezetük. Városi polgárok, kishivatalnokok és evangé
likus lelkészek vezetése alatt kószáltak rendszertelenül kisebb csapa
tokban s ezek a vezetők irányították a mozgalmat elsősorban az egy
ház ellen. Számos kolostort elpusztítottak, köztük a lorchit is, amely
ben a Hohenstaufok sírjai voltak. Számos várat leromboltak s hónapo
kon keresztül céltalanul és esztelenül pusztítottak a féktelen tömegek 
mindent, ami eléjük került, anélkül, hogy tudták volna, mit akarnak 
a romok helyébe építeni.

Körülbelül 1525 áprilisában merült föl végre valamely program, 
amely a fölkelésnek célját és irányát megszabta. A német parasztság 
tizenkét pontja : ez volt a program címe. A szentírásra való hivatkozással 
a következőket kívánták a fölkelők: szabad plébánosválasztás, az 
evangélium szabad prédikálása, a tizedek eltörlése a nagytizeden kívül, 
a jobbágyság megszüntetése, szabad vadászat, halászat és erdőhaszná
lat stb., stb. A program azzal a kijelentéssel végződik, hogy hajlandók 
megváltoztatni a programban mindazt, ami esetleg beleütközik a szent
írásba. Néhány hét alatt elterjedt ez a program sok ezer példányban 
az egész délvidéken s amennyiben az egész mozgalomnak volt vala
melyes világos célja: ez a pár kívánság volt az.

Közben átcsapott a fölkelés Frankóniába is, ahol egységesebb 
lévén, erősebb is volt. Először is Rottenburg városában és környékén 
tört ki a zendülés, ahol a városi tanács régóta civódott a céhekkel. 
A város környékén erőteljes, fegyverforgató nép lakott. Először a vidék 
népe fogott fegyvert, majd csakhamar a városi polgárság is, amelyet 
több lelkész, köztük az odamenekült Karlstadt■ izgatott lázadásra. 
A tanácsot elcsapták és helyébe új, forradalmi tanácsot választottak. 
A katholikus szertartást eltörölték. Nagy volt a forrongás a szomszédos 
uürzburgi apátságban is. Bambergben is kitört a nyílt zendülés. Fegy
veres parasztok és polgárok egyesült erővel elpusztították a kanonokok 
házait s a gyönyörű székesegyházat is alig lehetett megmenteni a föl
kelők dühétől.

Még veszedelmesebbre fordult a dolog, mikor Odenwaldban hatal
mas paraszttábor sereglett egybe, amely az „evangéliumi sereg”-nek 
vagy „fehér sereg”-nek nevezte magát s Metzler György és Hipler Wen- 
delin vezetése alatt állott. Ez utóbbi, aki valaha a Hohenlohe grófok
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kancellárja volt, elszánt, ügyes és társainál jóval körültekintőbb vezér 
volt. Ő lett a lelke csakhamar az egész frankóniai mozgalomnak. A „fehér

Geyer Flórián, a parasztlázadás egyik vezére.
F rank  lovag volt, de a nemesség ellen tám adó parasztok élére állo tt. Az ő nevéhez 
fűződnek a parasztlázadás legnagyobb borzalm ai. Vitéz és kegyetlen katona volt, de 

liadvezéri tehetség nem volt benne. A sajá t sógora gyilkolta meg.

sereg” lerombolta és kirabolta a szép schönthali bencés kolostort s 
egyesült a katonailag sokkal gyakorlottabb „fekete sereggel,” amely 
Geyer Flórián frank lovag vezetése alatt Rottenburg vidékén verődött
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össze. Az egyesült tábor aztán megindult dél felé. Geyer Flórián vitéz, 
de kegyetlen katona volt, az ő nevéhez fűződik a parasztlázadás legtöbb 
borzalma. Nagyobbszabású vezéri képessége nem volt, csak az öldök
lésben lelte gyönyörét.

A wertheimi és löwensteini grófot kényszerítették a tizenkét pont 
elismerésére, azután tovább vonultak és husvét vasárnapján már Weins- 
berg előtt ütöttek tábort. A várost és a hozzátartozó Weibertreu várat 
a sváb szövetség gyönge helyőrségével Helfenslein Lajos gróf védelmezte.

A lázadó parasztok meggyilkolnak egy kezükbe került lovagot.

Geyer Flórián hamarosan hatalmába kerítette a várat. A polgáro
kat megkimélték, de akin csizma vagy sarkantyú volt, azt halálra szán
ták. Alig húsz nemesember, köztük Helfenstein gróf került élve az 
ellenség kezébe, de csak azért, hogy kegyetlenül kivégezzék őket, lands
knecht módra, dárdafutással. Husvét keddjére tűzték ki a kivégzés 
végrehajtását. Helfenstein gróf hiába kínált a lázadóknak 30.000 forint 
váltságdíjat, boldogtalan ifjú felesége, aki Miksa császár természetes 
lánya volt, karján kétéves fiacskájával hiába vetette magát kegye
lemért könyörögve a vezérek lába elé; könyörtelenül belekergették 
először a grófot, azután társait a dárdauccába, amíg egymásután holtan 
össze nem roskadtak.

A weinsbergi rémtett hírére Odenwaldtól a sváb határig az egész
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nemesség elfogadta a tizenkét pontot. A parasztság vezérei azonban 
elhatározták, hogy egyszersmindenkorra végeznek az összes nemesekkel 
és kolostorokkal s tömérdek várat és kolostort elfoglaltak és kifosztottak.

Győztek a felkelők egész Svábországban és Frankóniában. Ért
hető, hogy a déü forradalom vezetőinek fejében fölmerült ekkor az a 
gondolat, hogy a birodalmi alkotmánynak annyiszor megkísérelt, de 
sohasem sikerült reformját maguk próbálják megvalósítani. Valószínű
leg Hipler Wendelin szövegezte meg az erre vonatkozó tervet. A paraszt
ság tizenkét pontján kívül azt kívánta Hipler, hogy az egyházi 
javakat tegyék közjavakká, a római jogot mellőzzék, léptessék életbe 
újra a német jogot a népbírósággal s egy adó legyen csak : a császári 
adó. Egységes pénz, mérték és súlyrendszer legyen az egész birodalom
ban, korlátozzák a nagy kereskedőházak uzsoráskodását, védjék meg 
az országutak biztosságát. Heilbronnban alakuljon ideiglenes birodalmi 
kormány, alakítassék állandó hadsereg s hívjanak össze Heilbronnba 
országgyűlést. Ha ez a program megvalósulhatott volna, a rémes fel
kelésből erős királyi hatalom alatt az állami egységhez közeledő ala
kulat nőtt volna ki s a német nemzet mondhatatlan nyomorúságokat 
kerülhetett volna el. Szerencsétlenség volt nemcsak a parasztságra, 
hanem az egész német nemzetre nézve, hogy a mozgalom vezetői nem 
voltak képesek megfékezni a tömegek vad szenvedélyeit, amelyek bosszút 
sóvárogtak és rombolást kívántak, nem pedig a birodalmi alkotmány 
reformálását.

Ezenkívül Thüringiában Münzer Tamás vezetése alatt a forra
dalom ekkorára már radikális szocialista és fanatikus vallási jelleget 
öltött. Münzer, akit Wittenbergből 1522-ben elkergettek, először Cseh
országba menekült, majd Allstadtbe került prédikátornak. Itt titkos 
kommunista szövetséget alakított, amelynek célja minden fennálló 
rend felforgatása volt, azon az alapon, hogy más tekintély nincs a föl
dön, mint az emberekre közvetlenül ható isteni sugallat. Minthogy 
prédikálása és agitációja rendkívüli izgalmat keltett a városban, a kor
mány csakhamar kiutasította őt. Münzer erre Mühlhausenben, ebben 
a szabad birodalmi városban húzódott meg, ahol akkor nagy tábora 
volt már a nép között egy Pfeiffer nevű kiugrott barátnak. A két fana
tikus ember lázításának veszedelmes következése volt. A tanácsot meg
buktatták és forradalmi hatósággal helyettesítették, a templomokban 
lerombolták a képeket, a dominikánusok kolostorát elpusztították, az 
egyházi javakat közös tulajdonná tették és proklamálták a kommuniz
must. Münzer istentől küldött próféta gyanánt szerepelt és hírnökeivel
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id is.
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mindenfelé fölkelést szított és irtó háborút hirdetett a fejedelmek és 
az urak ellen.

„Vigyázzatok, hogy kardotokon meg ne aludjon a vér !” — írta 
a mansfeldi bányászoknak.

Mansfeld, Stolberg és Hohenstein grófja csatlakozott a fölkelők
höz, Erfurt tanácsa megnyitotta előttük a város kapuit s csakhogy 
saját magát megmentse, prédára bocsátotta az egyházi javakat. Leg
alább hetven kolostort romboltak le és fosztottak ki.

Thüringiából átterjedt a zendülés az Érchegységbe, ahol külö
nösen a bányászok ütöttek pártot az új eszme mellett. Forrongott a 
nép Felső-Lausitzben és Sziléziában is.

A parasztok 12 pontjáról még lehetett volna tárgyalni. A heil- 
bronni program alapján is létrejöhetett volna még valamilyen meg
egyezés a világi fejedelmekkel, de a Münzer-féle felkelés alapján meg
egyezésről már szó sem lehetett. Ennek a felkelésnek vagy győzni kel
lett, úgyhogy minden fennálló rendet fenekestől felforgat, vagy tönkre 
kellett mennie, hogy helyett adjon a mérsékeltebb gondolatok érvénye
sülésének. Ha Luther Márton e veszedelmes pillanatban a felkelők 
mellé áll, akkor bizonyos lett volna a zendülők diadala és a régi egyház 
összeomlása.

Ha Lutherben csak egy szikrányi világias becsvágy lett volna, 
ha nem lelkiismerete szavára, hanem a célszerűség érveire hallgatott 
volna, akkor föltétlenül a parasztok mellé szegődik. De ez soha esze- 
ágába sem jutott. A 12 pontra békaszózattal felelt. Erélyesen szemére 
hányta a parasztoknak, hogy fellázadtak, az uraknak, hogy igazság
talanul szigorúak és kemények és azt ajánlotta, hogy a békés kiegyenlí
tés érdekében forduljanak választott bíróságokhoz. Volt bátorsága 
szembeszállni mind a két párttal és volt bátorsága a legnagyobb vesze
delem percében egyenesen elébe vágni a féktelenül tomboló zendülésnek.

A weinsbergi és a thüringiai borzalmak hírére kiadta szenvedélyes 
iratát „a rablógyilkos pórok ellen.” Kíméletlen megtorlásra szólította 
fel a fejedelmeket. Ez Istentől való kötelességük. Szórják szét, fojtsák 
meg, szúrják le nyíltan vagy titkon a rablókat, ott, ahol érik. Aki áldo
zatul esik a megtorlásban, Krisztus vértanúja lesz. Amilyen merészen 
támadta volt a fennálló egyházi rendet, oly rendületlenül ragaszkodott 
a világi rendhez és nem kímélte azokat, akik az evangélium nevében a 
világi rend ellen támadtak.

Luther állásfoglalása a fennálló világi hatalmat erkölcsi erőhöz 
juttatta. A fejedelmek megemberelték magukat, gyakorlott lovasaikkal
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és landsknechtjeikkel a fegyelmezetlen, bár sokkal számosabb paraszt- 
seregek ellen indultak.

Hesseni Fiilöp vonult be először nyugatról Thüringiába. Majd

A- lázadó parasztok. . ; •
A reformációval kapcsolatban, de Luther tiltakozása ellenére k itö rt parasztháborúban 
a parasztok ádáz dühvei rohanták  meg a nemességet és a polgárságot és iszonyú mé
szárlást vittek  véghez köztük. A véres harcokban a lázadók több m int 1200 várkasté ly t 

és kolostort pusztíto ttak  el.

keletről György herceg és János választófejedelem, bölcs Frigyesnek az 
utóda. A parasztok Frankenhausen mellett táboroztak a Schlachten
berg meredek lejtőjén. Sokan voltak, hatalmas ágyúkkal, de rosszul 
felszerelve, munició nélkül és inkább prófétájuk ígéreteiben bizakodtak. 
De amikor a fejedelmi sereg — 3400 lovas és 8400 gyalogos — meg-
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jelent, a parasztok serege csaknem az első ágyúszóra szétszóródott. 
Csaknem ellenállás nélkül elfoglalták táborukat, 5000 parasztot lemészá
roltak, a várost magát is bevették és megbélyegezték s Münzert és 
Pfeiffert foglyul ejtették és kivégezték. Mühlhausen is meghódolt és 
40,000 forint hadisarcot fizetett. Erfurtban elfoglalta helyét a régi 
tanács és véresen büntette a felkelőket. E hírekre az Érchegységben is 
szétszaladtak a zendiilők s a lázadó községek súlyos bírságokat fizettek. 
Gyorsan elkövetkezett délen is a döntés.

Lotharingiai Antal herceg Zabernbe szorította be az elzászi pa
rasztokat és szabad elvonulás mellett a város átadására kényszerítette 
őket. De a megállapodást nem tartotta be, a kivonuló parasztokat 
egytől-egyig — számszerint 17.000 embert — lemészároltatta. Wald- 
burgi Truchsess György elfoglalta Weinsberget is és büntetésül fel- 
gy új tatba.

A diadalmas seregek egyesülve a frankóniai paraszttábor ellen 
vonultak, amely még mindig a bevehetetlen Marienburg alatt tábozo- 
zott. A riasztó hírek hallatára berlichingeni Götz vezetése alatt a „fehér 
sereg” dél felé indult, hogy a württembergiek segítségére siessen. De 
Götz lovag cserbenhagyta titkon a táborát és eltűnt. A vezér nélkül 
maradt parasztok Königsholen mellett találkoztak a fejedelmi hadak
kal, amelyeknek láttára futásnak eredtek és szétszóródtak. Ugyanígy 
járt Geyer Flórián vezetése alatt a „fekete sereg” is. A vezér ugyan 
vitézül harcolt, de hiába. Pár nap múlva hősi halált halt a csatatéren.

Ezután meghódolt Würzburg, Rothenburg és Frankfurt is és 
rövidesen mindenütt véget ért a pórlázadás. Az elkeseredett győzők 
könyörtelenül élvezték a megtorlás vad gyönyörűségét. Százszámra 
végeztették ki a lázadókat és súlyos büntetésekkel nyomták el őket 
végkép. Az 1525. évi vereségek és vértörvényszékek évszázadokra meg
törték a délnémet parasztság erejét.

Berlichingeni Götzöt a haditörvényszék bűnösnek mondta ki, de 
barátai közbenjárására szabadlábra helyezték őt és Hornberg várába 
internálták. Később kiszabadult ebből a fogságból s a törökök, majd a 
franciák ellen harcolt. Utolsó éveit azonban csendes visszavonultságban 
töltötte Hornbergben, életírásával foglalkozva s ott is halt meg.

A parasztlázadás csak Tirolban ért el nagy és tartós eredményt. 
Tirolban már 1519 óta nagy volt a nyugtalanság s ezt az új egyházi tanok 
is növelték. Mikor a szomszédos tartományok lángbaborultak, Gaismayr 
Mihály vezetése alatt fegyvert fogott a déltiroli nép is és a Meránba 
összehívott parasztparlament 106 pontozatot fogadott el, amelyekben
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az egyházi javak bevonását, az egységes német jogot népbíróságokkal, 
a parasztterhek eltörlését és az egyházi reformot követelte. Minthogy 
Ferdinánd főherceg hamarosan belátta, hogy a mozgalom nemcsak ő 
ellene, hanem a nemesség és a papság előjogai ellen is irányul, össze
hívta Észak-Tirol rendjeit Innsbruckba és tárgyalásba bocsátkozott a 
fölkelőkkel. Az egyházi reformot ugyan visszautasította, de a parasz
tok többi követelését jórészt teljesítette, úgyhogy Tirol volt úgyszólván 
az egyetlen német tartomány, ahol a zendülés enyhített a parasztság 
sorsán. Máshol mindenütt rosszabbodott a helyzetük. A nehéz elnyomás 
terhe alatt lassan kiveszett belőlük minden politikai érdeklődés s a né
met parasztság még elnyomottabb lett, mint a lázadás előtt volt. A 
reformmozgalom pedig, amely a század elején oly hatalmas lendülettel 
támadt fel, politikai és társadalmi téren teljesen megszűnt, anélkül, 
hogy eredményt ért volna el, mert a parasztháborút a német fejedelmek 
hatalma győzte le s e fejedelmek nem akarták a birodalmi alkotmányt 
reformálni. Ettőlfogva az egész reformmozgalom tisztán egyházi térre 
szorítkozott.

V. Károly császári politikája. — Az első olasz háború.

V. Károly császár sohasem érLette meg a német nemzeti törekvé
seket, sőt inkább ellenséges indulattal volt mindig a német nemzeti 
mozgalmak iránt, mert a német önállósági törekvések ellentétben voltak 
a császár világuralmi terveivel. Spanyol, olasz, németalföldi és német 
területek egyesültek jogara alatt s hatalmának alapjául mindig Spanyol- 
országot és Németalföldet tekintette s ezek támogatták legfőképpen a 
császár politikáját is. De Spanyolországban eleinte nehéz küzdelmet 
kellett V. Károlynak vívnia.

Mikor nagyatyjának, Ferdinándnak halála után, örököse leLt a 
spanyol birodalomnak s Asturiában partraszállott: az ősz bíbornok, 
Ximenez toledói érsek elnöklete alatt nemzeti kormánya volt Spanyol- 
országnak. De a fiatal fejedelem ekkor még teljesen németalföldi kör
nyezetének hatása alatt állott s nyomban elbocsátotta az agg Ximenezt, 
minden nagy állást németalföldiekkel töltött be s alattvalóira az ország- 
gyűlés megkérdezése nélkül súlyos adókat vetett ki. Az elkeseredésnek elő
ször a kasztiliai rendek adtak kifejezést és Valladolidban kikényszerí
tettek Károly esküjét a kasztiliai alkotmányra. Csak ezután szavaztak 
meg neki C00.000 aranyat három esztendőre. Ugyanígy tettek az ara- 
góniai rendek is Saragossában és a kataloniaiak Barcelonában. Újra
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Kémet páncélos lovag « X V I .  század első felében. A lovas és a ló egész testé t páncél b o ríto tta  ebben 
a korban, ami jó védelm et n y ú jto tt ugyan, de lassúvá és nehézkessé te tte  az ilyen vitéz m ozgását.
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lángra lobbant az elkeseredés, mikor Károly új adót vetett ki Spanyol- 
országra s tanítóját, utrechti Hadridnt (a későbbi VI. Hadrián pápát) 
nevezte ki régensnek s a tengeren útra kelt Németalföld felé.

Különösen a kasztiliai városokat keserítette el az idegenek uralma 
és az új, alkotmányellenes adó. De felizgatta a papságot is, hogy a pápa 
beleegyezésével a király javára tizeddel rótták meg az egyházi javakat. 
Uj-Kasztilia fővárosa, Toledo fellázadt s csatlakoztak a mozgalomhoz a 
többi városok is. Csakhamar résztvett a zendülésben Kasztiliának min
den városa. Követeléseik ezek voltak : az idegenek eltávolítandók a hiva
talokból, a régensség megszüntetendő, a nemesség és a papság megadóz
tatandó, koronajavak eladása tilos, az országgyűlés minden három 
évben összehívandó, a képviselőket szólásszabadság és immunitás illesse 
meg. A városokban az eddigi városi tanács (ayantamiento) helyett, 
amely nemesekből és gazdag kereskedőkből állt, a polgárok közössége 
(comunidad) ragadta magához a közigazgatást.

A kasztiliai városok mozgalma átcsapott Valenciába is, ahol fegy
veres felkelésre vezetett a nemesség ellen. A felkelés vezére Bilbao Juan, 
egy kasztiliai zsidófiú volt, aki Don Enriquez Manrique de Riberának 
nevezte magát, a katholikus királyok unokájának adta ki magát és 
mindenféle szemfényvesztéssel és bűbájossággal uralkodott a tömege
ken. Csatlakozott a felkeléshez Majorca szigete is, ahol éppúgy, mint 
Valenciában, kommunista jellegűvé vált a forradalom.

A kasztiliai felkelés vezérei ezzel szemben a törvényesség látsza
tára törekedtek és az elmebajos anyakirálynőt, Johannát kiáltották ki 
királlyá Károly helyett.

A régensség a forradalom ellen a nemességgel szövetkezett, 
amennyiben két tekintélyes kasztiliai grandot befogadott a kormány 
tagjai közé. Gyorsan nagy sereget toboroztak s a királyi sereg legyőzte 
Villalar közelében a városok csapatait s néhány hónap alatt helyre
állította a békét az országban. Nemsokára visszaérkezett V. Károly is 
néhány ezernyi német landsknechttel és számos ágyúval Spanyolországba 
s bár eleinte általános amnesztiát hirdetett, csakhamar megbánta ezt 
és tömegesen végeztette ki a felkelőket, úgyhogy ezren meg ezren ván
doroltak ki az országból és több mint 5000 ház állt üresen a királyság
ban. Véres felkelést kezdtek ezután nemsokára a mórok, akiket erővel 
keresztény hitre akartak kényszeríteni. A felkelést csak a német lands- 
knechtek segítségével sikerült teljesen elfojtani.

V. Károly győzelmét királyi hatalmának megszilárdítására hasz
nálta fel elsősorban, úgyhogy csakhamar korlátlan kényuralkodóvá lett.
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A városok politikai jelentősége véget ért, a spanyol polgárság fejlődése 
megakadt. A nemesség pedig az uralkodó szolgálatában kereste az 
érvényesülést és megszokta, bogy az összes habsburgi országokat Kasz- 
tilián kívül alárendelt tartományoknak tekintse. így vált a kasztiliai 
nemesség ama terveknek legerősebb támaszává, amelyek a Habsburgok 
katholikus világuralmának a megvalósítására törekedtek. Minthogy 
Károly családi politikája érdekében fel tudta használni a spanyol ne
messég nemzeti gőgjét, mértéktelen uralomvágyát és fanatizmusát, 
lassanként Spanyolország legnépszerűbb uralkodójává lett.

I. Ferenc francia király katonqsága.
A király sírján elhelyezett kődom bornní.

Károly terveit a szomszéd Franciaország királya, I. Ferenc nem 
nézhette tétlenül. Milano a franciáké voll. S midőn Károly kijelentette, 
hogy Milano családi összeköttetés révén éppúgy, mint Burgundia, Ót 
illeti meg, továbbá Flandriát és Artoist is fel akarta szabadítani a francia 
főhűbéruraság alól és végül X. Leo pápa segítségével Navarrát máris 
Spanyolországhoz csatolta : Ferenc francia király elhatározta, hogy a 
Habsburgok uralmának túltengését meg fogja akadályozni. így támadt 
az első olasz háború Károly és Ferenc között.

E korban a háborúkat már nem a régi hűbérseregek, hanem zsol
doscsapatok vívták meg. Károly császárnak német landsknechtjei, meg 
spanyol és nápolyi zsoldoscsapatai voltak. I. Ferenc francia királynak 
pedig a francia nemzeti lovasságon kívül svájci és gyakran német zsol
doshadai is voltak.
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A német landsknechtek voltak az akkori katonaság színe-java.
I. Miksa császár adta nekik ezt a nevet, ami annyit jelent, hogy az 
ország gyermekei, nem idegen zsoldosok és többnyire Felső-Német- 
országból toborozták őket. Ha szükség volt rájuk, rendszerint vala
melyik népszerű, kipróbált vezérükhöz kellett fordulni azzal a meg
bízással, hogy toborozzon össze ennyi meg ennyi landsknechtet. A vezér 
érintkezésbe lépett a kapitányokkal, akik felállították a toborzó irodá
kat s dobszó melleit verbuválták a legénységet foglalóval és zsoldígérés- 
sel. A zsold havonta négy birodalmi tallér szokott lenni. Azután zászló
aljakat képeztek — V. Károly óta 400 emberből állott egy zászlóalj —

Nemet zsoldosok, landsknechtek a XVI .  század elején.

s a legénység fölesküdött cgv bizonyos időre vagy egy meghatározott 
hadjáratra. A viszony tehát szerződésen alapult zsoldosok és a hadúr 
között s a szerződés magától megszűnt, ha valamelyik fél nem tartotta 
meg a föltételeket.

Minthogy a zsoldos seregek aránylag nagyon sokba kerültek s a 
legtöbb állam szegény volt, nagy hadseregeket nem igen szoktak akko
riban tartani. A zsoldosokat rendszerint az asszonyok és a gyerekek 
is követték szekereken a háborúba. A gyenge haderőkkel nagyobb 
területeket nem igen lehetett megszállva tartani s a háború rendszerint 
a határvidékeken folyt. Minden nagyobb város megakasztotta az elő
nyomuló sereget, mert ahhoz gyönge volt, hogy egy-egy várost körül
zárjon és ugyanakkor tovább is nyomuljon. Minthogy végül a zsoldo
sok csak rövid időre kötötték le magukat, a háborúban szenvedett
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veszteségeket nem igen pótolták. És megbízhatók sem igen voltak ezek 
a zsoldosok, sokszor megtörtént, hogy az elért eredmény gyorsan füstbe 
ment, mert a győzelmes sereg elszéledt. Ezért ingadozott akkoriban any- 
nvira a hadiszerencse s ezért húzódott rendszerint évekig egy-egy háború.

V. Károlvnak mindenekelőtt Milánóra fájt a foga. Mikor Német
országba ment, hogy megkoronáztassa magát, folyton Milano járt már 
a fejében s szövetséget kötött X. Leo pápával, amelynek értelmében 
a pápa támogatni tartozott a császárt Milano meghódításában. Csak
nem ugyanebben az időben indított háborút Franciaország Navarra 
ellen s ekkor tört ki a kasztiliai városok forradalma is. A győztes spa-

Háborúba vonuló landsknechtek.
A landsknechtek zsoldért szolgáltak. A kapitány, aki toborozta őket, rendesen egy had
já ra tra  k ö tö tte  le m agát csapatával. A landsknechteket elkísérték a háborúba feleségeik és

gyerm ekeik is.

nyol királyi seregek Pamplona mellett visszavonulásra kényszerítették 
a franciákat.

Anglia királya, VIII. Henrik, aki mind a két hatalommal jó
viszonyban volt, a közvetítő szerepére vállalkozott, de eredménytele
nül. Ferenc francia király helyzete igen megnehezedett, mikor VIII. 
Henrik Wolsey bíbornok rábeszélésére V. Károlyhoz csatlakozott. Csak 
Velence szövetkezett Franciaországgal. A háború elkerülhetetlen volt, 
mert Károly császár egész Burgundiát és Milánót követelte s azt kívánta, 
hogy Franciaország mondjon le Flandria és Artois főhűbéruraságáról is.

A háború azzal kezdődött, hogy császári csapatok berontottak 
Champagneba, de a franciák Ferenc király vezérlete alatt gyorsan ki
szorították az ellenséget. Itáliában Colonna Prospero, a császár vezére, 
Parmái kezdte ostromolni s minthogy azonban a svájci zsoldosok, akikre 
Colonna számított, időközben I. Ferenchez pártoltak, Colonna kény
telen volt visszavonulni. Pár hét múlva azonban a svájciak megint mást
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gondoltak. Cserbenhagyták a francia hadvezért, Lautrecet, aki erre 
visszavonult s átpártoltak a császár mellé, akinek serege Pescara márki 
vezérletével váratlanul hatalmába kerítette Milánót. Támogatta őt a 
lakosság felkelése is.

A franciák Cremonába húzódtak vissza s újra megszerezték ma
guknak a svájci zsoldosokat. Ekkorra azonban megérkezett a lands- 
knechtek tábora Frundsberg vezetésével és Bicocca vára körül úgy meg
verték a francia csapatokat, hogy azok visszavonultak az Alpeseken 
keresztül. Elfoglalták a császáriak Genovát is, amelyet alaposan kifosz
tottak. Ezzel egész Felső-Olaszország V. Károly birtokába jutott, aki 
Sforza Ferencet ültette be Milanóba kormányzóul.

Még nagyobb reményeket keltett a császárban egyik hatalmas

Landsknecht sere;} utócsapata a podgyász-szekerekkel.

francia országnagynak, Bourbon Károly hercegnek az elpártolása hazá
jától. A herceg, aki Dél-Franciaország egyik csaknem független fejede
lemségének az ura volt, akinek saját csapatai, várai voltak és a királyé
nál fényesebb udvartartása, Franciaország és Milano helytartója volt. 
De hatalma aggasztotta és féltékennyé tette Ferencet. Megvonta tőle 
a helytartóságot, sőt kísérletet tett arra is, hogy a herceg birtokait 
magához ragadja, amennyiben édesanyja savoyai Lujza, igényt emelt 
a hercegnek csaknem összes birtokára és jószágára. Bourbon Károly 
erre elkeseredésében pártot ütött királya és hazája ellen és szövetséget 
kötött V. Károly császárral, amely szerint, ha a császár betör Dél- 
Franciaországba, Bourbon Károly elpártol Ferenctől, a császár kezére 
játssza Dél-Franciaországot s viszonzásul a francia királyi koronát kapja 
és feleségül a császár egyik nővérét, az özvegy Eleonórát. A terv az 
volt, hogy németek, angolok és spanyolok egyszerre támadnak rá Francia- 
országra. De ekkor tűnt ki, milyen szilárd volt már Franciaország nem-
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zeti egysége. A hazaárulás már nem árthatott neki. Bourbon Károly 
árulását felfedezték s a herceg Savoyába volt kénytelen menekülni s 
egyetlen kéz sem emelkedett védelmére.

Az egyesült angol-németalföldi sereg, amely az Oiseig nyomult 
előre és Párizst fenyegette, ennélfogva semmit el nem érhetett. Sőt

I. Ferenc francia király foylyul ejtése a páduai csatában.
A francia k irá ly  m aga vezette lovasseregét V. K áro ly  császár landsknechtjei ellen. A csa tá t 
azonban elvesztette. Ü tközet közben lovát leszúrták és foglyul e jte tték . A fogoly k irá ly t 
aztán  M adridba v itték  s csak akkor bocsá to tták  szabadon, m időn a lá írta  a békeszerződést, 

am elyben lem ondott N ápolyról, Milánóról és B urgundiáról.

ellenkezőleg új hatalmas francia sereg nyomult be Bonnivet tengernagy 
vezetésével Felső-Olaszországba. Bonnivet sokat nem érhetett el s az 
erős tél visszavonulásra kényszerítette. Ellenben a császár szövetséget 
kötött Velencével Itália védelmére s most velenceiek, német lands- 
knechtek és nápolyiak nyomultak előre Lannoy Károly nápolyi alkirály 
vezetésével észak felé, hogy egyesüljenek Pescara spanyoljaival. A fő
parancsnokságot Bourbon Károly vette át.
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Apróbb csatározások közepette a császáriak visszaszorították a 
franciákat, ezalatt I. Ferenc, akinek a hű rendek ötmillió frank hadi
költséget bocsátottak rendelkezésére, gyorsan nagy sereget állított 
csatasorba s maga vezette ezt Itáliába.

A döntő csata Pádua mellett ment végbe s ebben a franciák a 
császári csapatoktól rettenetes vereséget szenvedtek. A csata hevében 
Ferenc király élete is veszedelemben forgott. Leszúrták alóla a lovat 
s végül ő maga is foglyul esett.

Alig két óra hosszat tartott a csata s a franciák máris elvesztet
ték. Seregüknek csak romjai menekültek meg. Nagy volt a győzők 
vesztesége is, de mérhetetlen volt a zsákmány és szédítő az eredmény.

,,Minden elveszett, csak az élet és a becsület nem !” — írta I. Fe
renc édesanyjának.

Egész Itália V. Károly császár lábai előtt hevert és foglya volt a 
franciák királya is. '

V. Károly lázbetegen feküdt ez idő alatt Madridban, nehéz gon
dokkal vívódva olaszországi serege sorsa miatt. Mikor gyorsfutár hírül 
hozta neki a páduai diadalmas ütközetet, többször ismételte félig ön- 
tudatlanul a császár e szavakat:

„Franciaország királya foglyul esett és a hatalmamban van !” — 
Majd végül letérdelt és imádkozott. El volt szánva, hogy ellenfele súlyos 
helyzetét a legnagyobb mértékben kihasználja. Nemcsak azt kívánta, 
hogy mondjon le Nápolyról és Milánóról, továbbá Flandria és Artois 
főhűbéruraságáról, hanem azt is követelte tőle, hogy engedje át Bur
gundia és a Provence birtoklását Bourbon Károlynak.

De Ferenc király, akit tengeren Valenciába és onnan Madridba 
vittek, hajthatatlanul vonakodott beleegyezni abba, hogy francia terü
letről is lemondjon. És éppoly elszántan fegyverkeztek a francia rendek 
a fenyegető támadás ellen. Itáliában is mindenfelé fellázadtak a spa
nyolok nyomasztó hatalma ellen és VIII. Henrik angol király békét 
kötött a császár háta mögött Franciaországgal, mert V. Károly semmi 
áron sem akart beleegyezni VIII. Henriknek abba a fantasztikus ter
vébe, hogy az ő számára követelje régi örökség jogán Franciaország 
koronáját.

Újra reménység támadt, hogy Olaszország lerázhatja a gyűlölt 
idegen uralmat. VII.  Kelemen pápa, aki a Mediciek közül való volt, 
azt tervezte, hogy a most nem veszedelmes Franciaország segítségével 
megtöri Itáliában a spanyolok hatalmát. Míg ő maga titokban tárgya
lásba bocsátkozott a franciák fogoly királyával és a milánói herceggel.
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Sforzával, aki még mindig hiába várta, hogy a császár hivatalosan 
beiktassa őt hűbérébe, addig Morone Jeromos, a pápa milánói magán
titkára, a császár legfontosabb hadvezérét, Pescara márkit próbálta 
eltántorítani ura mellől s a nápolyi koronát ígérte neki viszonzásul. 
Ámde az olaszok rosszul ítélték meg Pescarát, aki bár Olaszországban 
született, egészen spanyol nemessé vedlett. Egy pillanatig sem ingadozott,

Landsknecht sereg táborozása.

bár olasz ravaszsággal folytatta a tárgyalást Moronéval és Sforzával, 
amíg az összeesküvés minden szálát a kezébe nem kaparította. Ekkor 
elfogta Moronét, Alessandriát, Yercellit és Lodit pedig nyomban meg
szállta és Sforzától azt követelte, hogy adja át neki nyomban összes 
érődéit Milánón és Cremonán kívül. Az új háború kezdetén, alig 36 esz
tendős korában meghalt váratlanul Pescara márki, de Milánót meg
mentette V. Károly számára.

Ez a szerencsés fejlemény arra bírta a császárt, hogy szilárdan 
ragaszkodjék Burgundia birtokához is, amely legszigorúbb követelése
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Lovagsereg pihenője a háborúban.
A díszes sátorban a vezér ül lakom ánál a feleségével, aki elkísérte u rá t a háborúba is 
A háború ebben a korban m indennapos dolog volt, valósággal szórakozása a  lovagoknak 

am i győzelem esetén még anyagi haszonnal is já r t a zsákmányolás és a hadisarc révén.
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volt. Végül megtört a fogoly francia király ellenállása : 1526 január 14-én 
aláírta és esküvel erősítette meg a madridi békét, amely teljesíti ellen
felének minden kívánságát. De eszeágában sem volt esküjét megtartani. 
Korának lelkiismeretlen szokása szerint, egy nappal előbb a legnagyobb 
titokban egy okmányt állított ki, amelyben előre semmisnek és érvény
telennek jelentette ki a másnap aláírandó békeszerződés minden pont
ját. A császárnak erről természetesen sejtelme sem volt. Szabadon 
bocsátotta a királyt, miután több napot együtt töltött vele s két fiát 
túszul magánál tartotta.

Mikor I. Ferenc lóra ült s a rég nélkülözött szabadság boldog 
érzetével benyargalt a szép, tavaszi Franciaországba, így kiáltott fö l:

„Most király vagyok ! Még király vagyok !”
V. Károly pedig látszólag hatalma tetőpontjára jutott és szeren

cséjét azzal tetőzte be, hogy rendjei kívánságának engedve és saját 
szíve sügalmát is követve, nagy ünnepségek között feleségül vette az 
okos és bájos portugáliai Izabellát.

Csakhamar kitűnt azonban, hogyan értelmezte I. Ferenc a béke- 
szerződést és mennyire egyet értett ebben urával és királyával az egész 
francia nép. A burgundi rendek, éppúgy, mint a Párizsba sereglett 
nemesek gyűlése egyhangúan kimondta, hogy a királynak nem volt joga 
Burgundiáról lemondani. VII. Kelemen pápa erre feloldotta a királyt 
esküje alól, amellyel a madridi békét megerősítette s a pápa, Francia- 
ország, Sforza és Velence megkötötték a cognaci ligát, amelynek célja 
a spanyolok kiűzése volt Itáliából. Nápoly, mint pápai hűbér, egy olasz 
fejedelemnek fog jutni, Milánót, mint független államot, Sforza kapja 
s Franciaországé Genova és Asti lesz : ez volt a megállapodás.

így támadt a madridi békéből a második olasz háború.

A reformáció terjedése Németországban.

A cognaci liga megalakulásával új háborús veszedelem gyülem- 
lett Európa fölé s ennek köszönhették a német lutheránusok, hogy 
megmenekültek a nagyobb veszedelemtől. Mert a császár, aki eddigelé 
nem igen volt képes beleavatkozni a német viszonyokba, a madridi 
béke után elhatározta, hogy teljes erővel hozzálát a német eretnekek 
kiirtásához.

Mikor 1526-ban megnyílt a speieri országgyűlés, a császári bizto
sok azt az utasítást kapták, hogy követeljék a wormsi rendelet szigorú 
végrehajtását. Ezt persze fegyveres erőszak nélkül nem lehetett volna
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végrehajtani, mert az evangélikus fejedelmek, János szász fejedelem 
és hesszeni Fiilöp vedőszövétségre léptek, amelyhez csakhamar Braun- 
schweig-Lüncburgi Ernő és Ferenc, Anhalti Wolfgang, Mansfeldi Albrecht 
és a hatalmas Magdeburg is csatlakozott. A fegyveres összeütközést 
aligha leheteti volna most elkerülni, mert a császár mindenre el volt 
szánva. Ekkor kötötte meg azonban a pápa Franciaországgal a cog- 
naci ligát s ez volt a németek szerencséje. Mert a császár, aki a liga 
folytán harcba keveredett a pápával, nem védelmezhette a pápa egyhá
zát fegyverrel. Ellenkezőleg, rögtön hajlandóvá lett az eretnekség terje
dését hallgatólagosan elnézni. így bosszulta meg magát ismét az egy
házi és világi hatalom keveredése a római udvaron.

A speieri országgyűlést Ferdinánd főherceg nyitotta meg, mint 
a császár helytartója. A császári előterjesztés ugyan követelte még a 
wormsi rendelet szigorú végrehajtását s a gyűlés katholikus többsége 
is ily értelmű határozatot fogadott el. De tekintettel a változott hely
zetre, a császári helytartó belenyugodott abba, hogy a rendek nagy, 
vegyes bizottságot küldjenek ki kifejezetten azzal a céllal, hogy tanács
kozzanak a török veszedelemről, de voltaképpen azzal a rejtett gondo
lattal, hogy még egyszer megpróbálják békés úton megvalósítani az 
országban a szükséges egyházi reformokat. A bizottság azt indítványozta, 
hogy külön előterjesztéssel világosítsák fel a rendek a császárt a biro
dalom dolgairól s kérjenek bűnbocsánatot tőle Luther hívei számára. 
Addig pedig, amíg egyházi zsinatot fognak tartani, bizonyos szabadság*' 
illesse meg a rendeket egyházi ügyekben.

Ez indítvány alapján az országgyűlés a következő határozatot 
hozta : „Minden birodalmi rend a szent keresztény hitben úgy éljen 
és úgy kormányozza magát, hogy Istennel és a császári felséggel szem
ben a felelősséget vállalni tudja.”

Ezzel a határozattal egyszersmindenkorra véget ért a nemzeti 
egyházi reformok lehetősége s végképp bevonult a partikularizmus a 
német egyházi életbe. Nem nemzeti egyház támadt a reformáció zava
raiból és harcaiból, hanem egész sereg evangélikus tartományi egyház. 
Az evangélikusok azonban ennek a határozatnak is örültek, mert leg
alább volt már valamelyes jogalapjuk, amelyen megvethették a lábukat.

Először is Ilesseni Fiilöp helyezkedett rá erre az alapra. Az ifjú 
uralkodó összehívta országa világi és egyházi rendéit zsinatra Hombergbe. 
A zsinat határozatai valamennyi hívő demokratikus közösségévé alakí
tották ki a hesszeni egyházat. A hívők egyeteme évenként zsinatra küldi 
egyházi és világi képviselőit. Időközben tizenháromtagú bizottság intézi

Tmtmmi VlUrtArt «tutat» T. 15
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az egyház ügyeit. Egyházi elöljáróit a község maga választja. Tagjai 
fölött szigorú fegyelmet tart. Az egyházi és jótékony célok költségeit 
közös pénztárból fedezik, amelynek jövedelméül elsősorban a feloszlatott

Luther Márton élete delén.
Nemcsak m egindíto tta és vezette a ném et reform ációt, hanem  nagy m unkát fo rd íto tt az 
új egyház szervezésére is. Éleslátásával elleneszegült a  túlzásoknak is s a parasztlázadás 
féktelenségein okulva, a fejedelmek megnyerésével igyekezett az új egyház sorsát bizto

sítani. Cranach Lukács olajfestménye.
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kolostorok jövedelmeit jelölték meg. Újjászervezték a marburgi egyete
met, hogy megfeleljen az új egyház papjai kiképzésének is. A mainzi 
érsek pedig le is mondott már Hessenre vonatkozó egyházi jogairól.

Persze, nem mindenütt követték ezt az új egyházi alkotmányt, 
amely a fejedelmi hatalmat teljesen háttérbe szorította. A szász választó- 
fejedelemségben például a püspöki joghatóság helyét az országos kor
mány befolyása foglalta el az új egyház ügyeiben, mert Luther okulva 
a parasztlázadás féktelenkedésein maga sem óhajtotta, hogy az új egy
ház sorsa a néptömegek szeszélyétől váljék függővé.

Legnagyobb érdeme a szász egyházi szervezésnek a népiskolák 
gyökeres újjászervezése volt. Luther a fejedelmi hatalom támogatásával 
hajtotta végre nagy müvét s a fejedelmi hatalomra ruházta a régi püspöki 
jogokat. A fejedelmek mellett konzisztóriumok 
voltak s ezek alatt szuperintendensek végezték 
a plébániák ellenőrzését és döntöttek házas
sági ügyekben. Ezzel természetesen véget ért 
a régi püspökök hatalma és a kánoni jog 
érvénye megszűnt. A szász választófejedelem
ség ekképpen klasszikus földje lett a reformá
ciónak és szász mintára rendezkedtek be 
többé-kevésbé a többi fejedelemségek is. Még 
Hessenben is később a fejedelmi egyházkor
mányzat lépett annak a szervezetnek a helyébe, Luther Marton peeseijc.
amelyet a hombergi zsinat létesített.

Ez időtől fogva már nem egyes evangélikus községek, hanem zárt 
evangélikus területek voltak egymás mellett. S bár a német nemzet 
egyházi egysége lehetetlenné vált, az új rend fennállása mégis annyira 
biztosítva volt, hogy felforgatása véres háború nélkül szinte elképzelhe
tetlen volt. Luthernek nagyobb tekintélye nem volt soha, mint ebben 
az időben, amikor bámulatos szívóssággal és munkabírással fáradt az 
új egyház szervezésében és fiatalos szenvedéllyel állt résen minden ellen
séges mozgalommal szemben és rendületlenül emelte fel tiltakozó sza
vát, ha kellett, még uralkodók ellen is.

A svájci reformáció. — Zuimjli Ulrik.
A német reformációval párhuzamosan haladt Svájcban is a hit- 

újítás mozgalma, de önálló és sajátos módon. A svájciak reformátora 
Zwingli Ulrik volt. Svájc a humanista szellem elterjedése folytán, továbbá 
az egyházi igényekkel szemben jelentkező általános ellenállás folytán

__i__
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rég előkészült az új egyház létesítésére s a köztársasági kormányforma 
is szabadabb gondolkodásra és cselekvésre nevelte a polgárokat. A régi 
Svájc azonban politikailag oly bonyolult szervezetű volt, hogy minden 
egyházi változás szükségképpen nyomban átcsapott a politikába is 
és szükségképpen megrendítette a szövetséges köztársaság egész állam
rendjét is.

A szövetség magva a régi nyolc kanton v o lt: Uri, Schwyz, Unter
walden, Luzern, Zug, Glarus, Bern és Zürich. Idővel öt új kanton alakult 
a régiek m ellett: Basel, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen és Appen
zell. E tizenhárom kanton képviselői gyűltek össze tanácskozásokra, ame
lyekben politikai túlsúlya volt öt kantonnak. St.-Gallen, Biel, Basel 
püspökség, Mühlhausen, Wallis, Nyuenburg és Graubünden nem vettek 
részt a tanácskozásokban, hanem külön igazgatták magukat. Harmad- 
sorban állt a tizenkét német és hét olasz vogtei, amelyekben a kantonok 
vogtjai kormányoztak. Valamennyi kantonban, az ősi Svájc régi paraszt- 
vidékeinek kivételével, egymással összeházasodott pátriciuscsaládok 
kezében volt a hatalom. Ezek a családok gőgös, kapzsi arisztokraták 
voltak s régi zsoldos szerződések és egyéb járulékok révén egytől-egyig 
Franciaország barátai és lekötelezettjei.

Ez az állapot magyarázza, hogy Svájc egyházi reformátora, Zwingli, 
Lutherrel ellentétben, Svájc merész politikai reformátorává is lett.

Zwingli tekintélyes, vagyonos család gyermeke volt Wildenhaus- 
ban, kedvező anyagi körülmények között nőtt fel, nem úgy, mint Luther, 
akinek gyermekkora tele volt anyagi küzdelemmel és nyomorúsággal. 
Bernben és Baselben kezdte iskoláit, majd Bécsben folytatta, ahol theoló- 
giával és filozófiával foglalkozott, de már kezdettől fogva Luthernél 
jobban vonzódott a humanista stúdiumokhoz, amelyek korán rávezették 
őt az újtestamentum ősi görög szövegének tanulmányozására. Hatalmas 
befolyással volt rá különösen Wittenbach Tamás Baselben, aki nyilvá
nosan merte hirdetni, hogy az egész búcsúhirdetés üres szemfényvesztés. 
Zwingü glarusi plébános lett, ahol tovább folytatta tanulmányait s 
önálló kutatásai alapján önálló theológiai felfogást dolgozott ki magában. 
Már korán résztvett hazája politikai életében is. Mint tábori lelkész 
elkísérte honfitársai seregét Itáliába, átélte a marignanói rémes vere
séget is s korán belátta, milyen gyalázatosság a zsoldos szolgálat idegen 
célok érdekében, mennyire megbecsteleníti a szövetséges köztársaság 
zászlóit, elnépteleníti falvait, pusztítja ifjúságát. Majd átkerült Zwingli 
a gazdag Mária-Einsiedeln-apktskgba, ahová Szűz Mária ottani csoda
tévő képe elé ezerszámra jártak évenként a zarándokok. Itt lépett fel
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Zwingli először a szentek érdemei és a zarándoklások ellen és merész 
fellépése egyrészt nagy visszatetszést, másrészt messze földön nagy lelke
sedést keltett. Megpróbált Zwingli már ekkor mélyreható egyházi refor
mokat is kieszközölni Svájc főpapjainál, de egyelőre hiába. Róma pedig 
fényes ajánlatokkal igyekezett a fiatal papot magához bilincselni.

Zwinglit harmincöt éves korában Zürichbe hívták meg papnak. 
Itt nyilt harcot indított kíméletlen támadással Sámson Bernát búcsú- 
árus ellen, aki Yierwaldstáttenből érkezett Zürichbe. Zwingli tehát 
éppen úgy kezdte a harcot, mint annakidején Luther Tetzel ellen. De 
míg Luther Tetzel miatt harcba keveredett magával Rómával, Svájcban 
óvatosabban járt el a római kúria, mert a svájci zsoldosokra szüksége 
volt harcaiban és óvakodnia kellett, hogy a svájci népet el ne idegenítse 
magától. Zwingli nemcsak azt érte meg, hogy a szövetséges gyűlés kiuta
sította Sámsont Svájcból, hanem megérte azt is, hogy a pápai vikárius 
megdicsérte őt buzgóságáért. Nemsokára tovább ment. „Együgyű svájci 
nyelven” hirdette, hogy egyedül a Krisztus érdemeiben való hit üdvözít 
s ugyanekkor hevesen ostorozta a léha Zürichben az erkölcsi romlott
ságot és támadta a zsoldos szolgálatot.

Egyházi felsőbbségével, a konstanci püspökkel azonban csak akkor 
keveredett konfliktusba, amikor a böjt ellen tiltakozott. A püspök 
pásztorlevelet adott ki, amelyben elrendelte minden újításnak a kerülé
sét. Magában Zürichben is támadt ekkor már ellenpárt, mindenekelőtt 
a szerzetesek és a francia párt körében, amely tudni sem akart a zsoldos 
szolgálat megszüntetéséről. Zwingli erre azt kérte a városi tanácstól, 
hogy döntsön a kérdésben disputáció alapján, amely célból 67 tételt 
állított fel megvitatásra.

Zwingli éppúgy, mint Luther, a hívők egyetemében látta az egy
házat s a hívők egyetemének, amely Svájcban egybeesett a politikai 
közösséggel, ítélte oda minden egyházi kérdésben a szuverén hatalmat. 
A hívők egyeteme azonban törvényes képviselete, a tanács útján gya
korolja a kormányzást, úgyhogy a püspöki joghatóság a tanácsot illeti 
meg, még pedig tisztára a szentírás alapján, tekintet nélkül minden 
„emberi szabályra.”

Ez volt a 67 tétel tartalma. E tételek alapján 1523 január 29-én meg
tartották a disputációt a zürichi városháza nagytermében, mintegy hatszáz 
pap és világi hallgató jelenlétében. Az ellenpártot azonban csak a kon- 
stanzi fő vikárius, Fater János képviselte, még pedig oly siralmasan, hogy 
Zwingli kétségbevonhatatlanul fényes diadalt aratott ellenfelén, úgyhogy 
a zürichi tanács utasította őt, hogy folytassa azt, amit elkezdett.
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Zwingli Ulrik, a svájci reformáció vezére.
A vallási reform ációval kapcsolatban heves politikai tám adást in tézett a  zsoldos katonai 
szolgálat ellen, amely idegen érdekekért pu sz títo tta  a svájci népet. H ívei és a katholikus 

kantonok közö tt háború  tö r t ki, am elyben a  reform átor is elesett.
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így indult meg 1523-ban Zwingli eszméinek gyakorlati megvalósí
tása. Zürich elszakadt a konstanzi püspökségtől, az egyházi szertartás 
nyelve a német lett, a kolostorok feloszlottak és a papi nőtlenséget 
megszüntették. A szent mise és a képek tiszteletének kérdését is Zwingli 
kívánsága szerint intézték el, de egy újabb disputáció alapján. Az 
újításokat elfogadták Zürich környékén is és az összes környékbeli 
községek Zürichhel együtt egyesültek a zürichi országos egyházzá, 
úgyhogy Svájcban, a köztársaság földjén a községi elv alapján eljutot
tak hamarosan az egységes, országos egyházig, ami Németországban a 
fejedelmi beavatkozás miatt nem történhetett meg s gyorsan kifejlő
dött az egyház új szervezete is.

Zwingliben nem volt meg Luther misztikus elmélyedése. Zwingli 
nem élte át azokat a kínos lelki harcokat, amelyeket Luther átélt. Amint 
honfitársai józan, praktikus emberek voltak, éppúgy Zwingli is az egész 
reformot inkább az értelem, mint a kedély dolgának tekintette, inkább 
erkölcsi megújhodást, mint hitbeli újítást látott benne. Luther kímélte 
külsőségekben is a hagyományokat, amennyiben nem ütköztek bele 
nyilvánvalóan a szentírásba. Zwingli elvetett mindent, amit nem pa
rancsolt meg a szentírás világosan. Ez a magyarázata Zwingli egyházá
ban a templom és az istentisztelet teljes ridegségének. A falakról eltűnt 
minden művészi dísz, az oltár helyét asztal foglalta el, még az orgona 
is elnémult. Az úrvacsora egyszerű emlékké vált, minden rejtelmes 
háttér nélkül. A kenyér és a bor a hús és a vér egyszerű jelképévé lett. 
Innen eredt Luther és Zwingli mély, belső ellentéte, amely csakhamar 
elkeseredett toliharcot idézett fel s végül a két új egyházat teljesen 
elválasztotta egymástól.

Az ellentétet Luther és Zwingli közölt még élesebbé tették Zwingli 
politikai tervei. Egyrészt meg akarta szüntetni a zsoldos szolgálatot, 
ami viszályba keverte őt a pátricius családokkal, másrészt ki akarta 
lerjeszteni Zürich hatalmát, hogy megvédhesse a szövetséges államot, a 
fejedelmek zsarnoksága és a mindent elnyelő monarchia, a habsburgi 
világbirodalom veszedelme, ellen. Ennélfogva a céheket folyton zendü
lésre izgatta a pálriciusok ellen, az alkotmányt a nagyobb kantonok 
javára át akarta alakítani és befolyását igyekezett a felső német váro
sokra is kiterjeszteni. Mert Zürich és Svájc körül forgott ennek a szen
vedélyes republikánusnak minden gondolata.

De amint Luthernek legtöbb baja volt hívei heves túlzásával, 
éppúgy járt Zwingli is. Münzer Tamás híveit, aki megfordult Baselben 
is, csaknem erőszakosan kellett megfékeznie Zürichben, Bernben, Bázel-
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ben, Szt.-Gallenben és Schaffhausenben. De erősebben szervezkedtek 
az óhitűek Zürichen kívül is a pátricius párttal együtt.

Zürichben keresztülvitte Zwingli a zsoldos szolgálat megszünte
tését, amivel együtt járt a Franciaországgal kötött szerződés felmon
dása. Ez ellen hevesen tiltakoztak a négy Waldstáttenben. Mert bár
mily méltatlan volt is a régi szokás, az uralkodó nemzetségeknek mégis 
nagy jövedelmet hajtott. Aztán meg e zárt hegyi kantonokban szilár
dan állt az ősi egyház is. Rájok támaszkodva Fáber János súlyos táma
dásra készült Zwingli ellen. Rábírta Luther régi ellenfelét, Eck Jánost, 
hogy jöjjön át Lipcséből Badcnbe és bocsátkozzék vitába az újhitűekkel. 
Ez a vita, minthogy a zürichi tanács Zwinglinek megtiltotta, hogy 
részt vegyen benne, az óhitűek győzelmével végződött. Ennélfogva 
kilenc kanton tiltakozott minden újítás ellen. Ahelyett azonban, hogy 
most már a mozgalom megszűnt volna, az történt, hogy a hatalmas 
Bernben a községtanácsi választásokon az evangélikus párt győzött és 
midőn Zwingli személyesen megvédte ott egy hitvitában a maga igazát, 
a város egész területén életbeléptette a reformációt.

Nemsokára viharos jelenetek között ugyanez történt Baselben is. 
Igen sokan, köztük Erazmusz is, elkedvetlenedve eltávoztak az izgatott 
városból. Basel azonban mindennek dacára Bernnel és Zürichhel „keresz
tény szövetségbe” lépett, amelyhez csatlakozott az elszászi Mülhausen 
is. Győztek az újítók Schaffhausenben és Szt.-Gallenben is, ahol a község 
szekularizálta az ősrégi bencéskolostort. Győztek továbbá Graubündenben 
is. Átterjedt Zwingli reformációja Felső-Németországba is, Constanzba, 
Lindauba, Strassburgba, Ulmba és Augsburgba, sőt e helyeken fölmerült 
az a gondolat, hogy csatlakozzanak politikailag is a svájci szövetséghez.

De a svájci alkotmány oly bonyolódott szervezet volt, hogy az 
egyházi ellentét szétroppanással fenyegette az egész népszövetséget. 
Csakhamar harcra készen állt szemben egymással a két tábor. Az óhitűek 
Ausztriára támaszkodtak, az újhitűek a felsőnémetországi birodalmi 
városokra. Zwingü — Lutherral ebben a kérdésben is ellentétesen — a 
fegyveres döntés mellett foglalt állást. Különben is szembeötlő volt 
híveinek nagyobb ereje. Lóra ült, alabárdot fogott a kezébe s a zürichi 
sereggel a zugi határ felé vonult. Azonban jóakaró, de rövidlátó közvetí
tők, élükön Älbli glausi községfő, Zwingli tanácsa és akarata ellenére 
létrehozták a kappeli békét. Az óhitűek szakítottak Ausztriával, 
megfizették a hadiköltségeket, megígérték, hogy megszüntetik a 
zsoldos szolgálatot s az evangélikusokat nem fogják üldözni saját 
területükön.
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Ámde ez a béke csak fegyverszünet volt és Zwingli gondterhesen
tekintett a bizonytalan jövőbe. Mert a Habsburgok éppen akkortájt 
olyan nagy hatalomra tettek szert, hogy könnyen kedvük kerekedhetett 
győzelmes fegyvereikkel a német eretnekek ellen fordulni. S ha a néme
teket legyőzik, akkor érezte Zwingli, hogy a svájci reformáció sem tart
hatja magát.

A második olasz háború. — Róma kifosztása.

Pescara halála után, a kiújult háború, amely Felső-Olaszország- 
ban Milano elfoglalásával kezdődött, eleinte a császári fegyverek kudar
cával járt. A liga serege az urbinói herceg vezetésével elárasztotta az 
országot és a meggyöngült, rosszul fizetett s ezért fegyelmetlen császári 
sereget vezérükkel Bourbon Károllyal együtt Milanóba szorította és 
szoros ostromzár alatt tartotta. Csak új, felmentő sereg megérkezése 
segíthetett az ostromlottakon.

Az ősz Frundsberg György zsoldosvezér még egyszer megkezdte 
a toborzást V. Károly számára s bárha landsknecbjeinek kis zsoldot 
ígérhetett csak, a dús zsákmány reménye és az izzó gyűlölet a pápa 
ellen, aki most V. Károly ellensége volt, nagy számmal csábította a 
landsknechteket Frundsberg lobogói alá. Körülbelül 12,000 főnyi sereg
gel indult meg Frundsberg Itáliába s 1527 elején egyesültek Piacenzá- 
tól délkeletre Bourbon Károly csapataival. Minthogy az urbinói herceg 
a közelgő landsknechteket nagyobb veszedelemnek tartotta a Milanóba 
bezárt Bourbonnál, ez utóbbinak sikerült Milánóból kimenekülnie és 
a Pón átkelnie. Míg az urbinói herceg nyugodtan megállt Mantuában, 
a császári csapatok nagy haditanácsban elhatározták, hogy átkelnek 
az Apennineken és Firenze vagy Róma ellen vonulnak.

Mihelyt a rémes viharfelhő fenyegetve közeledett, a megrettent
VII. Kelemen pápa sietett békét kötni Lannoyval, a nápolyi spanyol 
alkirállyal. Elismerte Nápolyban a spanyolok uralmát, ígéretet kapott, 
hogy Milano Sforzáé marad s 60.000 scudi hadikárpótlás fizetésére 
kötelezte magát, hogy Bourbon Károly zsoldosait kielégíthesse. Ugyan
akkor takarékossági szempontból serege nagy részét is elbocsátotta. 
Hiszen a veszedelem látszólag elvonult s a spanyol kormány kétségtele
nül békét akart Rómával. A kérdés csak azon fordult meg, vájjon békét 
akarnak-e Bourbon Károly és Frundsberg zsoldosai is ?

A császári zsoldosok közben nagy nehézségek között, a bevehetet
len városokat megkerülve, Bologna közelébe jutottak, amely elzárta
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előttük kapuit. Itt értesültek róla, hogy tárgyalások vannak folyamat
ban s hogy ennélfogva a már biztosnak vélt zsákmányt veszedelem 
fenyegeti. A hír hallatára először a spanyolok törtek ki vad zendülés
ben, megrohanták és kifosztották Bourbon Károly hadiszállását, úgy
hogy Bourbon Károly maga is csak csupasz életét menthette meg. 
A zendülés átragadt a német landsknechtekre is. Frundsberg, hogy 
landsknechjeit lecsendesítse, bízva régi tekintélyében, gyűlésre hívta 
össze őket az ősi hagyományoknak megfelelően. De mikor beszélni 
kezdett a gyűlésen, dühös kiabálás támadt s a legvadabb zendülők 
dárdát szegeztek az agg vezér iriellének. Frundsberg, akit ez a 
hallatlan fegyelmetlenség lelke mélyéig megrendített, landsknechjei 
között szélütötten roskadt össze. Később magához tért ugyan, de 
otthagyta a tábort és Ferrarába utazott s nemsokára meghalt sváb
országi szülőföldjén.

Frundsberg távozása után a landsknechtek serege vezér nélkül 
maradt, mert nem volt senki, áld az agg hős helyett megfékezhette 
volna őket. Bourbon kénytelen volt tovább vonulni dél felé, hogy a 
saját életét megmenthesse. Mert a zsoldosok a 60.000 scudit, amit a 
pápa Lannoy útján felajánlt nekik, gúnyosan visszautasították.

„Rómába ! Rómába 1” — ez volt a csatakiáltás. — „Le akarjuk 
vezekelni bűneinket I”

Nem volt mód a dühöngőket visszatartóztatni. Uttalan utakon 
átkelt a sereg az Apennin hegységen Toscanába. Az Arno és a Tiberis 
forrásvidékeire érkezve, egyaránt fenyegették Firenzét és Rómát. Hiába 
kereste föl Lannoy személyesen Bourbon Károlyt. Ez 240.000 scudit 
követelt tőle csapatai számára. Minthogy azonban Lannoynak nem 
volt ennyi pénze, a sereg tovább nyomult. Minthogy Firenzét az 
urbinói herceg serege védelmezte, Bourbon Károly végre elhatá
rozta, hogy egyenesen Róma ellen vonul. Utolsó ágyúit is vissza
küldte Sienába, hogy semmi se akadályozza az előnyomulást. Rémes 
gyorsasággal vonult a zsoldos sereg dél felé Róma ellen, mint a 
zuhogó hegyi ár.

Az örökvárosban rémület és félelem fogta el a lakosságot, a bor
zalmas sereg közeledésének hírére. Csapatosan menekültek a város 
minden kapuján, amíg pápai rendelethalálbüntetés terhe alatt meg nem 
tiltotta a városból való kivonulást. VII. Kelemen pápa intézkedéseket 
tett, hogy legalább addig védelmezhesse a várost, amíg a liga serege 
megérkezik. Drága pénzen visszaszerződtette az elbocsátott zsoldoso
kat és megparancsolta, hogy hirdessék ki a üolgárok népfölkelését.
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De hiába volt minden erőfeszítés. A ragyogó renesszánsz idején a szel
lemi finomultság és az élet raffinált művészete annyira elpuhították a 
rómaiakat, hogy nem volt egy csöpp erejük sem az örökváros meg- 
védelmezésére.

Körülbelül 25.000 főnyi német, spanyol és nápolyi zsoldos katona vo
nult Róma ellen. A vad hordákat nemcsak a zsákmányolási vágy hajszolta 
Róma ellen, hanem a fenyegető szükség kényszere is. A liga had-

V. Károly landsknecht-sereye bevonul az elfocjlalt Rómába.
A császár elkeseredett harcot fo ly ta to tt a francia királlyal szövetkezett V II. Kelemen pápa 

ellen, amelynek során serege elfoglalta az örökvárost.

serege és az erős város közé ékelt zsoldosokat a végromlás fenye
gette. A vezérek ennélfogva elhatározták a haditanácsban, amelyet 
Szent Onofrio kis templomában tartottak meg, fenn a Janiculusz-domb 
tetején, hogy Rómát másnap reggel megostromolják pusztán kézi
puskákkal és dárdákkal, mert hiszen sem ágyújuk, sem egyéb ostromló 
szerük nem volt nekik.
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Az ostrom meg is kezdődött. A zsoldosok vezére, Bourbon Károly 
mindjárt az ostrom elején elesett. Éppen abban a pillanatban, midőn 
egy lajtorját akart a falhoz támasztani, egy golyó halálosan találta. 
A támadás vad zűrzavarában egy félóra múlva kiszenvedett a nagy 
bajkeverő Róma falai alatt.

„Rómába ! Rómába 1” — ez volt a haldokló utolsó Máltása.
A spanyolokat és a németeket vezérük halála újabb dühre inge

relte s vak merészséggel folytatták az ostromot. Egy Seidenstücker Kolozs 
nevű német zsoldos vetette meg a lábát először a város falán s két kézre 
fogva csatabárdját, vérözönben gázolva nyitott utat társai számára. 
Csaknem ugyanekkor távolabb feljutottak a falakra a spanyolok is. 
Tomboló harci kiáltás közepette, kivont karddal törtek be a császáriak 
a városba. A római népfölkelők és a svájci zsoldosok százait koncolták 
fel a megvadult császáriak. A pápa maga is alig menekülhetett előlük 
az utolsó percben a Vatikánból a földalatti folyosón át az Angyal
várba. Nagy sereg menekülő csatlakozott az egyház fejéhez.

Az örökvárost a császár hadai elfoglalták, de ezzel még nem sokat 
értek el. Minthogy a pápa még mindig vonakodott a kívánt hadisarcot 
megfizetni és az Angyalvárból kivonulni, a császáriak elhatározták, 
hogy megostromolják a Trasteverét és rövid harc után el is foglalták. 
Még most is meg lehetett volna menteni a város legnagyobb részét a 
Tiberis balpartján, ha a hidakat lerombolták volna. De nem jutott 
eszébe senkinek, mit kell tenni s a rómaiak dermedten várták végzetüket. 
Alig pár száz ember próbálta védelmezni a Szixtusz-hidat. Ezeket azon
ban hamarosan visszaszorították a császáriak és esti hat órára benyo
multak a belső városba.

A győzők maguk is alig hittek a hallatlan sikerben. Támadásra 
várva, egyelőre fegyverben maradtak. Csak éjféltájban bomlott fel 
soraikban a hadi fegyelem s a 25.000 kiéhezett, zsákmányra sóvárgó, 
féktelen zsoldos megrohanta a remegő Rómát, hogy kifosztogassa.

Másnap reggel borzalmas látvány tárult az Angyalvárból alá- 
tekintők szeme elé. Felgyújtott házak és templomok, holttestekkel és 
romokkal borított uccák és terek, vad zűrzavarban menekülők és üldö
zők serege mindenfelé, rablás és gyilkosság színhelye az egész város. 
A győzők berontottak a házakba, leütötték, aki ellenállt nekik, csapat
számra magukkal vonszolták az asszonyokat és lányokat, kínzással és 
fenyegetéssel rengeteg váltságdíjat zsaroltak ki. Amit nem vihettek 
magukkal, azt megrongálták. Drága műemlékeket, értékes levéltárakat 
tönkretettek. Ami csábította kapzsiságukat, azt m a g u k k a l  vitték.
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Pompás öltönyökben büszkélkedtek az uccákon, gyöngysorokat fűztek 
a hajukba és szakállukba, hihetetlen összegeket nyertek és veszítettek 
kockajátékban, tobzódó orgiákat ültek és kényszerítették a remegő 
rómaiakat, hogy kiszolgálják őket. A német landsknechtek egyik társu
kat .papi ornátusba öltöztették és szamárra ültetve, csúfos gúnyolódá-

A landsknechtek garázdálkodása Róma uccáin.
Az örökváros elfoglalása u tán  a  du rva  ka tonák  egyik tá rsu k at pápai ornátusba öltöztették  
k liordszéken, körm enetben v itték  körül az uccákon, hogy á ldást osztogasson a  fosztogató

katonákra .

sok közepett az Angyalvár elé vezették, a pápa és a bíbornokok szeme elé, 
sőt kikiáltották Luthert pápává és hódoltak neki. Egy másik csapat 
pápának öltöztetett fel egy landsknechtet és hordszékbe ültetve, végig
cipelte őt Róma uccáin, miközben a durva katona, az apostoli kereszt
tel kezében, megáldotta a zsákmányoló császáriak seregét.

Hetekig tartott ez a rémes fosztogatás. A vandálok pusztítása az 
ókorban gyermekjáték volt ahhoz képest, amit a császár megvadult
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csapatai most műveltek. Vérözönbe és könnyek tengerébe, füstölgő 
romhalmazba omlott bele a renesszánsz nagy Rómája.

Mint a sziget a zajló tengeren, az Angyalvár heteken keresztül 
szilárdan állta a szabályszerű ostromot, folyton abban reménykedve, 
hogy az urbinói herceg felmentő serege megérkezik. Bizonyos, hogy 
egy gyors támadás vérontás nélkül kikergethette volna az örökváros
ból a győztesek teljesen szétbomlott és gondtalan csapatait. De a her
cegnek nem volt bátorsága ehhez a támadáshoz. Vejiig nyomult előre, 
onnan azonban visszafordult. Ennek hírére a pápa feladta az Angyal
várat. Megígérte, hogy három részletben 400,000 aranyat fizet — két
szer annyit, mint amennyivel a pusztítás előtt szabadulhatott volna. 
Túszokat adott, alávetette magát és a bíbornoki testületet a spanyolok 
és németek őrizetének s érődéit megnyittatta a császári csapatok előtt.

V. Károly császár hadseregének diadalát, amelyet sem nem akart, 
sem nem parancsolt, nagyszerűen kihasználta a maga politikája szá
mára. Soha teljesebben nem uralkodott Itáliában, mint Róma rémes 
kifosztása után. Sőt úgy látszott, képes lesz arra is, hogy rábírja a porig 
alázott pápát a rég sürgetett zsinat összehívására, hogy megvalósítsák 
a halaszthatatlan egyházi reformokat.

Csakhogy persze ez esetben a császár háta mögött kellett volna 
tömörülnie az egész katholikus világnak, holott épp ellenkezőleg, Róma 
kifosztása a császár ellen lázította a katholikusokat. Ennek meg is volt 
nyomban a maga politikai következménye. VIII. Henrik, Anglia királya 
csatlakozott a cognaci ligához, V. Károly pedig kénytelen volt új szer
ződés alapján arra törekedni, hogy kibéküljön a fogoly pápával. Ennek 
értelmében visszaadta a pápának csaknem az egész egyházi államot s 
cserében megelégedett azzal, hogy a pápa felbontotta a cognaci ligát 
és kilépett belőle. Ez is nagy eredmény volt, mert úgyszólván biztosí
totta Itáliában a spanyolok uralmát.

Ebben az esztendőben szerezték meg a Habsburgok Csehország 
és Magyarország koronáját is és így dunai birodalmuk körvonalai kezd
tek már kialakulni. A mohácsi csatában elesett II. Lajos, Magyarország 
és Csehország királya s benne kihalt a Jagellók háza, úgyhogy az örökö
södési szerződések alapján a Habsburgok tarthattak igényt mind a két 
országra. Ferdinand főherceget egyhangúlag meg is választották Cseh
ország királyának. Magyarországon azonban Zápolya pártját kellet 
előbb legyőznie. Néhány harc után ez meg is történt s Ferdinándot 
1527 november 3-án Székesfehérvárott magyar királlyá is megkoro
názták.
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Közben vége felé közeledett a második olaszországi háború. Erős
francia seregek vonultak be ugyan Itáliába, de a császári hadak mégis 
megtartották az olasz városokat.

A szerencsétlen ország kimerülése, az egész katholikus világ el- 
kedvetlenedése a pápa megalázása és az eretnekség terjedése miatt s 
végül Szolimán fenyegető betörése Magyarországba, arra bírta a Habs
burgokat, hogy legalább Rómával állandó békét kössenek. És VII. Ke
lemen pápa is óhajtotta a békét, mert hiszen valósággal fogoly volt 
saját fővárosában. Ilyen körülmények között jött létre 1529-ben a 
barcelonai békekötés. A császár kivonult az egyházi államból. VII. Ke
lemen pápa ezzel szemben bűnbocsánatot adott Róma pusztítóinak és 
megígérte, hogy V. Károlyra ruházza Nápoly hűbéruraságát.

Pár héttel később békét kötött Franciaország és Spanyolország 
is, a cambrai hülgybékét. Azért nevezik így, mert két uralkodó matróna 
kezei szőtték a béke szálait. Az egyik Ausztriai Margit volt, V. Károly 
nagynénje, a másik Savoyai Lujza, I. Ferenc francia királynak az 
anyja. Mind a két fél engedett valamit igényeiből. A francia király, 
bár nehéz szívvel, lemondott Flandriáról, Artoisról, Genováról és Ná- 
polyról. V. Károly császár pedig visszaadta házának régi örökségét, a 
burgundiai hercegséget Franciaországnak. Ez a békeszerződés vetette 
meg az alapját több mint egy évszázadra Franciaország és Spanyol- 
o-szág területi határainak s ez szolgáltatta ki zsákmányul Itáüát a 
spanyol uralomnak. De nemcsak békét kötött egymással Cambraiban 
a két hatalom, megfogadták azt is, úgy mint Barcelonában a pápa és a 
császár, hogy közös erővel fognak fellépni az egyház ellenségeivel szemben.

A reformáció diadala. — Zwingli halála. — A török háborúk.

Az olaszországi háború szerencsés befejezése után V. Károly csá- 
csár végre megint hozzáláthatott az egyházi kérdések megoldásához 
Németországban. A katholikus fejedelmek, akik 1529-ben protestáns 
rcndtársaikkal együtt új országgyűlésre jöttek össze Speierbe, szilárd 
hátvédre találtak a császár politikájában. Mind a két döntő testületben 
a katholikusoké volt a többség, mert hiszen úgy a hét választófejedelem, 
mint a jelenlevő kilenc többi uralkodó fejedelem közül csak néhány volt 
evangélikus. Mindenekelőtt elfogadták azt a császári javaslatot, hogy 
az előbbi speieri országgyűlés híres határozatát hatályon kívül helyezik, 
a püspököknek visszaadják joghatóságukat, az egyházi rendeknek java-
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Luther Márton a wormsi országgyűlésen a császár és a birodalmi rendek előtt kijelenti, hogy ragaszkodik tanaihoz és azokból semmit sem von vissza.
v  KV.rnlv rs'isz-ir a trónon ül. körülötte a fejedelmek és érsekek izgatottan figyelik Luthert, aki barátruhában, kezét szívére téve jelenti ki: „ Itt állok, nem tehetek másként! Isten engem v. out úgy segéljen! Amen í”
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dalmaikat és jövedelmeiket és további újításokat egyházi téren nem 
valósítanak meg.

Az evangélikus fejedelmek az előtt a nehéz választás előtt állot
tak, hogy vagy lemondanak mindenről, amit eddig kivívniok sikerült 
vagy fellázadnak a rendek többsége és a császár tekintélye ellen. A ki- 
egyenlítést közvetítő kísérletek eredménytelenek maradtak. Sőt Ferdi- 
nánd király kereken kijelentette, hogy a régi dicséretes szokás szerint 
a kisebbség köteles alárendelni magát a többség határozatának. Az 
evangélikusok erre még aznap aláírták a speieri protestációt (tiltakozást) 
& ettől fogva az új egyház híveit protestánsoknak nevezték. Ez a pro- 
testáció kijelenti, hogy egyházi ügyekben nincs joga a többségnek dön
teni s az új egyház követői továbbra is ragaszkodnak az 1526-i speieri 
országgyűlés határozatához. Ezzel ugyan új jogelvet vezettek be a 
birodalom jogéletébe, hogy vallási ügyekben rábízták a szuverén dön
tést minden birodalmi rendre külön-külön. Kijelentették, hogy csak 
általános egyházi vagy német zsinat döntésének hajlandók magukat 
alávetni. Hét fejedelem és tizenhárom birodalmi város írta alá a speieri 
protestációt, amelyet nyomban közzétettek nyomtatásban, minthogy 
azt nem tudták keresztülvinni, hogy az országgyűlés zárójegyzőkönyvébe 
belefoglalja.

Az ellentét így nyilvánvalóvá lett és a legnagyobb veszedelem 
elkerülhetetlennek látszott. A legsürgősebb teendőnek azt tartotta 
mindenki, hogy a németországi protestánsok egyesüljenek mielőbb szoros 
szövetségben a svájci újhitűekkel.

Svájcban is nagyon veszedelmes volt a helyzet, a nyilt harc idő 
kérdése volt csak. Éppen ezért Zwingli a maga józan előrelátásával 
azt ajánlotta, hogy kössék meg a védőszövetséget mielőbb a német 
protestánsokkal. A szövetség természtes közvetítői a felsőnémetországi 
birodalmi városok voltak, élükön Strassburggal, amely teljesen Zwingli 
példájára szervezte újjá a maga egyházi ügyeit. Buzgón fáradozott a 
szövetség létrejötte érdekében Hesseni Fülöp fejedelem is. De Luther, 
aki a hit dolgában nem ismert alkut, ridegen azt kívánta a szász vá
lasztófejedelemtől, hogy politikai szövetségről szó se lehessen addig, 
míg előbb a hit dolgában megegyezés nem jön létre. Fülöp erre, hogy 
Luther kívánságának eleget tegyen, azt indítványozta, hogy találkozza
nak egymással Luther és Zwingli Marburgban és beszéljék meg a vallási 
kérdéseket. Indítványát el is fogadták s a két reformátor találkozott 
és háromnapi vitában próbált egymással megegyzeésre jutni Fülöp 
gróf, württembergi Ulrik herceg és számos kiváló theológus jelenlétében.
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Ámbár Luther és Zwingli felfogása lényegében egyező volt Krisztus 
istenségének, az eredendő bűnnek és a keresztségnek a kérdésében, az

Török lovas rab szíjra fűzött parasztokat cipel fogságba. 
D árdáján egy felnyársalt keresztény gyerek van. Egykorú fametszet.

úrvacsoráról szóló tanban eltértek egymástól. Luther misztikus fel
fogása engesztelhetetlenül állott itt szemben Zwingli józan, ésszerű fel
fogásával.

16*
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„Bennetek más szellem lakik !” — kiáltotta oda Luther a svájci 
reformátornak. S mikor Zwingli szemében könnyekkel arra kérte Luthert, 
hogyha már megegyezni nem tudnak, tekintsék egymást legalább testvé
reknek és jelentsék ezt ki nyilvánosan, Luther komoran visszautasí
totta Zwingli feléje nyújtott baráti jobbját.

A marburgi találkozás tehát nem hozta meg a kívánt eredményt, 
sőt ellenkezőleg, szétválasztotta egymástól a két protestáns egyházat. 
A hitbeli elvállással együtt járt az is, hogy a tervezett politikai szövet
kezésből nem lett semmi sem, mert Luther rögtön a marburgi talál
kozás után Schleizban, ahol János szász választófejedelemmel és Bran
denburgi- Györggyé találkozott, elfogadtatta azt a határozatot, hogy 
szövetséget csak teljes hitközösség alapján köthetnek a német protes
tánsok.

így fordulván a dolgok, nem uthattak megegyezésre még a felső 
német birodalmi városokká sem mert Ulm és Strassburg határozottan 
tiltakozott Luther marburgi hitcikkelyei ellen. Ped g ez nagy kár volt, 
mert a császár éppen ez időben nagyon haragosan fogadta a protestáló 
rendek küldöttségét s a tiltakozást magát egyálta ában nem fogadta 
el. Bizonyos volt, hogy erővel akarja leverni az eretnekséget. De Luther 
még az ellen is tiltakozott, hogy bármi el enszegülést fejtsenek ki hívei 
a jogos felsőbbség ellen. így aztán a protestáns rendek készületlenül 
és szövetség nélkül á tak szemben a b roda om haragvó fejével, csak 
azért, mert a lelkiismeretük így parancsolta.

Lelkiismeretük szavára hallgatva támogatták a német protes
tánsok még ugyanabban az esztendőben a császárt a török veszedelem 
ellen is, amely elsősorban a Habsburgok országait fenyegette elnyelés
sel. Magyarország török kézre került és Szolimán átlépte már az osztrák 
határt. A német birodalmi sereg Frigyes palotagróf vezetése alatt még 
csak Linz mellett gyülekezett. Szoümánt azonban Bécs város vitéz 
védőserege, Salm Miklós vezetése alatt feltartóztatta, úgyhogy a szul
tán a téli időjárás beálltával kénytelen volt seregével Bécs falai alól 
visszahúzódni.

A birodalmi seregben resztvettek Luther felszólítására a német 
protestánsok is. De ezzel nem sokat értek el a császár szemében. V. Ká
roly, miután lerázta a francia és a török veszedelmet, személyesen ment 
Olaszországba, hogy rendezze az ottani bonyolult viszonyokat és ural
mát a pápával egyetértőén megszilárdítsa.

Akik régóta nem látták a hatalmas császárt, azok alig ismertek 
rá. Amilyen önállótlan és közönyös volt tíz esztendővel ezelőtt, oly
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önálló és tetterős volt most. Miniszterei szolgálatkész eszközök voltak 
csak, akiknek legföllebb tanácsadó véleményük lehetett. Régebben évek 
során keresztül tétlenül ült Spanyolországban. Most maga intézett el 
minden fontosabb ügyet, maga vezette a tanácskozásokat, maga állt 
élére seregének, dacolt a háború veszedelmével s oly hadvezéri képes
ségeknek adta jelét, amelyek igazolták ezt a kijelentését:

„Én magam voltam magamnak a legjobb hadvezére !”
Lassan, fontolgatva határozta e magát m'ndenre, de amit egyszer 

e'határozott, ahhoz sziklaszilárdan ragaszkodott s ha valamelyik terve 
nem s kerü t, még nem tett le róla, csak elhalasztotta, türelmesen vára
kozva arra a percre, amikor talán döntő csapást mérhet ellenségeire.

A császár Bolognában találkozott VII. Kelemen pápával. Nagy
szabású szempontjai nem voltak egyiküknek sem. A pápa azt a régi 
tervét, hogy Itáliát felszabadítsa a spanyol járom alól, feláldozta csa
ládja érdekeinek, főcélja az volt, hogy Firenze mint hercegség a Medi- 
cieknek jusson. A császár pedig uralma érdekeinek feláldozta azt a ked
vező pillanatot, amely Róma bevétele és a pápa foglyulejtése után arra 
kínálkozott neki, hogy mélyreható, eredményes egyházi reformokra 
kényszerítse a pápát. Azt hitte, hogy Firenzével örökre lekötelezi ma
gának a pápát és a Medicieket. Milanóban Sforza a császár vazallusa 
volt, Genovát a Dóriák láncolták Spanyolországhoz. Itália voltaképpen 
nem a császár, hanem a spanyol király lábai előtt hevert és Károly 
nem a német, hanem a spanyol uralmat teremtette meg Itáliában.

Világosan kitűnt ez a kettős koronázás alkalmával, mikor a pápa 
Bolognában először az olasz vaskoronát, majd a római császári koronát 
tette föl V. Károly fejére. A koronázás után a császár és a pápa lóháton 
ünnepélyes díszmenetben vonultak végig a városon. Ez az utolsó csá
szárkoronázás olasz földön halvány mása volt csak a régebbi koronázá
soknak. Spanyolok és olaszok voltak V. Károly környezői, ezek vitték 
a koronázási jelvényeket is. Német fejedelem egyetlen egy sem vett 
részt a koronázási ünnepen, de nem is voltak még csak hivatalosak sem. 
Mindössze 3000 főnyi landsknecht-sereg képviselte a német nemzetet. 
Ezek azonban éppúgy részt vehettek volna díszőrség gyanánt akár 
a francia, akár a lengyel király koronázásán is.

A császár és a pápa kibékülése végzetes veszedelemmel fenye
gette a német protestánsokat, csakúgy, mint kilenc esztendővel ré
gebben a wormsi országgyűlésen. Eleinte a császári leirat békülékeny 
hangja, amellyel országgyűlésre hívta össze a rendeket Augsburgba, 
a legjobb reményekkel kecsegtethette a protestánsokat. De a császár
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ugyanekkor titkos tárgyalásokat kezdett már Innsbruckban több katho- 
likus fejedelemmel. Az országgyűlésre nagyszámban gyűltek össze a 
rendek, élükön János szász választófejedelem és Hesseni Fülöp, szá-

V. Károly császár és VII.  Kelemen pápa diszmenetben vonulnak végig Bologna uccáin.
M iután a pápa kilépett a cognaci ligából, a  császár szövetségre lépe tt vele. A pápa Bolog
nában nem sokára m egkoronázta a császárt, először a  lom bardi vaskoronával, m ajd  a  róm ai 
császári koronával s u tána  ünnepélyes körm enetben vonu ltak  végig a városon. Ez volt 

az utolsó császár-koronázás Itá liában .

mos theológus kíséretében. Luther, akinek fejére még mindig ki volt 
mondva az egyházi átok és a birodalmi száműzetés, nem jelent meg, 
hanem Koburg várában tartózkodott.

Augsburgban a császárt a fejedelmek és a városi hatóságok fogadták 
ünnepélyesen. A császár mindjárt az első órákban leplezetlenül kifejtette
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álláspontját. Mert magánbeszélgetésbe elegyedve János szász választó-
fejedelemmel, Hesseni Fülöppel, Brandenburgi Györggyel, azt a kíván
ságát fejezte ki, hogy az országgyűlés alatt mellőzzék a megszokott 
lutheránus istentiszteletet s másnap vegyenek részt az ünnepies úrnapi 
körmenetben. Csodálkozva hallotta, hogy ez a kívánsága a protestánsok 
lelkiismereti szabadságába ütközik. Hesseni Fülöp kereken megtagadta 
a császár kívánságának a teljesítését, az agg Brandenburgi György 
pedig így felelt a császárnak :

„Uram, mielőtt Istent és az ő evangéliumát megtagadnám, inkább 
itt nyomban leborulok a földre és leüttetem a fejemet 1”

Az öregúrnak e viharos kitörésére a császár megijedt és meg
veregetve az aggastyán vállát, töredezett német nyelven így szólt:

„Kedves fejedelem, nem leütni a feLt, nem leütni a fejet I”
A protestánsok nem is vettek részt a körmenetben, csak annyit 

parancsoltak meg mind a két tábor lelkészeinek, hogy kerüljenek min
den polémiát.

Ilyen komor előjelek között kezdődött meg a tanácskozás az 
augsburgi városháza nagytermében. A császár rögtön felszólította a 
rendeket, hogy terjesszék eléje írásban, latinul és németül véleményei
ket a vitás vallási kérdésekről. A protestánsok régen elkészültek erre 
az előterjesztésre. Melanchthon Lutherral együtt, mihelyt az ország- 
gyűlés összehívásáról értesültek, azonnal kidolgozta a nagy hitvallást 
(konfessziót), amely lehetőleg «kerülve minden polémiát, egyszerűen 
megokolta Luther tételeit. Zwingli híveire térmészetesen ez a hitvallás 
nem volt tekintettel, mert Fülöp határgróf utolsó kísérlete sem vezetett 
eredményre a két reformátor között. Négy délnémet birodalmi város, 
Strassburg, Lindau, Memmingen és Konstanz is megtagadták az alá
írást és külön hitvallást szerkesztettek, az úgynevezett konfesszió tetra- 
politanát.

A császárt alig lehetett rábírni arra, hogy megengedje a hitvallás 
felolvasását s végül is nem a városházán olvasták föl, hanem a püspöki 
udvar kápolnájában, ahova alig fért be 200 ember. De Bayer Keresz- 
tély, a szász alkancellár, a hitvallást német nyelven oly erőteljes hangon 
olvasta föl, hogy bárha három óráig tartott a felolvasás, minden szava 
messze kihangzott a kápolnából.

A hitvallás hatalmas benyomást tett az ellenfelekre is. Először 
ébredtek világos tudatára annak, hogy nem egyes eretnek tantételekkel 
állnak szemben, hanem egy nagy, mélyen megalapozott szilárd épít
ménnyel. A protestánsok azt remélték, hogy a császár követelni fogja
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a katholikusoktól is, hogy terjesszék eléje tételeiket s azután dönt az 
egyházi kérdésben. Ámde a katholikusok nem tekintették magukat 
pártnak többé, hanem egyedül jogosultaknak és arra bírták a császárt, 
hogy az ő képviselőjük legyen. Ennélfogva a császár csak abba egyezett 
bele, hogy a katholikusok terjesszék eléje a hitvallás cáfolatát, tantéte
leik rendszeres előterjesztését nem kívánta tőlük. Ezt a cáfolatot Eck 
és mások dolgozták ki, a császár kívánságára aránylag enyhe és min
denesetre méltóságos formában. Ezt felolvasták az országgyűlésen, 
amire Y. Károly császár minden további vita nélkül egyszerűen azt 
kívánta, hogy a protestánsok tekintsék magukat legyőzötteknek és 
vessék alá magukat, mert különben úgy jár el velük szemben, ahogy 
tőle, mint a keresztény egyház védelmezőjétől elvárható.

A protestánsok szorongatott helyzetükben János szász választó- 
fejedelemtől várták a segítséget, akit mély meggyőződéséért és lelki 
szilárdságáért ott Augsburgban az „Állhatatos” melléknévvel tisztel
tek meg. És nem csalódtak benne. Mikor a császár nem vette át az 
apológiát, amelyet Melanchthon cáfolatúl készített, Állhatatos János 
elhagyta Augsburgot. Nehéz szívvel, de hajthatatlanul búcsúzott a 
császártól s vele együtt eltávoztak a többi protestáns fejedelmek is. 
Csak a protestánsok távozása után fogadta el a katholikus többség az 
országgyűlés záróhatározatát, melyben átok,és száműzetés terhe alatt 
elrendelte, hogy mellőztessék minden egyházi újítás, amíg zsinat nem 
határoz az egyházi reformok dolgában. Az engedetleneket bírói úton 
kell üldözni. A határozat végrehajtására végső határidőül 1531. évi 
április 15-ét jelölték meg.

Németországot polgárháború fenyegette. A megnehezedett idők 
terhe alatt Luther is engedett merevségéből s azon az alapon, hogy a 
birodalom kormányzása nem egyedül a császárt illeti meg, hanem 
megoszlik a császár és alrendek között, nem ellenezte többé a védő
szövetséget, sőt a „kedves németéihez intézett figyelmeztetésében” ki
fejtette azt a nézetét is, hogy az evangélikusokra rákényszerített há
borút elkerülhetetlen védekezésnek kell tekinteni a szükség idején. 
A szövetség Schmalkaldenben jött létre, ebben a kis thüringiai bánya
városban, ahol Állhatatos János szász választófejedelem, Hesseni Fü- 
löp, a brauschweig-lüneburgi és anhalti hercegek, a mansfeldi grófok 
és huszonnégy város képviselői találkoztak, hogy a védőszövetség alap
elvét megbeszéljék.

A szövetséget formaszerűen megkötötték. Jogsegélyt fogadtak 
egymásnak pör esetén a birodalmi törvényszék előtt, hadi támogatást
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katholikus fejedelmek támadásával szemben és elhatározták azt is, hogy 
közösen fognak tiltakozni Ferdinándnak római királlyá választása ellen, 
mert akkor tudták meg, hogy a császár át akarja ruházni öccsére, Ferdi- 
nándra a római királyi hatalmat s ezzel Ferdinándot akarja megtenni 
helyetteséül és kormánytársául.

A szövetségesek tiltakozása nem használt. Ferdinándot meg
választották a rendek Kölnben római királlyá és Aachenben meg is 
koronázták. Ferdinánd kötelezettséget vállalt az augsburgi záróhatáro
zat végrehajtására. A schmalkaldeni szövetségesek erre azon voltak, 
hogy csatlakozásra bírják az összes protestánsokat, lehetőleg a svájcia
kat is. Ez utóbbi törekvésük azonban még most sem vezetett ered
ményre a theológiai ellentétek miatt. így aztán Svájcban anélkül került 
dűlőre a helyzet, hogy a németországi újhitűek beleavatkoztak volna.

Ferdinánd 29 éves korában lett római király, amikor királya volt 
már Csehországnak és Magyarországnak is. Ferdinánd állandó hely
tartója volt a császárnak a német birodalomban, a reformáció nagy 
korszakában ő érintkezett a protestáns vezéremberekkel, szövetkezett 
később Szász Móriccal a császár ellen is, akinek végül utóda is lett a 
császári trónon.

A kappeli béke, mint előrelátható volt, nem rendezte véglegesen 
a kantonok viszályát. Az óhitű kantonok ugyanis nem sokat törődtek 
a békeszerződéssel, hanem nyugodtan tovább üldözték Zwingli követőit. 
Egyre bizonyosabb lett, hogy rendet csak háború teremthet. De Zwingli 
nemcsak az egyházi kérdés rendezésére törekedett, hanem politikailag 
is át akarta alakítani hazáját. Véget akart vetni a négy Waldstätten 
és Zug igazságtalan túlsúlyának s azt akarta, hogy Bern és Zürich kerül
jön a szövetséges köztársaság élére. A reformátor merész gondolata, 
amelynek nyiltan kifejezést adott az aaraui gyűlésen, döntő lépésre 
ingerelte a hegyi kantonokat.

A négy Waldstattenből 8000 ember gyülekezett össze titokban 
és Zug mellett támadásra készen táborozott. Aztán a határ felé nyomul
tak, ahol Kappel mellett 1200 zürichi állt fegyverben Göldli kapitány 
vezetésével, aki a közelgő felvonulás láttára gyors futárokat küldött 
Zürichbe segítségért. De csak 700 ember, többnyire éltesebb polgárok, 
sereglett a nagy lobogó alá, köztük Zwingli, mint tábori lelkész. Mikor 
a segítőcsapat meghallotta a kezdődő ütközet zaját, megállóit. Zwingli 
azonban mindenáron előnyomulásra ösztökélte őket, hogy siessenek 
megtámadott földieik segítségére. Ez meg is történt s az egyesült 
ittriffhirir eor dombtetőn foglaltak állást, ahol órák hosszat hősies bátor-
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háromszáz urii puskás oldalba kapta őket s ugyanakkor a főtábor
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I. Ferdinand magyar és cseh király, később német császár.
V. K áro ly  császár öccse volt. A m ohácsi csata  u tán  a m agyar rendek egyrésze királlyá 
vá laszto tta , m in t II . Ulászló m agyar király  vejét. Vele kezdődött a H absburg-család 
uralkodása M agyarországon. Állandó he ly ta rtó ja  volt V. K ároly  császárnak Ném etországban. 
A reformáció ideién ő é rin tkezett b á ty ja  nevében a  p ro testáns vezérem berekkel. Később 

Szász Móriccal szövetkezett b á ty ja  ellen, akinek végül u tóda  le tt a  császári trónon .

is új homloktámadást intézett ellenük, a zürichiek hadsorai meg
bomlottak.
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Az esti sötétség szárnya alatt menekültek az újhitűek, de ötszáz 
polgár holtan maradt az ütközet helyén s köztük volt Zwingli Ulrik is. 
Egy dárda halálosan megsebezte, mikor lehajolt egy sebesült polgár
társa fölé. Imádkozva várta utolsó pillanatát. A dombtetőre özönlő 
ellenséges harcosok közül az egyik felismerte a haldokló Zwinglit és 
megadta neki a kegyelemdöfést. így halt meg a csatamezőn a nagy 
reformátor, akit senki sem pótolhatott. Műve azonban túlélte őt.

Az újhitű kantonok a súlyos vereség hírére fegyverbe szálltak 
és 24.000 főnyi sereggel Zug ellen indultak. De már későn volt s a lelkes 
vezér híján egyenetlenség gyengítette erejüket. Az ellenség egy éjszaka 
vakmerő támadással meglepte a gyanútlan sereget és 800 emberét fel
koncolta. Ez a kudarc teljesen elkedvetlenítette az újhitűeket és sere
gük csakhamar elszéledt. Néhány hét múlva a győztes kantonok rájuk 
diktálták a békét. Az újhitűek hadikárpótlást fizettek, felbontották 
szövetségüket a délnémet városokkal s beleegyeztek abba, hogy szava
zással döntsenek a hitvitában. A szavazás a katholikusoknak kedvezett 
s nemsokára darusban, Szt.-Gallenben, Aargauban és Solothurnban 
is visszanyerte túlsúlyát a régi egyház. így tehát Svájcban ugyanazt 
a vészes hitszakadást hozta létre a reformáció, amely a német biroda
lom egységét is megbontotta. S ez a szakadás megmaradt mindmáig 
Svájcban éppúgy, mint a német birodalomban.

A német protestánsok szervezkedése. — Az anabaptisták Miinsterben.

A svájci riasztó példa szerveszkedésre bírta a német birodalnű 
protestánsokat. Először is a délnémet birodalmi városok csatlakoztak 
a schmalkaldeni szövetséghez. Nyolc fejedelem és gróf, hét északnémet 
és hét délnémet város egyesüli a szövetségben, amelynek minden tagja 
megszabott haderő és pénzsegély szolgáltatására kötelezte magát. Tízezer 
gyalogos és kétezer lovas — ennyi volt a szövetség fegyveres ereje. 
A szövetség élén szövetségtanács állt, háború esetén a vezérlet a szász 
választófejedelmet és a hesseni tartománygróíot illette meg.

Nyilvánvaló volt ezek után, hogy a protestánsokat komoly harc 
nélkül nem lehet leigázni. De ettől a harctól még a katholikusok is fél
tek, mert tudták, hogy győzelem esetén csak a Habsburg-ház túltengő 
hatalma növekednék, amely amúgy is veszedelemmel fenyegette már a 
német fejedelmek féltékenyen őrzött függetlenségét.

Háborúra nem is került még ezidőszerint a sor, mert Szolimán
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1532 tavaszán 200.000 emberrel indult meg újra Magyarország és 
Ausztria ellen. Maga Ferdinánd király is azt ajánlotta erre a császár
nak, hogy tegyen engedményeket a protestánsoknak, mert szükség van 
a birodalom egységes erejére a török veszedelemmel szemben. Regens- 
burgban, majd folytatólag Nürnbergben országgyűlést tartottak tehát s 
létrejött a nürnbergi vallásbéke, amely először ismeri el hivatalosan a 
protestánsokat, bár még mindig csak ideiglenesen, amíg általános, 
szabad keresztény zsinat, avagy újabb országgyűlés nem szabályozza 
véglegesen a vitás kérdéseket.

A vallásbéke értelmében a birodalmi törvényszék előtt meg
indított porokét megszüntették s az eddigi újítások érvényben marad
tak. De a megállapodás csak azokra terjedt ki, akiié már hívei voltak 
az új tannak. Uj híveket toborozni tilos és Zwingli követőit nem szabad 
befogadni a szövetségbe. A schmalkaldeni szövetség tagjai csak nagy- 
nehezen szánták el magukat erre a szerződésre és Hesseni Fülöp sokáig 
vonakodott a szerződés aláírásától.

„Nem írom alá ezt a gyalázatos, nevetséges békét, amely mindent 
függőben hagy és jövendő hitsorsosainkat a hatalom prédájául dobja 
oda” — mondta.

Végre azonban mégis aláírta a szerződést s a protestánsok a meg
állapodás értelmében erre szintén a császár zászlója alá sereglettek a 
török ellen. Körülbelül 80.000 főnyi haderő gyülekezett a magyar hatá
ron, maga a császár is megjelent, de ütközetre nem került a sor, mert 
Szolimán ereje megtört a kis Kőszeg várán, amelyet Jurisics 700 paraszt
jával és 30 lovasával heteken keresztül megvédelmezett a százezernyi 
török hadsereg ellen. Szolimán visszavonult, de a német sereg nem 
követte. A magyar határon ugyanis szétoszlott s így, bár Németországot 
a magyar vitézség megmentette a veszedelem elől, Magyarország nagy
része továbbra is török hódoltság maradt.

A protestánsok felhasználták odahaza a császár külügyi gondjait 
s a nürnbergi vallásbéke kikötéseivel nem sokat törődve, egyre jobban 
terjeszkedtek és erősödtek. Württemberg, amely Ferdinánd királyhoz 
tartozott, fegyveres erővel vívta vissza régi szabadságát és száműzött 
uralkodója, Ulrik herceg alatt, akit Hesseni Fülöp támogatott, áttért 
a lutheránus vallásra. Terjedt az új hit ugyanekkor északon is, Pome- 
rániában és az északnyugati városokban.

Súlyos katasztrófára vezetett a mozgalom Münster városában a 
humanizmusnak ebben a régi középpontjában. Itt a polgárság nagy
része Rothmann Bernát prédikációinak hatása alatt csakhamar evangé-
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likus lett s több templomot erővel lefoglalt az új hit számára. Már-már 
úgy látszott, hogy református lesz az egész tartomány, amikor egy új, 
fanatikus szekta hatalmasodott el éppen a döntő percben.

Az új szekta az anabaptisták szektája volt, akik Luther nézeteit 
túlzásba vitték és rendkívül éles ellentétbe kerültek az ősi egyházzal. 
Elvetették a keresztség szentségét, illetve azt hirdették, hogy csak a 
felnőttek keresztsége érvényes s ezért ismételni kell a keresztséget. 
A papságot nem fogadták el közvetítőnek az ember és az Isten között, 
hanem azt hirdették, hogy az egyház egyenjogú „szentekből” áll, akik 
valamennyien önmaguknak a papjai. Hit dolgában semmiféle más 
hatalom nincsen.

Az anabaptisták eleinte csendes békességben éltek s különösen 
Hollandia városaiban és Münster tartományban szaporodtak el. 
V. Károly azonban a németalföldi városokban kegyetlenül üldöztetni 
kezdte őket, amire ezek még nagyobb túlzásba hajszolódtak és rajongó 
szocialista irányba csaptak át. Azt hirdették, hogy közeledik a világ 
vége, az utolsó ítélet napja s hogy erre készüljenek, elhatározták, hogy 
felállítják kommunista alapon „Zion új országát” s a hitetleneket vagy 
megtérítik, vagy tűzzel-vassal kiirtják. A prófétájuk Mathys Jan haar- 
lemi pékmester volt, aki Amsterdamban csakhamar hatalomra jutott 
és párosával küldözte híveit, mint apostolokat, téríteni mindenfelé.

Ez a fanatikus szekta meggyökeresedett Münsterben is. Maga 
Rolhmann csatlakozott először az új irányhoz és nyilvánosan prédikálni 
kezdett a gyermekek megkeresztelése ellen. A tanács kiutasította erre 
Rothmannt a városból, de a fanatizált nép csakhamar kikényszerítette 
Rothmann visszahívását, aki pár hét alatt 1400 polgárt bírt rá arra, 
hogy újra megkereszteikedjék. A püspök szigorú intézkedésekkel és 
katonai ostromzárral fenyegette meg a várost. Mindhiába, az anabap
tisták pártja győzött a tanácsválasztáson s polgármesterré egyik leg
szenvedélyesebb vezérét, Knipperdollinck Bernátot választotta meg. 
Mathys, a próféta is bevonult Münsterbe. Aztán felszólították az összes 
„hitetleneket,” hogy keresztelkedjenek meg újra. Akik nem engedel
meskedtek, azokat irgalmatlanul kikergették a hideg télbe, vagyonukat 
elkobozták és mint a „szentek” közös tulajdonát kezelték.

Az anabaptisták ezután megalapították Münsterben „Zion király
ságát.” Elpusztították a templomok minden díszét és tönkretették a 
város gyönyörű, híres könyvtárát. Elpusztítottak általában minden 
könyvet a bibüán kívül. Minden közös tulajdonná le t t ; a hivatalokat 
és a munkát elosztották a hívek között s behozták még a közös étkezése.
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két is. Rothmann mérsékelt pártja csakhamar egészen háttérbe szorult. 
Emellett az új királyság buzgón készült a háborúra, mert a várost kez
dettől fogva a püspöki csapatok ostromzára fenyegette.

E furcsa szervezetnek kezdetben Mathys Jan állt az élén, olyan 
tekintéllyel, mint valami ótestamentumi próféta. Mikor Mathys egy 
kirohanás alkalmával elesett, utóda Bokelson János lett, akit születése 
helyéről rendszerint Lcíjdeni Jánosnak szoktak nevezni. Ez szabólegény, 
majd világjáró kereskedő volt. Fantasztikus lelke csakhamar az ana- 
baptizmus hálójába került s hitsorsosai között rövidesen vezetőszerepre 
tett szert. Ékesszóló, szép fiatalember volt, parancsoló, heves, rajongó 
lélek, akit folytonosan víziók hajszoltak. Emellett nem volt művelet
len sem s különösen a szentírást alaposan ismerte.

Mathys halála után Leydeni János lett a próféta. A régi rendet 
teljesen megszüntette s behozta a tizenkét „legöregebbnek” a kormány
zását. Majd egyheti heves szóharc után az ótestamentum alapján életbe
léptette a többnejűséget és vérbefojtotta az ellenszegülést, azután elvette 
feleségül első felesége mellé elődének az özvegyét. Végül a „szellem” 
azt sugallta neki, hogy állítsa fel „Zion királyságát” s viselje ennek a 
koronáját. így alakult ki újra a régi zsidó királyság torz mása.

János, Isién kegyelméből az új Izrael királya — ezt a címet vette 
föl. Hivatalnokokat, bírákat nevezett ki, köztük Rothmannt és Knipper- 
dollinckot.

Knipperdollinck egyik leglelkesebb híve volt Mathys Jannak. 
Münsteri polgármester korában ő hívta meg Münsterbe az anabaptis
táknak ezt a híres prófétáját. Mathys halála után Leydeni János egyik 
vezére maradt s a Zion királyságában ő töltötte be legtöbbször a hóhér 
szerepét.

Maga János király, az új próféta, „Dávid székén” ülve törvényt 
ült a nyílt piacon, a mózesi jogrend alapján, buja pompával vette magát 
körül és Salamon király meg a pátriárkák példájára csakhamar tizenhat 
feleségből álló háremet rendezett be magának. Csaknem minden tör
vényszegést halállal büntetett. A „király” sokszor maga sújtott le a 
bosszúálló karddal és véres szigorúsággal óvta őrjöngő uralkodása tekin
télyét. Egyik lelkes híve, Duzencsúr pedig útnak indult, mint az apos
tolok, hogy előkészítse a világ meghódítását Zion királysága számára.

Persze, mindez álom maradt. Egyideig az a veszedelem fenyege
tett ugyan, hogy a münsteri anabaptisták esetleges győzelme új, az 
elsőnél is rémesebb parasztháborút támaszt. De szerencsére Münster 
püspöke nem állt egyedül, hanem csakhamar támogatta őt Köln, Kleve
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és Hessen is, úgyhogy Münster városát csakhamar szoros ostromzár 
fogta körül. Egy esztendeig tartott a zár. A városban éhség támadt 
már, de a király és udvara még mindig buja lakomákon tobzódott.

Knipperdollinck Bernül, a münsteri anabaptisták szenvedélyes lelkű vezére.
A M ünsterben m egalapíto tt Zion királyságban 6 tö ltö tte  be legtöbbször a  hóhér szerepét is. 
M ünster elfoglalásakor kivégezték s ho lttestét vasketrecben kifüggesztették a tem plom

tornyára.

Végül a hívők közül néhányan — csakhogy az éhhalál elől menekül
jenek — árulókká lettek. Egy éjszaka néhány száz landsknecht a fal 
égjük megjelölt gyönge pontján betört a városba. Véres éjjeh harc
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támadt a város szűk uccáin s a kétségbeesetten viaskodó anabaptisták 
eleinte visszaszorították a támadókat. De mindig újabb csapatok nyo
multak be, reggel pedig beözönlött a városba az egész ellenséges tábor. 
Rothmann elesett a harcban, az anabaptisták nagyrésze pedig szabad 
elvonulás feltétele mellett lerakta a fegyvert. De a dühös landsknechtek 
nem törődtek a megállapodással és a vezéreket foglyul ejtették. Elfogták 
a „királyt” és Knipperdollinckot is. Aztán borzalmas kínzások között 
kivégezték a foglyokat és holttestüket elrettentő például vasketrecek
ben kifüggesztették a Lamberti-templom tornyára. A város az egyházi 
és politikai reakció hatalmába került. Minden szabadságát megsemmisí
tették, a régi egyházat helyreállították és magában a városban erős 
várbörtönt rendeztek be. Münster ezentúl a westfáliai katholicizmusnak 
középpontja lett.

Természetes, hogy ilyen rémes tapasztalatok után Luther és hívei 
még szigorúbban ragaszkodtak tantételeikhez s nem tűrték el , a leg
csekélyebb eltérést sem, mert a katholikusok úgyis hajlandók voltak 
minden erőszakos mozgalomért Luther tanítását tenni felelőssé.

A protestánsok közben, hogy a külpolitikai bonyodalmakat lehető
leg felhasználják, nem törődve a nürnbergi vallásbékével, bevették a 
schmalkaldeni szövetségbe Pomerániát, Anhalt-Dessaut, Württem- 
berget, Frankfurtot és Augsburgot is és a szövetséget 1547-ig meg
hosszabbították.

A császárnak nagy oka volt arra, hogy kerülje az összeütközést 
a német protestánsokkal, mert tuniszi hadjáratával újra felingerelte a 
törököt, sőt háborús hajlandóságra bírta Franciaországot is. Barbarossa 
Cliaireddin ugyanis, aki Algirban uralkodott, mint a szultán hűbérese, 
betört Tuniszba és elkergette Mulej Hasszánt, Tunisz uralkodóját. 
Kalózhajói szakadatlanul kószáltak a Földközi-tengeren, akadályozták 
a hajózást és fosztogatták az olasz és spanyol partvidéket. A császár 
mint a kereszténység védelmezője, elhatározta, hogy véget vet a rabló
had garázdálkodásának s meghódítja az afrikai mohamedán országokat. 
Ehhez a keresztesháborúféléhez özönlött a császár zászlai alá a spanyol 
nem. ^ség. Német landsknechtek is csatlakoztak a 26.000 főnyi pompás 
sereghez, amellyel a császár 1535 május 30-án megindult 74 gályával, 
30 kisebb hadihajóval és 300 szállító hajóval, spanyol, portugál, genovai 
és pápai lobogók alatt. A fővezér Dória András volt. A sereg a régi 
Utika közelében szállt partra. Rendes ostrommal bevette Goletta erődöt 
és július 20-án megverte Chaireddin seregét. Chaireddin a megerősített 
fővárosba, Tuniszba vonult vissza, d *  • 20.000 keresztény rabszolga
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fellázadt a rablóvezér ellen s kaput nyitott a császár diadalmas hadai 
előtt július 25-én.

A fanatikus győzők kapzsisága borzasztó pusztítást vitt véghez 
a meghódított városban. Ezerszámra boncolták fel a mozlimokat. A csá
szár Mulej Hasszánt, mint hűbéresét, visszahelyezte Tunisz trónjára, 
erős helyőrséget hagyott Goletta várában s azután visszatért Sziciliába, 
ahol a sziget Palermóban összesereglett népének nagy lelkesedése köz
ben újra megszilárdította a spanyolok hatalmát. Azután ugyanezzel a 
szándékkal Nápolyba utazott, ahol nagy diadalünnepeket rendezett s 
1536 április 5-én bevonult végül Rómába, ragyogó diadalmenetben, 
mint a régi cézárok utóda.

Chaireddin veresége azonban veresége volt főhűbérurának, a szul
tánnak is, aki bosszúra készült a császár ellen. Harcra készült ugyan
ekkor I. Ferenc francia király is, aki Milánót kívánta, mert Sforza Fe
renc 1535 november 1-én gyermektelenül halt meg.

A császár ily körülmények között békességre törekedett a német 
protestánsokkal s minthogy a nürnbergi béke megállapodásai csak 
ideiglenesek voltak s a végleges döntést egyházi zsinattól várták, a 
.császár zsinat összehívására szerette volna rábírni a pápát. Azonban 
hiába. Az új pápa, III.  Púi az olasz humanizmus, tanítványa volt, sze
rette a ragyogó udvari életet, elsősorban a maga világi hatalmának a 
megszilárdítására törekedett s a zsinatot egyelőre nem kívánta komolyan 
összehívni. Kereken vissza sem utasíthatta a császár sürgetését. Elküldte 
hát Vergerio bíbornokot Németországba, hogy kezdjen tárgyalásokat a 
schmalkaldeni szövetséggel. A bíbornok novemberben Wittenbergben 
személyesen tárgyalt Lutherrel, aki még mindig egyházi átok alatt 
állt. Luther engedékenynek mutatkozott — legalább külsőleg — s azt 
ajánlta híveinek, hogy fogadják el a pápa ajánlatát. Ez meg is történt 
s a pápa 1537-ben Martinába zsinatot hívott egybe.

Csakhamar kitetszelt azonban, hogy a tárgyaló felek félreértet
ték egymást. A protestánsok ugyanis olyan zsinatot akartak, amely 
teljesen szabad s amelyen pápai vezetés nélkül szabadon megvitat
hatják az egyházi ügyeket. Róma persze erről hallani sem akart. így 
aztán a schmalkaldeniek visszautasították a zsinaton való részvételü
ket s elhatározásukat a „schmalkaldeni cikkekkel" okolták meg, amelyet 
Luther is aláírt.

Ez a csapás nemcsak a pápát érte, hanem elsősorban a császárt, 
akinek megsértett méltósága most már azt követelte, hogyha kell, 
fegyverrel is kényszerítse az ellenállókat hatalma elismerésére. &mde

Tolnai V ilágtörténelm e X. 17
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a világpolitika megbénította ezidőszerint a császár cselekvőképességét. 
A franciák már megszállták Savoyát és Piemontot és formális szövet

séget kötöttek a törökkel is. Ekkor történt először, hogy egy nyugati 
keresztény hatalom szövetkezett a pogány törökkel a kereszténység

A m űvészetek kedvelője s világuralom ra törekvő egyházfő volt. A la tta  tö r t  ki a schmal- 
kaldeni háború  a  ném et katholikusok és pro testánsok között. V III. H enrik  Angol k irá ly t 

ő zárta  ki az egyházból s ő erősítette  meg a jezsuitarendet.

III.  Pál pápa.
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ellen. A keresztény világ rokonszenve elfordult a „legkeresztényibb király
tól,” aki ilyesmit merészelt tenni, ez azonban nem változtatott azon a té
nyen, hogy rémes kettős támadás fenyegette a Habsburgok hatalmát.

Kitört a harmadik olaszországi háború a császár és a francia király 
között. A császár merész elhatározással akart védekezni a veszedelem 
ellen. Míg Németalföldről egy serege benyomult francia földre, a csá
szár maga 50.000 ember élén — 20.000 volt köztük a német — Genová
ból Provence ellen vonult. I. Ferenc azonban kitért a nyílt ütközet 
elől és sivataggá változtatta Provence termékeny földjét saját csapatai
val, úgyhogy a császári hadserege fele éhhalál és dögvész áldozata lett. 
Marseillet is hiába próbálta elfoglalni a császár, aki végül kénytelen 
volt gyászosan visszavonulni. Útját visszafelé holttestek, eldobált fegy
verek, elhagyott ágyúk és szekerek jelölték.

A franciák benyomultak Itáliába, míg ugyanekkor a törökök is 
megkezdték a támadást Magyarország ellen. Eszék mellett Ferdinánd 
király serege véres vereséget szenvedett s úgy látszott, hogy a Lörök 
áradatot nem lehet többé feltartóztatni.

Ez a veszedelem észre téri tette a keresztény hatalmakat. Francia- 
ország fegyverszünetet kötött októberben Spanyolországgal, Ferdinánd 
pedig megkötötte Zápolya Jánossal a nagyváradi békét a török ellen. 
Olaszország is védekezett a fenyegető török veszély ellen. A két Habs
burg, a pápa és Velence védőszövetségre léptek s a pápa békét akart 
létrehozni a császár és a francia király között is, hogy azután egyesült 
erővel induljanak a török ellen.

III. Pál pápa Nizzában találkozott mind a két uralkodóval. Annyit 
elért, hogy Franciaország és Spanyolország tíz évre szóló fegyverszüne
tet kötöttek, de Piemontot és Savoyát mind a ketten megszállva tartot
ták. Ferenc király azonban nem lépett be a török ellen készülő szövet
ségbe s Velence is békét kötött a törökkel.

Az európai helyzet feszültsége folytán a császár még mindig kény
telen volt a német protestánsokkal lehetőleg barátságos viszonyban 
maradni. Annyit megtett ugyan, hogy a schmalkaldeni szövetséggel 
szemben hozzájárult ahhoz, hogy a katholikus fejedelmek Nürnberg- 
ben szintén szövetségre lépjenek. Azonban ez az ellenszövetség egyelőre 
igen gyönge volt, mert a legnagyobb egyházi fejedelmek nem csatlakoz
tak hozzá. Minthogy zsinatról nem igen lehetett szó, a császár ellenben 
nagyon szerette volna az egyházi kérdést dűlőre juttatni, mind a két 
fél abban állapodott meg, hogy vallási beszélgetések formájában próbál
ják az ellentéteket kiegyenlíteni.

17*
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A vallási beszélgetések' Hagenauban kezdődlek meg, majd foly
tatódtak Wormsban. Ez utóbbi helyen elég biztató eredménnyel, mert 
III. Pál pápa is hajlott a reformokra. Közzétette a pápai udvar és a 
legfőbb egyházi igazgatás reformjának a programmját is. Ámde döntés 
helyett a tárgyalások folytatásának színhelyét a pápai nuneius kíván
ságára áttették Regensburgba, ahol éppen megnyílt az országgyűlés és 
a császár maga is megjelent személyesen.

Ragyogó gyülekezet sereglett össze 1541 tavaszán a régi biro
dalmi városban. A bajor, a braunsehweigi, a württembergi és szász- 
freibergi hercegek, a palotagróf és mások. Végül megérkezett Hesseni 
Fülöp is. Háromszáz lovas élén, trombita harsogás közölt vonult be 
Fülöp a városba, büszke paripán, amely mintegy fenyegetve nyerített 
jobbra-balra bevonulás közben.

„Amilyen a lova, olyan az egész ember” — szólt a császár a be
vonulás láttára.

Az országgyűlés megnyitásakor a császár javaslatot tett az egy
házi kiegyezésre. Oly békülékeny volt a hangulat, még a pápai legátusé 
is, hogy a gyűlés elfogadta a tárgyalás alapjául az előterjesztett szöve
get. Hat-hat tagot küldött ki mind a két párt a javaslat tárgyalására. 
Melanchthon és Eck volt a két vezér és a szelídlelkű Frigyes palota
gróf a bizottság elnöke. Négy‘pontra vonatkozólag megegyeztek, az 
úrvacsora dolgában még folyt a vita, amikor a császár azt ajánlotta, 
hogy amiben megegyeztek, azt fogadják cl, a vitás kérdéseket bízzák 
zsinat döntésére s addig fogadjanak egymással szemben kölcsönös türel
met. Sohasem volt Németország közelebb a megegyezéshez.

Ekkor azonban Luther és János Frigyes választófejedelem, akik 
nem jelentek meg Regensburgban, tiltakoztak a megegyezés ellen. 
Luther kijelentette, hogy az augsburgi hitvallásban foglaltaktól egy 
hajszálnyi eltérést sem engedhet meg. Erre aztán Eck is kijelentette, 
hogy a katholikus álláspontból sem enged az egyház semmit.

A megegyezés tehát újra meghiúsult. A császár a török újabb 
támadása hírére berekesztette a regensburgi országgyűlést, amely a 
császár kívánságára — bár a többsége katholikus volt — azt a záró
határozatot hozta, hogy a protestánsok szabadon téríthetnek tovább, 
sőt kilátásba helyezte, hogy a birodalmi törvényszék bírái közé néhány 
protestánst is ki fognak nevezni.

A regensburgi gyűlés tehát egy időre újra biztosította a protes
tánsok szabadságát, de csak látszólag, mert a császár ezen a gyűlésen 
meggyőződött róla, hogy a lutheránusokkal soha békés megegyezésre
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nem juthat s ennélfogva csak erőszakosan bírhatja rá őket a császári és 
a zsinati tekintély elismerésére. Óvatosan és előrelátóan számolt a fegy
veres összeütközés lehetőségével és titokban megújította a nürnbergi 
ellenszövetséget, amelyhez a pápa is csatlakozott.

A következő pár esztendő eseményei még inkább megszilárdították 
a császárt $bban a meggyőződésében, hogy az „eretnekeket” csak fegy
verrel igázhatja le, mert látta, hogy a regensburgi határozat következ
ményeképpen a protestántizmus egyre rohamosabban terjed a biroda
lomban. Északon úgyszólván minden egyházi és világi fejedelemség az 
új hitre tért, csak az egyetlen agg braunschweigi herceg ragaszkodott 
még hűségesen a régi egyházhoz. Délen a rendek többsége katholikus 
volt ugyan még, de Württemberg és a legtöbb birodalmi város már 
evangélikus volt.

Mindez nagyon megrendítette a császárt, akinek azt is meg kel
lett még érnie, hogy a schmalkaldeni szövetség elűzte a braunschweigi 
herceget és tartományát reformálta és a kölni érsek — egy egyházi 
választófejedelem -— szintén készült csatlakozni az új hithez.

A császár azonban tehetetlen volt, mert a török újra betört Ma
gyarországba és elfoglalta Buda ősi várát is és a felmentő német biro
dalmi sereg dicstelenül és eredménytelenül tért vissza hazájába Buda 
falai alól.

Ugyanekkor kudarc érte magát a császárt is, aki erős flottával 
Algír ellen indult, hogy az algíri rablókalózokat leigázza. A hadjárat 
az idő viszontagságai miatt nem sikerült s a császár eredménytelenül 
tért vissza Spanyolországba.

Kiéleződött a helyzet a császár és I. Ferenc francia király között 
is újból. Ferenc ugyanis ki akarta használni hatalmas ellenfele szoron
gatott helyzetét s apró ürügyre hivatkozva szövetségre lépett újra a 
törökkel, továbbá Dániával és Svédországgal és a klevei herceggel a 
császár ellen.

Elfoglalták a franciák Luxembourgot, kifosztották Hennegaut és 
Brabantot és a keresztény világ nagy rémületére az egyesült francia
török flotla felgyújtotta Nizzát. V. Károly talán sohasem volt nagyobb 
bajban, mint akkoriban. Keletről és nyugatról megtámadták, Német
országban egyre szaporodtak a protestánsok és feszült viszonyban volt 
a pápával is, mert nem akarta a pápa unokaöccsét, Farnese Ottáviót 
Milánó hűbérével felruházni. De a császár e nagy bajaiban mutatkozott 
legnagyobbnak. Diplomata volt s úgy játszott esetlen ellenségeivel, 
mint a mester a kezdő tanítványokkal.



262 Tolnai Világtörténelme

Mindenekelőtt a schmalkaldeni szövetséget iparkodott lazítani, 
‘magát Hesseni Fülöpöt rábírta oly szerződésre, amely szerint Fülöp 
„világi ügyekben” támogatja a császárt. Ez nyilvánvalóan árulás volt, 
mert hiszen akkoriban az egyházi és világi ügyek elválhatlanul egymásba 
fonódtak. II. Joachim brandenburgi választófejedelmet rávette a csá
szár arra, hogy nem csatlakozik semmiféle külön szövetséghez, tehát 
a schmalkaldenihez sem. Ennek fejében elismerte a brandenburgi evan
gélikus egyházi szervezetet. Maga felé hajlított több fiatal protestáns 
fejedelmet, elsősorban Móric szász herceget, aki részt vett a török és 
később a francia háborúban s nyiltan elszakadt a schmalkaldeni szö
vetségtől.

Mindennek hamar mutatkozott a hatása. Kleve hercegét nem 
fogadták be a szövetségbe, a hesszeni fejedelem kívánságára, mert 
Kleve hercege tagadhatatlanul politikai viszálykodásban volt a csá
szárral.

A császár úgyszólván a schmalkaldeniek támogatásával indulha
tott Kleve ellen, melyet le is vert.

Diplomáciai sikerekben is bőven volt része a császárnak. VIII. Hen
rik angol király a császárhoz csatlakozott, Dánia szakított Francia- 
országgal s ami a fő, magával ragadta a császár az egész német biro
dalmat is Franciaország ellen. Mert Németországban nagy volt a harag 
a francia király ellen, akinek flottája egy török flottával egyesülve 
elpusztított egy keresztény várost s aki egyre ridegebben bánt a francia- 
országi evangélikusokkal is. Ellenben a császár a speieri országgyűlésen 
jelentékeny engedményeket te tt a protestánsoknak. „Általános, sza
bad, keresztény zsinat” összehívását ígérte, ha pedig ez nem sikerülne, 
birodalmi gyűlés végleges döntését helyezte kilátásba, amelyen mind 
a két fél elő fogja terjeszteni a maga javaslatait. Nem feledkezett meg 
a császár apró ügyeskedésekről sem. Fülöp hesseni tartománygrófot 
elhalmozta kitüntetésekkel. Mindennek fejében el is ért mindent, amit 
akart. A birodalmi gyűlés megszavazta 20.000 landsknechtnek és 4000 
lovasnak a hadiköltségét és a német fejedelmek versenyezve siettek a 
császár szolgálatába. V. Károly valóban a nemzet élén állt, mikor 1544 
nyarán háborúba indult Franciaország ellen.

A császár több francia város elfoglalása után egyenesen Párizs 
ellen vonult, de inkább csak tüntetésképpen, nem komoly szándékkal, 
mert seregében veszedelmesen meglazult már a fegyelem. Párizsban 
nagy volt a rémület, bár a helyzet voltaképpen az volt, hogy a császári 
hadsereg bomlása hamarább bekövetkezett volna, mint a francia fő



A reformáció története 263

város kapitulációja. S ekkor egyszerre csak az a hír lepte meg a világot, 
hogy a hatalmas ellenfelek Crépyben békét kötöttek (1544.).

A császár bámulatos érzékkel választotta meg a békekötés percét 
és bámulatos ügyességgel kötötte meg. I. Ferenc lemondott főhűbér- 
uraságáról Flandria és Artois felett, lemondott továbbá Milánóról is, de 
kiötötte, hogy Milano Y. Károly egyik lányára száll, akit elvesz fele
ségül I. Ferencnek fia, Orleánsi Ferenc. Ezzel szemben a császár végle
gesen lemond Burgundiáról. Megígérte továbbá a francia király, hogy 
támogatni fogja a császárt a török ellen és segíti a kereszténység egysé
gének helyreállításában. Nemcsak békekötésről volt tehát szó, hanem 
arról is, hogy az eddigi ellenségeskedés helyébe atyafiságos egyetértés 
lép. Mert győzni a két szívós ellenfél közül egyik sem győzött teljesen. 
Franciaország kiszorult ugyan végképpen Olaszországból s a spanyol 
hatalom megszilárdult Itáliában. De Burgundiát nem bírta elragadni a 
császár a francia királytól és Franciaország végül is úgy állt vele szem
ben, mint egyenrangú hatalom, amelynek nemzeti függetlenségét meg
acélozta a hosszú, dicsőséges ellenállás.

A crépyi békekötés tehát egyszersmindenkorra megszabadította 
a Habsburgokat a francia háborútól. Nem sokkal később Ferdinánd 
király másfél évre fegyverszünetet kötött a törökkel s 10.000 aranyat 
fizetett a szultánnak adó fejében Magyarországnak ama része után, 
amely Ferdinánd birtokában volt.

Luther halála. — A schmalkaldeni háború.

Véget ért ezzel a háború a franciákkal és a törökökkel, tisztázó
dott a külügyi helyzet s a császár elhatározta, hogy végül megvalósítja 
régi nagy tervét és leigázza a német „eretnekeket.” Bőven volt rá oka, 
mert a kölni választófejedelem, Hermann érsek rendületlenül meg
maradt amellett, hogy fejedelemségében életbelépteti az új egyházi 
szervezetet. A schmalkaldeni szövetség pedig legyőzte és foglyul 
ejtette Henrik braunschweigi herceget, aki vissza akarta hódítani 
hercegségét.

Mindez feltétlenül gyengítette a császári tekintélyt s a császárt 
saját érdeke ösztökélte rá, hogy véget vessen a fejedelmek további 
hatalmaskodásának. Ugyanerre törekedett III. Pál pápa is, aki belátta, 
hogy a protestántizmus további terjedése romlással fenyegeti Német
országban az egész katholikus egyházat. Ennélfogva, hogy az ideiglenes
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békének véget vessen, elhatározta a pápa, hogy 1545-ben zsinatot hív 
Össze Trienlbe, amely véglegesen rendezi a vallási vitákat.

Minthogy a protestánsok a wormsi országgyűlésen (1545.) kijelen
tették, hogy nem vetik alá magukat a zsinat döntésének, mert ez a 
zsinat nem „szabad” zsinat, hanem a pápa vezetése alatt áll s azt kíván
ták, hogy hosszabbíttassék meg a békeállapot mindaddig, amíg a keresz
tények megállapodásra nem jutnak tekintet nélkül a zsinatra : az össze
ütközés elkerülhetetlenné vált, mert a császárnak, mint a római egy
ház védőjének, kötelessége volt, hogy a zsinat tekintélyének érvényt 
szerezzen.

A helyzet kedvezően^alakult egyébként is a császárra nézve, mert 
a schmalkaldeni szövetség szervezete egyre nehézkesebbé vált és bom- 
ladozott. A szövetség legtekintélyesebb tagja, János Frigyes szász 
választófejedelem,. Állhatatos Jánosnak utóda, végzetes viszályba ke
veredett unokaöccsével, Móric szász herceggel, aki rokoni viszály
kodás következtében árulóvá lett és a császárhoz szegődött.

Megnyílt közben a trienti zsinat és a pápa sürgette a császárt, 
hogy lépjen fel erélyesen a protestánsok ellen. Fegyveres támogatást 
is ígért evégből a császárnak. V. Károly még egyszer megpróbálta a 
békés megegyezést és Regensburgban újabb tárgyalásokat kezdett a 
protestánsokkal. Ámde az ellentétek annyira áthidalhatatlanoknak 
bizonyultak, hogy a tárgyalásokat hamarosan félbeszakították. A pápai 
nuncius, továbbá a császár gyóntatója és Álba toledói herceg, akit a 
király hadi tanácsadóul elhivatott Spanyolországból, egyre jobban 
sürgették a háborút ,,az eretnekek” ellen. De a császár még mindig 
tétovázott és észszerű szövetkezésekkel próbálta a sikert jó előre biztosí
tani. Vilmos bajor herceggel megállapodott, hogy a herceg pénzzel 
támogatja őt háború esetén. Móric szász herceggel pedig konkrét tár
gyalásokba bocsátkozott s a császár megígérte neki a választófejedelem- 
séget is, ha elvállalja a birodalmi száműzés végrehajtását János Frigyes 
ellen, természetesen országa rendjeinek hozzájárulásával. Így jött létre 
ez a végzetes szövetkezés, amely eldöntötte a készülő schmalkaldeni 
háború sorsát.

1546-ban a császár nyitotta meg a regensburgi országgyűlést. 
A schmalkaldeni szövetség tagjai közül egyetlen egv sem jelent meg 
Regensburgban. De követeiknek az volt a megbízatásuk, hogy utasít
sák vissza a trienti zsinatot és követeljék a német nemzeti zsinat össze
hívását. Addig pedig követeljék a békeállapot meghosszabbítását. 
Ennyire nem volt sejtelmük sem a császár terveiről és előkészületeiről.
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' Luther Márton utolsó utazása előtt elbúcsúzik családjától.
Luther riete vége felé Eislebenbe készült, hogy békésen elintézze rokonainak egy v itá já t a nmnsfeldi grófokkal. Ez az utazás nagyon megviselte, beteg le tt s nem sokára m eghalt.

(lt> aki nem. hajlandó engedelmeskedni neki, az ellen császári tekintélye 
teljes súlyával fog fellépni.”

Ez hadüzenet volt. A császár még a pápával is szövetséges szerző
dést kötött. Utoljára szövetkezett a középkor két nagyhatalma, a csá
szárság és a pápaság az eretnekek és a konok német fejedelmek meg
törésére, akikkel V. Károly egy negyedszázad óta szakadatlanul és 
hasztalanul viaskodott. És a német fejedelmeknek e hatalmas ellen
féllel szemben nem volt vezérük, mert a német nemzet igazi nagy ve
zére. akinek szava hatalmasabb vök a császár szavánál is, Luther Már

tiikor átnyújtották V. Károlynak kívánságaikat, a császár gúnyos 
mosollyal fogadta őket, a naiv lelkeket, akik még hittek az új enged
mények lehetőségében. Mikor pedig megdöbbenve a császár fegyver
kezésének okát kérdezték, a császár írásban adatta értésükre, hogy 
„a császár őfelsége ugyan senkit sem akar háborgatni vallása miatt,
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ton ezt a súlyos válságot már nem érte meg. Egyre nagyobb aggoda
lommal látta, hogy Németország mindinkább pártokra szakadozik és 
vészes polgárháború gyötrelmei fenyegetik. S emellett titkos gondok is 
gyötörték, amelyeket nem volt szabad senkinek elárulnia. Tekintélyét 
százezrek a legmagasabb földi tekintélynek ismerték el s a nagy refor
mátort élete utolsó esztendeiben kínzó kételyek gyötörték, hogy nem 
tévedett-e egyik vagy másik tantételében. Hiszen akkor ő a felelős min
den egyes leiekért, amely miatta örök kárhozatra jut. Erejét mindig 
újra visszanyerte ugyan buzgó imáiban, de voltak pillanatai, amikor 
megelégelte már az életet, kivénültnek érezte magát és nem tudott 
sehogysem belehelyezkedni a környező világba. Megváltás volt tehát 
rá nézve, hogy a háborút, amelynek kimenetelén nem változtathatott 
volna már ő sem, nem érte meg.

Hazautazott szülővárosába, Eislebenbe, hogy békésen elintézze 
rokonainak a vitáját a mansfeldi grófokkal az ércbányák dolgában. 
Szülővárosában prédikált még a jó és a rossz hatalmak viszályáról a 
világ kezdete óta és a Megváltó mindent legyőző hatalmáról. De az 
utazás megtörte amúgy is gyönge egészségét, úgyhogy csakhamar beteg
ágyba dőlt. Utolsó gondolatai is egyházával és egyháza ellenségeivel 
foglalkoztak s 1546 február 18-án reggel szenderült csendesen örök 
álomra. Rengeteg gyászmenet követte a nagy halott koporsóját, amelyet 
folytonos harangzúgás között vittek Eislebenből városokon és falvakon 
keresztül Wittenbergbe. A gyászünnepen Bugenhagen és Melanchthon 
búcsúztatták a német nemzet egyik legnagyobb fiát, akit a wittenbergi 
vártemplomban temettek el.

Luther halála után nemsokára kitört a schmcilkaldeni háború. 
A helyzet komolyságát, a döntés súlyát érezte egész Németország. 
A schmalkaldeni követek Regensburgban ünnepélyes esküvel fogad
ták egymásnak, hogy hitüket vérükkel is megvédelmezik s a protes
táns Németországban szenvedélyesen felzúdult a nép hangulata. De 
a schmalkaldeniek helyzetét nagyon megnehezítette már az a körül
mény is, hogy a császár ügyessége folytán úgy szerepeltek, mint akik 
fellázadtak a császári tekintély ellen. Amellett nem voltak képesek a 
döntő percet megragadni. Hesseni Fülöp hiába nógatta őket a gyors 
elhatározásra.

„Három hónap alatt kiűzzük a császárt Németországból, ha rög
tön támadunk” — mondta Fülöp.

' De a szász választófejedelmnek tétovázása és a sokfejű haditanács
nak nehézkessége lehetetlenné tette, hogy kihasználják azt a rendkívül
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kedvező hadi helyzetet, amelyben a protestánsok heteken keresztül 
voltak.

A császár, mikor a háborút megizente, alig pár száz főnyi zsoldos 
sereggel időzött Regensburgban, amelynek lakossága szenvedélyesen 
lázongott. Főhadereje szervezkedőben volt még csak a távoli Magyar- 
országban, Itáliában és 
Németalföldön. Könnyű 
lett volna az egyes 
csapatokat egyenként 
legyőzni, a haderő egye
sülését megakadályozni 
és a császárt magát is 
menekülésre kényszerí
teni. Hesseni Fülöp me
rész szavát könnyen 
valóra lehetett volna 
váltani. Ehelyett azon
ban gyönge kísérlet tör
tént csak a helyzet 
kiaknázására.

A protestáns ha
dak túlnyomó ö lég
ben sereglettek min
denfelől a felső Duna 
felé. Augusztus elején 
GO.000 főnyi sereg 
gyűlt össze Fülöp és 
János Frigyes zászlói 
alá. A császár ez
zel szemben egyelőre
8000 spanyol katonával rendelkezett s később egyesült csak olasz 
csapataival, amelyek akadálytalanul felvonultak hozzá az őrizetlenül 
hagyott tiroli szorosokon. Még mindig'30.000 főnyi serege volt csak és 
Büren Miksa, aki a németalföldi hadakkal közeledett a Rajna mentén, 
messze volt még. Mainz mellett nagy ellenséges haderő volt közte és a 
császár között. Komoly ütközetre Büren a császár megérkezése előtt 
nem is gondolhatott.

A schmalkaldeniek eközben végre támadásra határozták el ma
gukat. Átkeltek a Dunán Ingolstadt alatt s a Duna északi partián Re-

Luther Márton ci ravatalon.
Cranach Lukács, a híres ném et festő ö rökítette  meg b a rá t

jának, a reform áció vezérének halo tt arcát.
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gensburg felé vonullak. De a császár ügyes mozdulattal oldalba kapta 
őket, úgyhogy kénytelenek voltak visszavonulni Ingolstadtba. Itt csap
tak össze heves csatározásokban mindkét fél lovasai. Hesseni Fülöp 
pedig egész seregét csatarendbe állítva, megindult a császári tábor felé. 
A császár eleinte az ellenség elé vonult, de aztán visszahúzódott elsán- 
colt táborába. Fülöp erre nagy ívben körülkerítette a császár táborát 
és egész nap hevesen ágyúztatta. Két nap múlva újra ágyazták egy
mást a farkasszemet néző táborok. De a császáriakat nem lehetett ki
csalni sáncaik mögül s a császár hidegvérrel nyargalt fel s alá a sánco
kon, mintha ellenségnek nyoma sem lett volna. Nem nyugtalankodott 
akkor sem, mikor egy ellenséges golyó belecsapott a sátorába s meg
zavarta csillagászát, Apiánuszt, aki éppen egy földgömbre hajolva 
magyarázta az égi jeleket.

Csak elszánt támadás kényszeríthette volna ki a döntő ütközetet. 
De Fülöp erre nem bírta rávenni János Frigyest, a szász választófeje
delmet, aki már a hazatérésre gondolt. Nemsokára fölkerekedett az 
egész tábor és észak felé vonult, hogy Büren seregeit feltartóztassa. 
Büren azonban ügyesen elkerülte a schmalkaldenieket és egyesült a 
császárral Ingolstadtban. Most már elég erős volt a császár a támadásra.

A schmalkaldeniek Ulm felé hátráltak. A császáriak Sontheim 
körül, a protestánsok Giengen körül ütöttek elsáncolt tábort. A télre 
hajló késő őszi idő különösen a császár olasz és spanyol csapatait gyengí
tette meg nagyon, úgyhogy pár hét múlva a császár hadai nem bírták 
volna már a táborozást s a protestánsok az elkövetett súlyos hibák 
ellenére is győzhettek volna.

Ezt a percet választotta ki Móric szász herceg arra; hogy beavat
kozzék a háborúba s a mérleget hilsorsosai hátrányára billentse le. 
Hideg számítással használta ki azt a helyzetet, amelyet a császárral 
történt megállapodása biztosított neki. Közönyösen nézte egy ideig a 
Duna mellett történő eseményeket. De miután Ferdinánd királlyal 
formaszerűen biztosíttatta magának,i amit régóta k íván t: a választó- 
fejedelemséget és János Frigyes birtokait, a császár is jóváhagyta a 
szerződést, mert csak Móric herceg menthette meg őt vigasztalan hely
zetéből. Móric herceg a szász választófejedelem és rendjei ellen kiadta 
a hadüzenetet s cseh csapatok támogatásával benyomult a szász választó- 
fejedelemségbe. A váratlan hír nagy felfordulást okozott a protestánsok 
giengeni táborában. Kimerült egyébként már a pénzkészletük is és a 
zsoldosok tömegesen szökdöstek a táborból. Kénytelen-kelletlen elhatá
rozta a haditanács a visszavonulást. Tábort bontott a protestánsok
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hadserege és szétoszlott. János Frigyes észak felé sietett, hogy országát 
megvédelmezze, Hesseni Fülöp kedvetlenül és elkeseredve vonult haza 
tartományába. A császár maradt az úr Dél-Németországban.

A nagy déli birodalmi városok közül egyetlenegy sem próbálta 
meg az ellenállást. Ulm 100.000 forint hadisarcot fizetett s megnyitotta 
kapuit a győztes császár előtt. Frankfurt kapitulált, Augsburg 150.000 
forintot fizetett. Strassburg is meghódolt. Csak a nem éppen erős Kon
stanz állt. ellen.

I liik württembergi herceg is meghódolt, hiszen örülhetett, hogy 
a császár beérte azzal, Fogy fellázadt vazallusa fogadjon be váraiba 
császári csapatokat és fizessen 300.000 forint hadi kárpótlást. Azt is 
kívánta a császár, hogy a megalázott fejedelem hajtson térdet előtte. 
I lrik herceg, aki nagyon köszvényes volt, lóháton vonult, be Ulmba 
s a császár ablakai alatt lovát térdhajtásra kényszerítette. A császár
nak megtetszett a jó ötlet s a ló megalázkodását mosolyogva elfogadta 
a lovasé helyett.

Egész Dél-Németország a császár lábai előtt hevert s a császár 
nyomban északra indult. Biztosai a pápával egyetértésben Hermann 
kölni érseket lemondásra kényszer!tették s helyébe eddigi koadjutorát, 
Schaumburg Adolfot nevezték ki kölni érsekké.

Eközben a szász választófejedelemségben is úgy alakult eleinte 
a helyzet, ahogy a császár óhajtotta. Móric herceg úgyszólván ellen
állás nélkül hódította meg a városokat. Azonban hamarosan megválto
zott a helyzet.

Erigyes János, a szász választófejedelem 20.000 főnyi kitűnő 
seregével diadalmasan vonult be országába. Meghódolt előtte csak
hamar Magdeburg is. Két hét alatt elfoglalta egész Thüringiát. Ha 
merész gondolatokra képes lett volna, megragadja a kedvező 
pillanatot s benyomul Csehországba, ahol felkelés készült Ferdinánd 
ellen és szövetségre lép Franciaországgal. János Frigyes azonban nem 
termett rá ilyen merész elhatározásokra. Ehelyett Lipcsét kezdte ostro
molni. Az ostrom eredménytelenül folyt heteken át s a téli hideg vissza
vonulásra kényszerítette a választófejedelmet.

Móric herceg helyzete nagyon siralmas volt, mert alattvalói egy
általán nem titkolták előtte, hogy a választófejedelemmel rokonszen
veznek. Ferdinánd helyzete is válságosra fordult. A cseh rendek Prágában 
szövetségre léptek ellene, sereget szerveztek és követeket küldtek János 
Frigyeshez. Szilézia is megtagadta a támogatást, úgyhogy Ferdinánd 
semmit sem tehetett Móric herceg támogatására.
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Észak-Németország ennélfogva úgyszólván elveszett a császárra 
nézve, sőt megingott egész egyházpolitikájának alapzata is. Hiszen a 
protestánsokat arra akarta kényszeríteni, hogy vessék alá magukat a 
zsinat döntésének s most III. Pál pápa, aki hiába várta, hogy a császár 
Milánót a pápa családjának adja hűbérül, haragjában áthelyezte a tri
enti zsinatot Bolognába, ahol a zsinat teljesen pápai befolyás alá került. 
Ez a zsinat feloszlását jelentette, mert a császári hajlamú főpapok nem 
mentek el Bolognába s ennélfogva a zsinat tanácskozásai szüneteltek. 
Sőt azt is megérte a császár, hogy a pápa megszüntette a hadi segítséget 
és Franciaországgal bocsátkozott újabb tárgyalásokba. Bizonyosnak tet
szett, hogy Franciaország Fámával szövetségben új háborúra készül 
Itáliáért s tárgyalásokat kezdett már a német protestánsokkal is.

Csak döntő fordulat szabadíthatta ki a császárt a tornyosuló 
bajokból. Elhatározta, hogy személyesen bevonul a szász választó
fejedelemségbe. Bár oly beteges volt, hogy sokan azt hitték, halála 
közeledik, gyaloghintón vitetve magát, mégis fölkerekedett Ulmból, 
csapatai élére állt és megindult északnyugat felé s bevonult Égerbe. 
Itt értesült róla, hogy ősi ellenfele, I. Ferenc francia király elhunyt s 
így Franciaország felől egyelőre nem kellett beavatkozástól tartania. 
A császár Jahna körül táborozott már, midőn portyázói jelentették, 
hogy a választófejedelem hadaival az Elba jobbpartján észak felé vonult 
és Mühlberg mellett készül tábort ütni. Nyilvánvalóan Wittenbergbe 
akart húzódni. Ha ez a terve sikerül, akkor a háború beláthatatlanul 
el fog nyúlni.

A császár e hírek hallatára haditanácsot tartott, amely a császár 
sürgetésére elhatározta a rögtöni támadást. Másnap a császári ütegek 
heves tüzelést kezdtek a szász ütegek ellen, a puskások pedig, kardjukat 
foguk közé szorítva, a folyóba vetették magukat s rövid harc után 
hatalmukba kerítették a hajóhídat. Átkelt ezalatt a gázlón, nyeregig 
a vízben négyezer lovas is, élükön Móric, Ferdinánd és a császár. 
A hajóhídon átvonult a gyalogság is közben. Most kezdték meg csak 
a szászok a visszavonulást Falkenberg felé. De nem volt, aki biztosan 
vezesse őket s mögöttük egyre nagyobb tömege jelentkezett az üldö
zőknek Móric herceg vezetésével. A császár a sereg zömével még nem 
is volt látható s a császári gyalogság nem is vett részt a harcban. 
A visszavonulás egyre gyorsabb lett s a szász hadrend kezdett már 
bomladozni.

A választófejedelem végül elhatározta, hogy megáll és szembe
száll az üldözőkkel. A szász lovasság azonban, bár számra nézve
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erősebb volt, úgyszólván harc nélkül, fejvesztett futásnak eredt s 
a gyalogság ezután hiába próbált helytállani.

A választófejedelem negyedmagával, köztük Ernő braunschweigi 
herceggel hátul maradt. A fejedelmet, aki kövér úr volt fekete fegy
verzetben s akinek méné nagyon fáradt volt már, egy magyar huszár 
utolérte. János Frigyes vívni kezdett a huszárral. Néhány csapását 
kivédte, de végül bal arcán és nyakán könnyebben megsebesült. Köz
ben olasz lovasok érkeztek a párbaj helyszínére, de a fejedelem még 
mindig nem akarta megadni magát. Végül egy szász lovas, Trothai Tilo, 
Móric herceg vazallusa törtet a küzdők közé. A fejedelem figyelmessé 
lesz a lovas német beszédére, lebocsátja kardját.

„Német embernek adom meg magamat !” — mondta, átnyújtott 
a lovasnak néhány gyűrűt és egy arany nyakláncot megadása jeléül. 
De egy olasz tiszt félretolja a németet, kalapot nyújt a fogoly fejede
lemnek sisakja helyett és Álba herceghez vezeti őt.

Alkonyulóban volt a nap, mikor a császár értesült róla, hogy 
ellenfelét foglyul ejtették. Csaknem nagyobb diadala volt ez életének, 
mint mikor régen Ferenc francia király foglyulejtéséről értesítették. 
Csakhamar megérkezett a császár elé a fogoly választófejedelem is, 
porosán, véresen, halálra kimerültén, de azért nyugodt méltósággal.

Mikor meglátta lovas kísérete közepett a császárt, le akart szállni 
lováról és kezdte lehúzni vaskesztyűjét, hogy német szokás szerint 
kezet nyújtson a győztes ellenfélnek. De Károly császár intett neki, 
hogy csak maradjon a lovon ülve. A választófejedelem levette a kalap
ját és így szólt:

„Kegyelmes császárom és uram . . .”
„Lám, lám, most kegyelmes császárod vagyok — vágott a sza

vába a császár német nyelven — máskor nem ilyen néven szoktál 
emlegetni.”

„Foglya vagyok császári felségednek — felelte erre János Fri
gyes — és arra kérem felségedet, bánjon velem úgy, mint fogoly fejede
lemhez illik.”

„Úgy fogok bánni veled, ahogy megérdemled. Magadnak köszön
heted, hogy oda jutottál, ahol vagy. Most eredj !”

A császár e nyers szavak után hátat fordított a fejedelemnek, 
aki röviden ennyit mondott még :

„Csinálj velem, amit akarsz : hatalmadban vagyok.”
János Frigyes seregének csak romjai menekültek Wittenbergbe, 

az összes ágyúk, szekerek és lobogók elvesztek. Németország északi
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része nem volt még legyőzve ugyan, de János Frigyes foglyulejtése 
döntő eredmény volt. A szászok a császár hatalmában voltak. Csak 
Wittenberg készült ellenállásra, amelynek 120 ágyúja volt.

A császár ennélfogva haditörvényszék elé állította János Frigyest 
és mint lázadót, halálra ítéltette. A választófejedelem nyugodtan fo
gadta a halálos ítéletet, mert tudta, hogy a császár nem gondolhat 
komolyan az ítélet végrehajtására. De házának jogairól lemondott. 
Lemondott a választófejedelmi méltóságról és szász földjeinek leg
nagyobb részéről. Csak Gotha, Weimar és Eisenach maradt meg házá
nak. így rendelte ezt a wittenbergi kapituláció, amelyet János Frigyes 
aláírt. A szerződés értelmében kapitulált Wittenberg városa is. A csá
szár még aznqp bevonult a városba, amelyből kiindult az a hatalmas 
mozgalom, amellyel koronázása óta mindig hiába küzdött. A császár 
kegyesen bánt Frigyes János feleségével, Szibillával és meglátogatta—■ 
így beszélték később — Luther sírját is. Akadtak fanatikusok, akik 
azt tanácsolták neki, hogy szórássá szét az eretnek Luther csontjait. 
A császár erre így felelt :

„Hagyjátok őt pihenni, ő már megtalálta bíráját. Én elevenekkel 
viselek háborút, nem halottakkal !” — Nem bolygatta meg a császár 
az evangélikus kultuszt sem.

Még Hesspni Fiilöppcl kéllett végezni. Fülöp hesseni tartomány
gróf egyik legnevezetesebb alakja volt a reformáció korának. Harcias, 
energikus férfi volt, aki mindent maga intézett tanácsosai nélkül. Luther
rel a wormsi országgyűlésen ismerkedett meg s azóta rendületlen híve 
volt a reformátornak. Ő volt az új hitnek egyetlen nagy hadvezére.

Minthogy a további ellenállás reménytelennek látszott, Móric 
herceg, most már szász választófejedelem és Joachim brandenburgi 
herceg vállalkoztak a béke közvetítésére s megállapodtak Fülöppel, 
hogy kegyelemre megadja magát a császárnak, 150.000 forintot fizet 
és várait a császár kezére adja. Személyesen is meg kellett alázkodnia 
a császár előtt, de a császár biztosította róla, hogy nem fogja őt „állan
dóan” börtönbe vetni. A két közvetítő a saját szakállára azt is meg
ígérte Fülöpnek, hogy egyáltalán nem fogják elfogni. A császár tudott 
erről, de úgy tett, mintha nem tudna róla. Fülöp Halléban nagy gyüle
kezet színe előtt térdet hajtott a császár előtt, de közben^ gúnyosan 
mosolygott.

„No várj csak, tartománygróf, majd megtanítlak nevetni!” — 
kiáltott rá a császár s megfenyegette őt ujjával. A császár parancsára 
Álba még aznap este kényszerítette Fülöpöt arra, hogy kardját átadja
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11esseni Fiilop larlománygró/.
Rendíthetetlen híve volt Luthernek. Ő volt a p ro testáns fejedelmek 
közül az egyetlen kiváló hadvezér. A schm alkaldeni háború  elvesztése 
u tán vejének, Szász M óricnak a rábeszélésére m cghódolt V. K ároly 
császárnak, aki a bizalmas m egállapodások ellenére öt évig ta rtó , szigorú 

fogságba ve te tte .

kényc-kedvc szerint döntötte el a kellő percben a legfontosabb ese
ményeket. Rajta mult, mint láttuk, a császár diadala a schmalkaldenie- 
ken s rajta mult, mint látni fogjuk, nemsokára a császár megalázása.

A schmalkaldeniek bukása után a cseh nemesség is meghódolt 
Ferdinándnak és cserben hagyta a városokat. Ferdinánd megszállta a

Toli ai V ilágtörténelm e X.

K
i __ _ . _. -— •

neki. A két választófejedelem haragos tiltakozását a császár hidegen 
visszautasította. De az egyik megjegyezte magának a leckét és nem
sokára kamatostul megfizetett érte. Ez Móric, a szász' választófejede
lem volt, ennek a kornak egyik legérdekesebb alakja, aki úgyszólván

18
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Hradsint s pár nap múlva bevonult Prágába is. Súlyos büntetéssel 
sújtotta a pártütő polgárságot.

Csak egy maroknyi német föld nem hódolt meg soha a császári 
uralomnak : Észak-Szászország egyrésze, Magdeburg és a Hanza-váro- 
sok. A császári sereg ostromolni kezdte Brémát, de a városok a szász 
választófejedelmi csapatok maradványával egyesülten visszavonulásra 
kényszerítették az ostromló sereget és Drakenburg mellett véres diadalt 
arattak rajta, 3500 halott maradt a csatatéren, a foglyok száma 2500 
volt, az ágyúk és a podgyász a győzők kezébe került. De ez a győzelem 
nem változtathatott már a protestáns Németország sorsán.

V. Károly császár bukása. — Az augsburgi vallásbéke.

Németország a Habsburg császár lábai előtt hevert. Csak a ma
kacs szászok egy töredéke lobogtatta még a protestantizmus zászlaját. 
A császár Haliéból diadalmenetben Augsburgba vonult, ahová ország- 
gyűlést hívott össze. Kíséretében magával vitte a fogoly német feje
delmeket is. Öldöklés, gyújtogatás, rablás és fosztogatás jelezte a győ
zők útját. Csak Schwárzburg-Rudolstadi bátor úrnője, Katalin grófnő 
védelmezte meg hősnő módjára alattvalóit. Álba herceget és kísérőit, 
akiket vendégül látott a rudolstadti várban, elfogatással fenyegette 
meg, ha nem tartják tiszteletben a védőlevelet, amelyet a császár adott 
a grófnő tartományának. Ezzel elérte, hogy alattvalóinak a hajuk szála 
sem görbült meg.

Csaknem valamennyi német fejedelem oda gyűlt Augsburgba a 
császár köré. Ott voltak az összes választófejedelmek, sok püspök, apát, 
grófok és urak, a birodalmi városok és idegen hatalmak követei. Gyalá
zatukat a legtöbben mulatozásba próbálták temetni s valamennyien 
versenyeztek egymással a császár kegyéért. A középkori császárság 
legfényesebb napjai éledtek fel újra. Hatalmas hadsereg kezeskedett 
a császári parancsok végrehajtásáról.

A császárnak kettős célja volt. Egyrészt vissza akarta terelni a 
legyőzött protestánsokat a katholikus egyházba, másrészt reformálni 
akarta a birodalom alkotmányát. Bár látszólag hatalma tetőpontján 
volt, nem érte el egyik célját sem. A pápát hiába akarta rávenni arra, 
hogy a Bolognába áthelyezett zsinatot visszahelyezze Trientbe. Csak 
annyit ért el, hogy a bolognai zsinat ideiglenesen felfüggesztette tanács
kozását s a pápa megígérte, hogy megvárja, mit határoz a zsinat dolgá-
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ban az augsburgi országgyűlés. Csakhamar azonban semmissé vált ez a 
megállapodás is, mert Károly császár elfoglalta Piacenzát, a pápa csa
ládjának egyik legértékesebb birtokát, ahol a polgárság fellázadt a 
pápa helytartója ellen. Ezzel III. Pál pápát annyira megbántotta, 
hogy a pápa bosszút esküdött V. Károly ellen és nyomban tárgyalásba 
bocsátkozott Franciaországgal.

Ez nagyon megnehezítette a császár helyzetét, mert a pápa hozzá
járulása nélkül érvényes megállapodásra nem juthatott a német protes
tánsokkal. Egyelőre tehát önállóan próbálta szabályozni a német egy
házi viszonyokat. Javaslatot terjesztett a birodalmi gyűlés elé, amely 
vita nélkül elfogadta az előterjesztést. Ez a szabályozás ideiglenes jel-

János Frigyes szász választófejedelem lovaktól vitt hordszékben.
V. K ároly  császár a p ro testáns választófejedelm et foglyul e jte tte , m egfosztotta tró n 

jától s bárhová u tazo tt, hordszéken m agával v ite tte  fejedelmi i'oglyát.

legű voll s augsburgi inierim néven szerepel a történelemben. Vissza
állítja a püspöki joghatóságot és a régi katholikus istentiszteletet. A papi 
nősülést, a Luther-féle kettős úrvacsorát és a böjti parancsok meg nem 
tartását megenged', de. csak addig, amíg zsinat dönt e kérdésekben.

Az augsburgi interim a pápa hozzájárulása nélkül jött létre, de 
a pápa utólag hozzájárult, mert Franciaországgal nem jutott megálla
podásra a császár ellen.

Hiába próbálkozott meg a csázsár a birodalmi alkotmány reform
jával is, a rendek nem voltak hajlandók a császári hatalom erősödését 
semmiképpen előmozdítani.

Az augsburgi interim életbeléptetése sem igen sikerült. A déli 
birodalmi városok tétováztak és elodázták végrehajtását.

A fejedelmek közül Ulrik württembergi herceg és Henrik braun- 
schweigi herceg kihirdették az interimet. Hesseni Fiilöp megígérte az

18
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interim végrehajtását, csakhogy szabaduljon fogságából. A fogoly János 
Frigyes kereken megtagadta az interim elfogadását. Mikor ezért el
vették tőle Luther könyveit, nyugodtan ennyit mondott csak :

„Amit a könyvekből tanultam, azt szívemből ki nem téphetitek !” 
A ravasz szász Móric a középutat választotta. Arra hivatkozott, 

hogy rendjei nem fogadják el az augsburgi interimet s ehelyett hosszas 
tárgyalások után megnyerte a császár hozzájárulását egy új egyházi 
rendhez, a lipcsei inlerimhez, amely lényegében nem változtatta meg a 
protestáns szervezetet, úgyhogy Melanchthon nemsokára azzal dicse
kedhetett, hogy a szász válaszlófejedelemségben zavartalanul tovább 
virágzik a protestantizmus, úgy mint azelőtt.

Nem így Magdeburgban, amelynek polgársága hallani sem akart 
semmiféle interimről s nemsokára fegyverrel is síkra szállt egyházi és 
politikai szabadságáért.

Az augsburgi interim tehát ideiglenes béke helyett nyílt és titkos 
háborút hozott. A helyzet annyira tűrhetetlenné vált, hogy a császár 
maga is elhatározta, hogy véget vet neki. Tartós megoldást a császár 
véleménye szerint csak zsinati döntéstől lehetett várni s erre volt is 
némi remény, mert III. Pál pápa meghalt s utóda, III.  Gyula pápa a 
császárhoz csatlakozott és újra összehívta az egyetemes egyházi zsina
tot Trienlbe. Az új augsburgi országgyűlés Magdeburgra kimondta a 
birodalmi kiközösítést és kilátásba helyezte, hogy a protestánsok meg 
fognak jelenni a trienti zsinaton. De ugyanakkor a császárnak csaknem 
szeme láttára kiutasították Augsburgból és több más szomszédos város
ból az összes lutheránus lelkészeket, hogy tisztában legyenek vele a 
protestánsok, mit várhatnak a zsinattól.

Ügyetlenség volt ez a császártól, mikor ezen az országgyűlésen 
óhajtotta dűlőre juttatni utódának a kérdését is. Spanyolországot, 
Itáliát és később a Németalföldet régtől fogva fiának szánta, a későbbi
II. Fülöpnek. De most arra törekedett, hogy Ferdinánd halála esetére 
a német császári koronát is fiának biztosítsa. Ezt a tervet elsősorban 
Ferdinánd ellenezte, aki fiát, Miksát szerette volna utódának. Rajta 
volt tehát, hogy a választófejedelmeket V. Károly terve ellen hangolja.

Megérkezett közben Itáliából Fiilöp is Augsburgba, hogy bemu
tatkozzék jövendő vazallusainak és alattvalóinak. De a németeknek 
teljességgel ’ visszatetszett Fülöp hideg, kimért és gőgös viselkedése. 
Észrevette ezt a császár, de azért makacsul ragaszkodott a tervéhez 
5 végre rábítta öccsét, Ferdinándot, aki lelke mélyén ellenkezett, a 
terv elfogadására.
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Úgy állapodlak meg, hogy Fiiíöp egyelőre a császár helytartója lesz 
Itáliában, atyja halála után pedig rászáll a római királyság és Ferdi- 
nánd halála után ^császári méltóság is, de ekkor Miksa főherceg fogja 
őt Németországban képviselni, mint római király. Ferdinánd azt is 
elvállalta, hogy a szász és a brandenburgi választófejedelmeket rábírja 
arra, hogy Fülöpre adják a szavazatukat. Ezzel elő volt készítve a, 
Habsburgok világbirodalma és a nagy katholikus egység egész 
Európában.

Németországot az a veszedelem fenyegette, hogy állandósul az a 
természetellenes összeköttetése Spanyolországgal és melléktartományai
val, amely már harminc esztendő óta megnyomorította. A német nem
zet szerencséjére érezte az idegen uralommal járó veszedelmet és rokon- 
szenve a sehmalkaldeni háború után nem a diadalmas császár felé for
dult, hanem a legyőzött és fogoly János Frigyes és balvégzetének osztály
részesei felé. Haragos énekekben nyilatkozott meg az idegenkedés és 
a keserű gyűlölet Móric választófejedelem ellen, aki anyagi érdekből 
elárulta hitsorsosait. Szenvedélyesen ágaskodott a nemzeti büszkeség 
és a vallásos meggyőződés az idegen spanyol uralom és képviselői ellen 
s a protestáns nép felháborodással utasította vissza az interimet. Ahol 
spanyol és német csapatok kerültek egymás mellé, ott napirenden volt 
a véres viszálykodás. A legmagasabb köröket is ugyanez a mély elkese
redés hatotta át. Albrecht bajor herceg, bár katholikus fejedelem volt, 
sohasem viszonozta spanyol embernek a köszöntését. Sőt maga Móric 
választófejedelem is így szólt:

„Baromi szolgaságot hoztak a spanyolok Németországra !”
De kitől várhatták, hogy megváltja a nemzetet ebből a szolga

ságból, amelyet maga«a császár zúdított rá ?  Csak a fejedelmektől. 
Igaz, hogyha a fejedelmek győznek, akkor elpusztul a császári tekin
télynek utolsó maradványa is és Németország a teljes politikai szaka- 
dozottság zsákmánya lesz. De más útja nem volt már a szabadulásnak.

A megváltó az lelt, akit az elkeseredett nép Judásnak szidott. 
Móric szász választófejedelem rázta le a spanyol jármot és adta vissza 
a német protestánsoknak a szabadságot. Spanyol iskolában tanulta a 
ravaszságot és nemsokára túlszárnyalta mesterét is.

Anyagi érdek vezette megint Móricot. Magdeburgot a császár, 
noha annakidején megígérte volt, nem adta még át Móricnak. János 
Frigyes birtokait sem kapta meg egészen. S mikor apósát, Hesseni 
Fülöpöt meghódolásra bírta, a császár ravasz fondorlattal hálálta meg 
Móric közvetítését, aki egyébként is aggódva látta a császári önkény
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uralom megszilárdulását. Persze a császárral nyíltan még nem szakít
hatott, hiszen a protestánsok nem bíztak volna benne, az árulóban. 
Számító hidegvérrel kellett kivárnia a döntő pillans&ot, amikor erélyes 
cselekedettel a protestáns fejedelmek fölkelésének az élére állhatott. 
A politikai mesterfogás remekét végezte, ahogy ezt az óriási változást 
előkészítette és sikerrel megvalósította.

Senki sem sejtette, milyen komoly politikai terveket forgat a 
fejében. Könnyelműen mulatozva élt az.augsburgi országgyűlésen. De 
mikor látta, hogy az interim miatt egyre nő birodalomszerte az elkese
redés, hogy Hesseni Fülöp kínzó fogságban gyötrődik, hogy a császár 
fiát, II. Fülöpöt akarja megválasztatni utódává, érezte, hogy elérkezett 
a cselekvés ideje és óvatosan tárgyalni kezdett Ferdinánddal és fiával, 
Miksával, akikkel közös volt az érdeke és érintkezésbe lépett Hesseni 
Fülöpnek a fiaival. Szászországban és Hiss.mb.en seregeket kezdett 
toborozni s megállapodott Joachim brandenburgi választófejedelemmel, 
hogy nem jelennek meg az új augsburgi országgyűlésen, hacsak a csá
szár szabadon nem bocsátja Hesseni Fülöpöt. Minthogy ez nem történt 
meg, mindenféle ürüggyel el is távoztak az országgyűlésről.

De Móric ugyanekkor újra fellázította maga ellen a protestánsokat. 
Elvállalta, hogy Magdeburg ellen foganatosítja a birodalmi kiközösí
tést és szoros ostromzárral vette körül a protestantizmusnak ezt az 
utolsó várát. János küslrini őrgróf és Albrecht porosz herceg ekkor 
szövetséget kötöttek a vallás védelmére. Tárgyalást kezdtek Francia- 
országgal is és Magdeburg fölmentésére készültek. Móric erre a leg
nagyobb titokban személyes találkozóra kérte János őrgrófot s Drezdá
ban, ahol találkoztak, közölte vele, hogy ő maga is a császár ellen akar 
fordulni így aztán 1551-ben Szász Móric és a két északnémet fejede
lem szövetségre lépett egymással: „a németek vallásának és szabad
ságának megoltalmazására.”

De ennek a szövetségnek csak Franciaország támogatása adha
tott jelentőséget. S amitől a schmalkaldeniek, bár többször lett volna 
rá alkalmuk, rövidlátó lelkiismeretességgel mindig vonakodtak, arra 
Móric a világpolitikai helyzet józan mérlegelésével habozás nélkül vállal
kozott. Az alkalom most is meg volt erre a szövetkezésre, mert II. Hen
rik francia király Piemont miatt, amelyről a császár nem akart lemon
dani, háborúra készült és a törökkel akart szövetkezni. Parn\a miatt 
pedig, amelyet III. Gyula pápa a császárnak akart juttatni, össze
különbözött a pápával is és a francia gallikán egyház nevében kijelen
tette, hogy nem hajlandó magát a trienti zsinatnak alávetni.



S z á s z  M ó r i c  s z á s z  v á l a s z t ó f e j e d e l e m .  Protestáns léttére a vúlasztófejedelemségórt V. Károly- 
hoz pártolt Később a protestánsok élén a császár ellen támadt s a csatatéren esett el.
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A német fejedelmek tárgyalásba bocsátkoztak a francia király 
képviselőivel s meg is egyeztek velük. A francia király kötelezte magát 
arra, hogy fegyveres haddal betör Lotharingiába s ha győznek a feje
delmek, a francia királyé lesz Metz, Tóul és Verdim püspökségek terü
lete. A szövetség célja a protestantizmus és a német fejedelmi szabadság 
megvédelmezése volt.

Bizonyos, hogy ez a szövetkezés a nemzet régi ellenségével gyalá
zat volt. Természetes, hogy a francia segítséget meg kellett fizetni, 
de ez kisebb baj volt, mint a spanyol uralom állandósítása lett volna.

Míg e tárgyalások folytak, Magdeburg kapitulált. Látszólag kényre- 
kegyre megadta magát, de Móric fejedelem titokban biztosította a 
várost, hogy sem jogainak, sem vallásának nem esik sérelme. Végül 
tehát hatalmába jutott az erős város, amelyért oly régóta sóvárgott 
s most már nyugodtan tűrte, hogy hitsorsosai újra elkeseredetten szidják 
őt árulónak. Tudta, hogy nincs már messze a perc, amikor áldani fogják.

Csapatait, amelyekkel Magdeburgot ostromolta, azzal az ürüggyel, 
hogy nincs pénze kifizetni őket, továbbra is együtt tartotta, Magde
burg elbocsátott zsoldosait pedig zsoldjába fogadta és délre küldte, 
Mülhausen és Erfurt tájára. Készülődött eközben arra is* hogy ei- 
küldje kédviselőit a trienti zsinatra, amely újra negkezdődött. Mintegy 
300 püspök gyűlt egybe erre -a zsinatra Itáliából, Spanyolországból, 
Németországból és Magyarországból. Csak a franciák hiányoztak. A csá
szár maga Innsbruckban tartózkodott, hogy közel -legyen a tanács
kozásokhoz. A protestánsokra is bizton számítottak ez alkalommal. 
Sszász Móric is Innsbruckban rendelL szállást magának s Melanchthont 
több más theológussal elküldte már a zsinatra.

Ez a nagy készülődés azonban hiába történt. Mindenki hamarosan 
rájött arra, hogy a zsinattal célt nem érnek. A német egyházi választó- 
fejedelmek el is utaztak s a császár reményei megint füstbe mentek. 
Még hozzá ugyanekkor Móric szász választófejedelem kibontotta a 
zendülés zászlaját is. A zendülésre az volt az ürügy, hogy a császár 
megint elutasította a szövetségeseknek azt a kívánságát, hogy bocsássa 
szabadon Hesseni Fülöpöt, akit már öt esztendő óta fogva tartott. 
A császárnak ez a makacskodása annyira felháborította a szász rende
ket, hogy Torgauban maguk is hozzájárullak ahhoz, hogy Móric fejede
lem szálljon szembe a császárral és kényszerítse rá Hesseni Fiilöp sza- 
badonbocsátására.

* Móric 20.000 főnyi gyalogsággal és 5000 főnyi lovassal indult 
meg Erfurtból dél felé. Csatlakozott hozzá Hesseni Vilmos és Albrecht
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őrgróf is. Nyiltan hirdették birodalomszerte, hogy a háború, oka a csá
szár önkényuralma, amely idegen csapatokra támaszkodik, célja az 
igazi keresztény vallás védelme és Hesseni Fülöp kiszabadítása. Nyiltan 
felszólították csatlakozásra a birodalom összes rendjeit s aki vonakodott 
csatlakozni, azt támadással fenyegették meg.

Móric egy pillanatig sem tétovázott. Erőltetett menetekben nyo
mult dél felé és elfoglalta Augsburgol, a császár legfontosabb pénz
forrását, bankárjainak, a Fuggereknek és a Welsereknek székhelyét.

V .  Károly császár büntetőtörvénykönyvének címlapja.
A különféle büntetések eszközei lá thatók  ra jta , am elyek fogalm at nyú jtan ak  

ezen kor büntető  rendszerének kegyetlenségeiről.

A városban ugyan spanyol helyőrség volt, de a polgárság, amely külön
ben is lázongott az interim miatt, ujjongva fogadta a szabadító sereget 
s míg Fugger Antal Innsbruckba sietett, hogy segítséget kérjen a csá
szártól, aki maga- is segítségre szorult, a város kapitulált és örvendezve 
visszaáll.tóttá az evangélikus istentiszteletet és'a régi céhszervezetet. 
Vlm  ellenben nem hódolt meg, úgyhogy körül kellett zárni.

Ezalatt Montmorency vezetése alatt a franciák is benyomultak 
Lotharingiába. Németnyelvű kiáltványt adtak ki, amelyben Henrik 
királyt „a német szabadság és a fogoly német fejedelmek megmentőjé- 
nck” nevezték. Tóul, Verdun és Nancy ellenállás nélkül meghódoltak
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k csellel a hatalmas Metz várát is bevették. Henrik király tovább vonult 
Elzászba, de a rajnai választófejedelmek visszautasították a felkínált 
szövetkezést és Strassburg ellenállásra készült. Csak annyit tett meg, 
hogy a „szabadítót” pár tagú kíséretével együtt néhány órára vendégül 
látta falai között.

A császár a kettős, váratlan támadással tehetetlenül állt szemben. 
Serege nem volt, ennélfogva nem tehetett egyebet, minthogy meg
próbált alkudozni ellenfeleivel. Öccsét, Ferdinándot bízta meg az alku
dozással.

De Ferdinándnak az volt a célja, hogy a német fejedelmekkel 
úgy kösse meg a békét, hogy az ő kívánsága szerint rendezzék az utódlás 
kérdését. Móric első kívánságát, hogy Hesseni Fülöpöt bocsássák sza
badon, Ferdinánd találkozásuk alkalmával habozás nélkül elfogadta. 
Másik két kívánságát: ä régi rend visszaállítását a birodalomban és 
a vallási civódás elintézését — birodalmi gyűlés elé utalta. A Francia- 
országgal való tárgyalással Móricot bízta meg. A további részleteket a 
semleges fejedelmekkel együtt Passauban fogják megbeszélni. De 
fegyverszünetet nem kötöttek. Ez Móricnak volt határozott kívánsága, 
amelytől semmiért sem volt hajlandó elállni.

Móric tovább folytatta a háborút a tehetetlen császár ellen. Sietett 
is kihasználni á kedvező helyzetet. Lauingen mellett átkelt a Dunán, 
bevonult Tirolba s két napi járóföldre volt már csak Innsbrucktól. Ha 
ekkor zsoldosainak váratlan zendülése meg nem akasztja előnyomulá
sában, valószínűleg foglyul ejtette volna a császárt is. így azonban a 
császár elmenekült Innsbruckból. Testileg, lelkileg beteg volt. Fáklyás 
lovagok vették körül az éjszaka menekülő császár gvaloghintóját a 
Brenner-hágón, amelyen hatalmas szélvihar zúgott szembe velük. Veszé
lyek és fáradalmak között jutott el Karinthiába János Frigyessel együtt, 
akinek még Innsbruckban visszaadta a szabadságát, azzal a kikötéssel, 
hogy egyelőre követi őt.

Pár nap múlva pedig ragyogó katonai pompával bevonult Inns
bruckba Móric fejedelem. A trienti zsinat Móric diadalmas előnyomu
lásának hírére bizonytalan időre elnapolta magát.

A protestánsok zászlója lengett egész Németországban. A császár 
hatalma meg volt törve. A passaui gyűlésen a fejedelmek megkötötték 
a passaui egyezséget, amelyet aláírt Móric és fájó szívvel aláirt a csá
szár is. Hesseni Fülöpöt azonnal szabadon kellett bocsátani. A-császár 
egy féléven belül országgyűlést hív egybe, amelyen tanácskozni fognak 
a vallásbéke kimondásáról és a császári kormány ellen fölmerült pana
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szókról. Addig béke legyen mind a két vallás hívei között. A kiközösí
tettek kegyelmet kaptak, a háborúban károsultak visszakapják birto
kaikat vagy kárpótlásban részesülnek. Ez volt a passaui egyezség 
tartalma.

Móric feladata volt megóvni azt, amit elértek, sőt lehetőleg még 
többet elérni. A császárnak pedig egyetlen gondolata az volt, hogy 
lerontsa, ami akarata ellenére keletkezett. Egyelőre minden erejét a 
külügyi bonyodalmak foglalták le megint. Lotharingia a franciák hatal
mában volt, Itáliát és Magyarországot a török fenyegette. Minthogy 
az öregedő császár abba bele nem nyugodhatott, hogy uralkodása alatt 
a 1 i odalom bármi területtel csökkenjen s minthogy II. Henrik nem volt 
hajlandó a püspökségekből kivonulni, a császár megindult Metz film. 
Ez volt utolsó háborúja, amelyet személyesen vezetett. Erős spanyol 
és olasz sereggel jelent meg a büszke erőd előtt és lövetni kezdte a várat, 
amelyet Guise Ferenc herceg védelmezett hősiesen. Betegség és időjárás 
úgy megviselték a császár déli éghajlathoz szokott seregét, hogy kény
telen volt szégyenszemre visszavonulni. Megtörve vonult a császár 
Németalföldre és nem lépett soha többé német földre. Egyesült török
francia flotta fenyegette ugyanakkor Nápolyt is, a törökök pedig pusz
títva járlák be Budáról Magyarországot. Eger várát, amelyet Dobó 
védelmezett hősiesen, Móric seregei mentették föl az ostrom alól. Móric 
tehát itt is diadalmasan járt, míg a császártól teljesen elfordult a 
szerencse.

Elkeseredése határtalan volt. Mindenáron arra törekedett, hogy 
bosszút álljon Móricon, aki megalázta. Segítőtársakban nem is volt 
hiány. Egyrészt az agg János Frigyes, aki visszatért országába, más
részt a vad Brandenburg-Kulmbachi Albrecht ajánlkozott a császárnak 
szövetségesül Móric ellen. Albrecht őrgróf valóságos rablóhadjáratot 
indított a raj namenti vidékek ellen, elfoglalta Mainzot és Triert és a 
passaui egyezséget csak úgy akarta elismerni, ha rablásait jóváhagy
ják. Minthogy ezt hiába kívánta, Franciaországgal próbált szövetségre 
lépni. Ekkor olyasmi történt, amit senki sem mert volúa feltételezni. 
Az elkeseredett császár Metz előtt szolgálatába fogadta Albrechtét és 
jóváhagyta rablásait. A császárnak ez a cselekedete, amely kérdésessé 
tette a birodalomban az egész jogállapotot, óriási felháborodást keltett. 
Cserben hagyták legrégibb hívei is és Móric Ferdinánd királlyal szövet
kezett a császár békerontása ellen. Szövetkeztek Heidelbergben a déli 
fejedelmek is a maguk védelmére és a spanyol II. Fülöp megválasz
tása ellet.



Tolnai \ ilárj történ elme

Szász Móric háborút üzent Albrechtnek s azután hadba szállt. 
Megindult Braunschweig felé, mert oda nyomult be Albrecht gyilkolva 
és rabolva. A két ellenséges sereg Sievershausen mellett találkozott. 
Móric serege 8000 gyalogos és 7400 lovas volt, élükön állt Móricon kívül 
Henrik, az agg braunschweigi herceg és fiai is, továbbá Lünebürgi Frigyes. 
Albrecht csapatai egy kis erdőből pillantották meg a közelgő ellenséget 
és nyomban megrohanták. Móric szász választófejedelem a hirtelen 
roham láttára maga ugratott megtámadott lovasai élére s elkeseredett 
harc után Albrecht őrgróf közelébe férkőzött. Ekkor azonban hátulról 
lövés érte, amely páncélján keresztül a hátába hatolt. Katonái gyorsan 
kivitték a harcból, de az ütközet tovább dühöngött. A két ifjú braun
schweigi herceg is elesett a harcban. Végül az agg Henrik dühös táma
dása négy óráig tartó véres küzdelem után megszerezte a győzelmet. 
Albrecht őrgróf maga is csak futva menekülhetett. Tisztjei mind elestek, 
megsebesültek vagy fogságba kerültek.

Móric fejedelem kínos fájdalmak között egy fa alatt pihenve 
hallotta meg a győzelem hírét és fogadta az ellenség meghódított lobogóit. 
A diadalról szóló jelentést még ő állíttatta ki s megcsinálta a végrende
letét is, mert sebe halálos volt. Két nap múlva meghalt annak az egy
háznak a hitében, amely neki köszönhette megmentését. Méltó helyettese 
sem akkor nem volt, sem egyhamar nem akadt. Kora protestánsainak 
ő volt a legjelentősebb államférfia, aki nagyra tört és nagyot művelt. 
Lehet, hogy később, ha nemzete teljesen megbékül vele, elérte volna 
a császári koronát is és már akkor megteremti az egységes német 
nemzeti államot. A halál azonban megakadályozta e nagy tervnek 
a megvalósulását. Szász Móric harminchárom esztendős volt, mikor 
meghalt.

Alig egy félévvel később elhunyt János Frigyes is. Emberi tulaj
donságait jobban megértette a nép, mint ellenfelének, Móricnak állam- 
férfiúi tehetségét. Harci dicsőségre sohasem törekedett, de a protestáns 
hitért hosszú éveken át szenvedett vértanuságot.

Albrecht őrgróf sem élte túl sokáig nagy ellenfelét, Móricot. A biro
dalom kimondta rá a száműzetést és seregét teljesen megsemmisítették. 
Albrecht Franciaországba menekült. Két év múlva visszatért hazájába 
s itt halt meg harmincöt esztendős korában.

íme, a kor jelentős alakjai egymásután sírba szálltak s úgyszól
ván csak a császár élte túl valamennyiüket, halálra fáradtan, meg
történ. A német viszonyokba, amelyeken sehogysem tudott úrrá lenni, 
nem akart többé beleavatkozni s a német ügyek intézését teljesen rá
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bízta öccsére, Ferdinándra. Csak a passaui egyezségben vállalt ország- 
gyűlést hívta még össze Augsburgba, de ennek vezetését már Ferdinánd 
királynak kellett vállalnia. Itt. két nagy feladatot kellett megoldani: 
helyre kellett állítani a birodalmi békét és meg kellett teremteni a 
vallásbékét az esetre is, ha az egyházi kiegyezés, amelyet tervbe vet
tek, nem is sikerülne. A pápa követei, minthogy tiltakozásukkal nem 
törődtek, elutaztak Augsburgból. De az új pápa, IV. Pál képviselői 
mégis elértek legalább annyit, hogy a passaui egyezség elvi alapjáról 
letért az országgyűlés. Passauban ugyanis arról volt szó, hogy minden 
protestánsnak megadják a személyes vallásszabadságot. Augsburgban 
beérték a protestánsok azzal, hogy a birodalmi rendek, mint ilyenek, 
kapják meg a vallásszabadságot oly módon, hogy minden egyes tar
tományt megillet az egyházi hatóság, tehát a reformálás joga. Min
den tartomány maga szabhatja meg vallását s a tartomány másval- 
lású alattvalóinak csak az a joguk van, hogy kivándorolhatnak, 
illetve a tartományúr ki is utasíthatja őket országából, ha nem akar
ják elfogadni az ország hivatalos vallását. Ezt az elvet így szokták 
kifejezni : „Akié az ország, azé a vallás.”

Az augsburgi vallásbékét 1555 szeptember 25-én hirdették ki. 
Remekműnek nem mondható egyáltalán ez a béke, amely csak az akkori 
erőviszonyok nagy üggyel-bajjal létrehozott egyensúlya volt s magá
ban hordozta jövendő küzdelmek csíráját. De a középkori felfogással 
szemben óriási eredmény volt. Ezt érezte Róma s bárha a béke ellen, 
amely az ősi egyház egységét véglegesen megbontotta, formaszerűen 
nem tiltakozott, elismerni sem ismerte el soha és V. Károly császár 
sem akart részese lenni ennek a békeszerződésnek. A németek protes
táns többsége tehát a középkor két nagyhatalmával, a pápával és csá
szárral szemben érvényesítette akaratát.

A császár világhódító terveivel kudarcot vallott. Az egyház közép
kori egységét nem tudta helyreállítani. A német nemzetet nem tudta 
császári önkényuralmának igájába hajtani. Burgundiát nem tudta a 
franciáktól visszaszerezni, sőt még a lotharingiai püspökségeket is el
vesztette. Csehországot, Magyarországot és Milánót megszerezte a Habs
burgoknak és a spanyol befolyást megszilárdította. Itáliában s az új
világban mérhetetlen területek hódoltak neki, de ez nem változtatha
tott európai kudarcain s nem kárpótolta őt világhatalmi terveiért és 
egyházpolitikája csődjéért. Az volt a végzete, hogy nem értette meg 
a német nemzet törekvéseit. Oly gondolatokat akart egész életében 
megvalósítani, amelyek kora fölfogásával ellenkezésben voltak s ame-



286 Tolnai V ilágtörténelme

lyeknek megvalósítására ő benne magában sem voltak meg a kellő 
képességek. Ez némiképp tragikus alakjává avatja őt a történelemnek.

Legutolsó szerencsétlen tervéről, hogy fiának, II. Fülöpnek, biz
tosítsa a császári koronát, könnyen lemondott, mikor Fülöp feleségül 
vette VIII. Henrik lányát, Mária angol királynőt, mert ez az össze
köttetés azzal a reménnyel biztatta a császárt, hogy Anglia és Német
alföld esetleg Habsburg uralom alatt fog egyesülni. Hogy fiát formailag

V. Károly császár halála.
Élete végén a hatalm as császár lem ondott trón járó l és egy spanyolországi kolostorba vonult

vissza s itt  is halt meg.

is egyenrangúvá tegye feleségével, átruházta reá a nápolyi királyságot. 
Minthogy azonban a fiatal pár házassága meddő maradt, a császár 
új erővel látott hozzá, hogy fia számára biztosítsa örökségét. Össze
gyűjtötte németalföldi rendjeit Brüsselbe, ugyanabba a ragyogó te
rembe, melyben negyven év előtt nagykorúsították. Akkor nagyra törő 
ifjú volt, most — bár csak ötvenes férfi — fáradt aggastyán. Betegen 
és roskadozva támaszkodott az ifjú Orániai Vilmos vállára s hosszabb 
beszédben kifejtette nagy terveinek siralmas kudarcát s beszéde végén 
bejelentette, hogy Németalföld kormányát fiára, Fülöpre óhajtja át
ruházni. Nem volt a teremben ‘senki, akit meg nem rendített volna a
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hatalmas uralkodó látása, aki maga bevallotta, hogy életének munkája 
hiábavaló volt.

Lemondott V. Károly Spanyolországról és az újvilágban levő 
országairól is. Németországba pedig Orániai Vilmos vezetésével küldött
ség indult, hogy közölje a majnai Frankfurtban összegyűlt választó- 
fejedelmekkel V. Károly lemondását a császári koronáról. Hosszas 
tárgyalások után I. Ferdinándot választották meg császárrá és meg is 
koronázták. Ferdinánd a választási kapitulációkban kötelezte magát 
arra, hogy lelkiismeretesen ‘fog őrködni a birodalmi és a vallásbéke 
megóvása fölött és hogy sohasem fog a rendek tanácsa nélkül kormá- 
nvozni. Ugyanekkor a választófejedelmek egymás között is megálla
podtak, hogy a birodalom alkotmányát és a vallási békét meg fogják 
óvni és nem fogják tűrni, hogy a császári méltóságot elidegenítsék a 
német nemzettől. • i

Mikor ez történt, V. Károly már régen Spanyolországban volt. 
Flete hátralevő részét nyugalomban akarta eltölteni. Az estremadurai 
SV/n-Xm7e-kolostorba vonult. A császár nem lépett be a szerzetesrendbe, 
hanem a kolostor mellé épített házában lakott, amelynek hálószobájába 
behallatszott a templomi zsolozsma. Piagyogó udvartartása volt s kör
nyezete mindvégig úgy érintkezett vele, mint császárral. Nem vonult 
vissza teljesen az állami ügyek intézésétől sem, • emellett zenével és 
kézimunkával foglalkozott, csaknem naponta átnyargalt egy szelíd 
öszvéren egv közeli remeteségbe, ahol misét hallgatott, mikor egészségi 
állapota megengedte. Mert állandóan gyötörte őt a köszvény és egyre 
jobban elhatalmasodott rajta a melankólia is, boldogtalan anyjának az 
öröksége.

Fanatizmusa szenvedélyesen fellobogott még egyszer, mikor érte
sült róla, hogy szomszédságában, Spanyolország szívében is evangé
likus mozgalom észlelhető. Azt kívánta, hogy a legnagyobb szigorú
sággal fojtsák el a mozgalmat. Ekkor sajnálta, hogy annakidején Worms- 
ban nem fogatta el Luthert, aki császári menlevéllel jelent meg a wormsi 
országgyűlésen. Érezte, hogy halála közeledik s egyre többet foglal
kozott vallásos gondolatokkal. A császár 1558-ban halt meg. Eszméi 
azonban tovább éltek családjában s még körülbelül egy évszázadig 
rengették a világot.
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Az északi reformáció. — Dánia cs Svédország karcai.

A német reformáció természetszerűen átterjedt elsősorban azokra 
az országokra, amelyeket Németországgal a kereskedelmi forgalom és 
a rokoni viszony kapcsolt össze. Ezek az országok a Skandináv-félsziget 
országai voltak, ahol a reformáció elterjedése politikai" átalakulásokat 
vont maga után, amelyek visszahatottak megint Németország északi 
részeire, különösen az északnémet városokra, a Hanza-szövetségre. Az 
a hatalmas nemzeti föllendülés^ amely a reformáció nyomában Dániá
ban és Svédországban támadt, megadta a már amúgy is hanyatló Hanzá- 
nak a kegyelemdöfést.

A német' fejedelmek növekvő hatalma nem nézhette nyugodtan 
azt a nagy szabadságot, amely nem egy városukban kifejlődött. Egymás
után kényszerítették a városokat arra, hogy kilépjenek a Hanza-szövet- 
ségből, úgyhogy a XVI. század elején a Hanzának néhány városa volt 
már csak a vend csoporton, Lübecken, Weimaron, Rostockon, Stralsun- 
don és Greisswaldon kívül, Hamburg, Lüneburg, Bréma és a birodalom 
belsejében az erős Magdeburg.

A skandináv országokban még aggaszlóbbra fordult a helyzet. Az 
1397-ben kötött kalmári unió, amely Svédországot, Norvégiát és Dániát 
egy uralkodó alatt egyesítette, tisztára dinasztikus érdekű maradt és 
soha nem vert gyökeret a három nemzet lelkében. Közben Schleswig- 
Holstein is egyesült Dániával egy uralkodóház alatt s teljesen elidegene
dett német szomszédaitól, gazdag és dacos nemessége Dániához húzott, 
különösen azért, mert Dániában is az egyházi és világi nemesség volt 
az úr. A nemesség gyűlése uralkodott az országos tanácsban s a király 
csak árnyékkirály volt.

Ez az árnyékkirály volt Norvégiának is az uralkodója és Svéd
országnak is, amely a dán király uralmát idegen uralomnak érezte s 
külön kormányzót vívott ki magának, 1471 óta Sten Sture volt Svéd
ország kormányzója.

János dán király csak nagy nehezen ismertethette el Svédországgal 
a kalmári uniót. Minthogy azonban a megígért hódolást sehogy sem 
akarták a svédek bemutatni, elfogyott János király türelme és erős 
dán hadsereggel benyomult Svédországba. Leigázta a svédeket s meg
koronáztatta magát svéd királynak is. De a büszke Sten Sture, bár a 
király elhalmozta kitüntetéssel, elégedetlen volt s csak alkalomra várt, 
hogy megaláztatásáért bosszút álljon.
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Az alkalom nem sokáig késeit. A ditmari parasztság Holstein 
nyugati tengerpartján megtagadta a köteles hódolatot a királynak és 
szövetkezett Lübeekkel, Hamburggal és Lüneburggal. János király 
egyelőre tűrte a helyzetet, de miután Svédországgal végzett, elhatá
rozta, hogy leigázza a ditmariakat is, 1500-ban nagy sereggel, mintegy 
1500 lovas és 12.000 gyalogos katonával megindult a ditmari paraszt
ság ellen. De a hadjárat csúfos kudarccal végződött.

A büszke hadsereget rémes vereség érte Hcmmingstedl mellett. 
Több mint fele a csatatéren maradt. Maga a király is csak nagynehezen 
menekült meg. A hemmingstedti diadal csaknem további félszázadra 
biztosította a ditmari parasztok függetlenségét, mert János király a 
békekötésben elismerte a ditmariak szabadságait s uralkodása hátra
levő részében nem is ért rá többé a paraszt köztársasággal foglalkozni, 
mert Svédországgal támadt újra baja.

A hemmingstedti csata hírére ugyanis újra forrongani kezdett 
Svédország. Sten Sínre újra mint országos kormányzó kezdett szerepelni 
s elfoglalta az ország legtöbb várát, Stockholmot is, amelynek fölmcn- 
lésére János király elkésve érkezett meg. Sőt Krisztina királynét is 
elfogták a svédek s csak egy esztendő múlva bocsátották szabadon. 
Sfen Slure ugyan meghalt, de helyét nyomban Svante Shire foglalta el. 
Dánia komoly készülődéseinek hírére a svéd országgyűlés hajlandó lett 
volna már békét kötni a királlyal, de a Hanza-városok, amelyeket a 
dánok minduntalan újabb intézkedésekkel igyekeztek visszaszorítani 
az északi kereskedelemtől, szövetkeztek Svédországgal Dánia ellen. 
Harmadfél évig tarló csatározás után megkötötték végre a malmöi 
békét az ellenfelek. János király elismerte a Hanza privilégiumait, de a 
Hanza lemondott a Svédországgal való kereskedelemről. A svédek is 
aláírták a békeszerződést, mert Svante Sture meghalt s az ország vezér 
nélkül maradt.

De a malmöi béke nem volt állandó megoldás. Csakhamar oly 
fordulat következett be, amely az északi államok meglazult szövetségét 
teljesen szétszakította s Luther tanának benyomulását okozta az északi 
területekre.

János király 1513-ban meghalt. Lebukott paripájáról és halálosan 
megsebesült. Utóda fia, II. Keresztéig lett, akkor harminchárom esz
tendős férfiú, aki már mint Norvégia helytartója jelét adta merész 
becsvágyának és önkényuralomra hajló erőszakosságának. II. Keresz- 
télynek az volt az első dolga, hogy árnyékkirályságából hatalmas ön
kényuralmat akart csinálni. Bizalmasa és tanácsadója egy nő volt,
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Wiliums Sigbritt, kedvesének, Diivekének az anyja. Sigbritt befolyása 
csak erősödött, mikor II. Keresztély környezetének sürgetésére feleségül 
vette V. Károly császár nővérét, Izabellát. Hiszen a királyné földije volt 
Sigbrittnek, aki Amsterdamban született és nem győzött eleget beszélni 
a németországi városok gazdagságáról, amelyek megőrizték önállóságu
kat a nemesség, a papság és a Hanza ellenére is. Miért ne lehetne így 
Dániában is ? így aztán II. Keresztély lelkében az a terv érlelődött 
meg, hogy országában megtöri a nemesség és a papság hatalmát. Az 
elnyomott városokat és a parasztságot felszabadítja és hatalma táma
szává teszi. Ezzel együtt járt a Hanza-szövetség privilégiumainak meg
nyirbálása.

Néhány év alatt Dánia nemessége teljesen a király ellen fordult, 
aki önkényesen kezdett uralkodni s a nemesi országtanácsot meg sem 
hallgatta többé. Gyűlölték a dánok királyát a Hanza-városok is.

Viszályba keveredett a király Svédországgal is, ahol Svanta Sture 
fia, Sten volt az országos kormányzó. A király újra erőssé akarta tenni 
a kalmári uniót s támogatta őt tervében Trolle Gusztáv upsalai érsek 
is. De az érseket Sten Sture megfosztotta állásától. II. Keresztély erre 
flottával és sereggel vonult Stockholm ellen, de a főváros közelében 
vereséget szenvedett. Az ütközetben a svéd főzászlót az ifjú IVasa Gusz
táv vitte, akit a király a vereség után furfangos módon több más svéd 
ifjúval együtt túszul vitt magával Dániába.

A következő év hadikészülődéssel telt el s 1520-ban hatalmas 
sereggel újra Svédország ellen vonult a király. Két ütközetben diadalt 
aratott. Az elsőben elesett Sten Sture is és a vezértelen svéd nemesség 
meghódolt a győzelmes II. Keresztélynek. Stockholm is kapitulált teljes 
amnesztia ellenében s a király be is vonult a svéd fővárosba s királlyá 
koronáztatta magát. Az ország lábai előtt hevert, az unió erősebbnek 
látszott, mint valaha volt.

Ekkor azonban egy esztelen vérengzés megsemmisítette az elért 
eredményt, olthatatlan gyűlöletet támasztott Dánia és Svédország kö
zött és végleg megbontotta a kalmári uniót. A bosszúvágyó Trolle érsek 
panaszára a király az amnesztia dacára egész sereg előkelő svéd férfit 
rendes bírói tárgyalás nélkül halálra ítélt. Két püspök, 13 nemes, három 
polgármester, 13 tanácsúr, 13 polgár és még többen mások, összesen 
kilencvennégyen vesztették életüket a hóhér bárdja alatt. De ezzel 
még nem érte be az esztelen zsarnok. Végigzúgott egész Svédországban 
a bosszú kiáltása és csakhamar még hatszáz svédet végeztetett ki a király. 
A Nydala-kolostor priorját pedig tizenegy szerzetessel vízbe fojtatta.
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Őrült cselekedetek voltak ezek, szinte példátlanok Európa történetében. 
Ezután bizalmasát, Slaghök Didriket kinevezte a király helytartónak. 
Stockholmban erős helyőrséget hagyott. Elrendelte a parasztok lefegy
verzését, s véres nyomokat hagyva maga után mindenütt, visszatért 
Kopenhágába.

Dániában is csakhamar teljes lett a felfordulás. Hogy a papság 
és nemesség hatalmát megtörje, a reformációt akarta eszközül felhasz
nálni. Meghívta Kopenhágába Reinhard Márton wittenbergi prédikátort, 
majd 1521-ben Luthert magát szerette volna rábírni arra, hogy költöz
ködjék át Wittenbergből Kopenhágába. Luther azonban Karlstadtot 
küldte el maga helyett a királyhoz.

A király reformtervei nem kerültek megvalósításra, mert 
a papsággal és a nemességgel szemben a városok egymagukban gyön
gék voltak a király támogatására és Svédországban is óriási zendülés 
támadt, amelynek élén Wasa Gusztáv Erikson állt, aki megszökött 
Dániából, ahol, mint már említettük, túszul tartotta őt fogva a király. 
A stockholmi vérfürdőben az ifjú Gusztávnak atyja is az áldozatok 
között volt. A vérfürdő hallatára fellázadt a svéd nép és Gusztáv, aki 
két éven keresztül hallatlan fáradalmak és veszélyek között bolyongott 
az országban, néhány száz főnyi rosszul fegyverzett parasztseregnek a 
vezére lett. Néhány hónap múlva 15.000 főnyire szaporodott már a 
felkelők serege és Wasa Gusztáv fényes diadalt aratott Westeras mellett 
a dánokon. A felkelés erre még jobban terjedt. Csatlakozott hozzá egész 
Közép-Svédország, csak a várak maradtak hűségesek Dániához.

Elfoglalta Gusztáv Upsalát s körülzárta Stockholmot is. Ekkor 
csatlakozott a svédekhez a Hanza-városok szövetsége is, élén Lübeckkel 
s a tenger felől is körülzárták Stockholmot. Sőt Lübeck fellázította 
Schleswig-Holsteint is, amelynek uralkodója, Frigyes herceg Dánia 
királya akart lenni. Dániát szintén elragadta az idők sodra. Nemesei 
és főpapjai a viborgi országgyűlésen formaszerűen megtagadták a to
vábbi engedelmességet II. Keresztélvnek és Frigyes herceget kiáltották 
ki királyuknak.

II. Keresztély húsz hajóból álló hajórajjal megszökött Dánia 
fővárosából, mert a szerencsétlenségben éppoly állhatatlan volt, mint 
a szerencse napjaiban s csak a saját menekülésére gondolt. Pedig a pol
gárok és parasztok hűségesek voltak még hozzá, mert tudták, hogy 
Frigyes királlyal együtt megint a nemesség kezébe jut a hatalom és 
folytai ódik újra régi elnyomatásuk. Hosszú ostromzár után Kopenhága 
is meghódolt I. Frigyes királynak.

19
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Svédországban hamarabb véget ért a forradalom. Stockholm 
kapitulált és Wasa Gusztáv, akit a strengnäsi országgyűlés svéd királlyá 
koronázott, bevonult Stockholmba.

Úgy I. Frigyes dán király, mint I. Gusztáv svéd király hálájuk 
jeléül megújították a Hanza-városok régi privilégiumát. A Hanza- 
városok szövetsége tehát fényes diadalt aratott. Északon újra meg
szilárdult a szövetség helyzete s a gyűlölt uniónak vége lett.

Az unió megszűnése az északi országok közül leginkább Svéd
országra nézve járt teljes újjászületéssel. Mert az unió megszűnésével 
csaknem egyidejűleg benyomult délről az északi országokba Luther 
tana s míg Dániában csak a nemesség uralmát erősítette meg, Svéd
országban a nagy uralkodó arra használta fel, hogy erős monarkhiát 
építsen rá és ezzel előkészítse azt a döntő szerepet, amelyet Svédország 
a XVII. század során játszott.

Mikor I. Frigyes dán király lett, Dánia hajlott már a lutherániz- 
mus felé. De a királyt a döntő lépés megtevésétől visszatartotta koro
názási esküje,) amelyben megfogadta a katholikus egyház védelmét. 
Mindazáltal legalább a reformáció terjedése ellen sem tett semmit, 
úgyhogy 1527-ben a püspökök ellenzése dacára az odensei országgyűlés 
megengedte az új tan szabad hirdetését és a papi nősülést, a püspö
köket pedig arra utasította, hogy engedelmeskedjenek a királynak 
Gyorsan terjedt erre Dániában az új hit.

Egészen más méretekben fejlődött Svédország. Gusztáv király is 
belátta, hogy csak úgy alapíthat erős és állandó királyságot, ha megtöri 
a papság és a nemesség hatalmát és országát megszabadítja a Hanza- 
városok gazdasági túlsúlyától. Mert a királyi hatalom, mikor Gusztáv 
trónra lépett, Svédországban is árnyékhatalom volt csak. A földnek 
kétharmada az egyházé volt, a harmadik harmad nagyobb része a ne
mességé. A koronának alig volt 24.000 ezüst márka bevétele 60.000 márka 
rendes kiadással és egymillió márka adóssággal szemben, amely a sza
badságharc következménye volt. E kétségbeesett helyzetben az alatt
valók protestáns hajlandóságában kínálkozott a segítség. J4a a régi 
egyház megbukik, akkor a korona elfoglalhatja az egyház dús javadal
mait és megszilárdíthatja a maga hatalmát.

Persze Gusztáv király egyáltalán nem gondolt arra, hogy erősza
kosan járjon el. Csak szabadjukra engedte a dolgokat. Megengedte, 
hogy Anderson Lőrinc, a kancellárja, meg Peterson Olaf és Lőrinc, akik 
Wittenbergben tanultak, nyiltan síkra szánjanak Luther tanáért. Csak 
hébekorba intette őket mérsékletre. Mert itt-ott erőszakosságok is tör
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téntek. Stockholmban képrombolást rendeztek és csak nagynehezen 
lehetett a rendet helyreállítani. Hellyel-közzel anabaptista mozgalmak 
is támadtak. A király nem avatkozott bele közvetlenül a mozgalmakba, 
de kitünően értette a módját, hogy a régi egyház ellen fölébredt hangu
latot a maga politikai céljaira használja ki. A wadstenai és stockholmi 
országgyűlések az egyházi tizedet, amennyiben az egyházi igazgatás 
nélkülözheti, továbbá a klérus jövedelmének nyolc-kilencedét a király
nak rendelkezésére bocsátották, hogy kielégíthesse a lübecki sürgető 
hitelezőket.

Persze közben sok dolga akadt a papság makacs ellenszegülésével. 
Snnnavüder Pétert, akit a király kívánságára választottak meg veste- 
rasi püspöknek, felségárulással vádolták meg több levél alapján, amelyet 
maga Gusztáv király terjesztett a székeskáptalan elé. El is mozdították 
állásából a püspököt, aki zendülést szított, de csakhamar Norvégiába 
volt kénytelen menekülni. Norvégia azonban kiadta őt Svédországnak, 
mire egy sovány gebére ültették, háttal a ló feje felé és gúnymenetben 
kísérték be Stockholmba, ahol ki is végezték.

A német protestantizmus fejlődésének láttára Gusztáv király 
végül döntő lépésre szánta cl magát. A vesterasi országgyűlésen, amelyen 
először gyűlt össze mind a négy országos rend : a klérus, a nemesség, 
a polgárság és a parasztság, a király kancellárja a király nevében kifej
tette, hogy a földbirtok aránytalan megoszlása és az idegenek kereske
delmi uralma mellett lehetetlen tovább kormányozni. Feltétlenül refor
mokra van szükség. A királyi jövedelmeket növelni kell, mert a kiadások 
két és félszeresen fölülmúlják a bevételeket. Ha az országgyűlés nem 
gondoskodik a helyzet megjavításáról, a király lemond a trónról.

biz az előterjesztés nagy megdöbbenést keltett az országgyűlésen. 
A nemesség hiába akart segíteni. A papság tudott volna segíteni, de veze
tőjük, Brask linköpingi püspök kijelentette, hogy a pápa hozzájárulása 
nélkül nem mondhatnak le az egyházi birtokokról. A király nagy beszé
det mondott erre, amelyet így fejezett be :

„Ha nem akartok segíteni a helyzeten, akkor nem leszek tovább 
a királyotok !”

Szavai könnybe fulladtak és Gusztáv király gyorsan kiment a 
gyűlésteremből. A rendek elképedve és tanácstalanul állottak a terem
ben, mert érezték, hogy a hatalmas uralkodót senki más nem helyettesít
heti. A polgárság és a parasztság küldöttei háromszor keresték fel a 
királyt s végül térdenállva könyörögtek már neki, hogy vonja vissza 
lemondását. De a király hajthatatlan maradt. Csak a negyedik nap
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engedett, mert a rendek megígérték, hogy föltétlenül teljesítik a király 
minden kívánságát. A három világi rend az ellenkező papsággal szem

ben meghozta a híres 
vesterasi határoza
tot, amely feljogosí
totta a királyt arra, 
hogy a püspökök 
várait birtokába ve
hesse, a püspökök 
és kanonokok jöve
delmeit megállapít
hassa, a bírságokat, 
amelyeket eddig a 
papságnak fizettek, 
beszedhesse s a ko
lostorokkal szaba
don rendelkezhes
sen. A határozat fel
hatalmazta továbbá 
a nemeseket, hogy 
az egyháznak ado
mányozott birtokai
kat, ha az adomány 
1454 óta történt, 
vissza vehetik. És vé
gül megengedte, hogy 
az evangéliumot sza
badon lehessen hir
detni az egész or
szágban.

Egy királyi ren
delet a következők
kel egészítette még 
ki az ország gyűlés 
határozatát: az egy
házi hivatalokat a

W asa Gusztáv svéd király. Ő szabad íto tta  föl a svédeket a  dán • • . , , .
uralom  alól. H uszonhét éves volt midőn k irállyá vá lasz to tták . Király JOValiagyasa
Behozta országába a  p ro testantizm ust, hogy királyi h a ta lm át 11 t t  1 u  + i
m egszilárdítsa s a  lefoglalt egyházi javakkal rendezze az ország mellett lCllCt Csak 
pénzügyeit. N agyszerű szónok, kiváló d ip lom ata  volt és sike- ■ , --i,

rekben gazdag uralkodás u tán  ha lt meg. Betölteni, a papság
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világi ügyekben világi bíróságok alá tartozik, Luther tanait szabad lesz 
ezentúl az iskolákban is hirdetni.

Az országgyűlési határozat és a királyi rendelet tehát teljes győze
lemhez segítette a királyságot és a reformációt. A királyság azzal, hogy 
a zsákmány egyrészét átengedte a nemességnek, egy csapásra megszilár
dult. A reformáció pedig szabadon fejlődhetett. A határozatok végrehajtása 
nem is késett sokáig. Királyi katonaság szállta meg a püspöki várakat 
s a király nagy sereg élén hamarosan elnyomta az apró zendüléseket. 
Anderson Lőrinc kancellár elnöklése alatt Örebróban zsinatra gyűltek 
össze az ország rendei és véglegesítették az új egyházi rendet. Elfogad
ták országos vallásnak Luther tanait, megengedték a papi házasságot, 
de eltérően a német egyházi szervezettől, megtartották az országos 
egyházon belül a püspöki szervezetet, csakhogy a püspökök a királytól 
és a konzisztóriumoktól függőttek. A kolostorok maguktól feloszlottak, 
a szerzetesek kiléptek az egyház kötelékéből és vagyonuk a királyt 
illette meg.

Svédországban tehát minden nagyobb rázkódás nélkül ekképpen 
terjedt el a reformáció. Gusztáv király az egyház újjászervezését nagy 
államférfiúi előrelátással egybekapcsolta a királyi hatalom újjászerve
zésével. Hátra volt még az ország gazdasági felszabadítása, amelyre a 
most már hatalmas királyság bátran vállalkozott, mert nem kellett 
félnie attól, hogy gyönge lesz a Hanza-városok szövetségével szemben.

Országának életérdeke azt kívánta, hogy a német Hanza-városok 
nyomasztó kereskedelmi uralmának véget vessen. Ezért a király meg
nyitotta országa kikötőit a németalföldieknek. De nyiltan nem szakít
hatott még a hatalmas Lübeckkeh.mert országa belső viszonyainak a 
nehézségei gátolták benne. Maguk a lübeckiek hozták létre a nyilt sza
kítást s ezzel megkezdődött az utolsó döntő harc a Keleti-tenger ural
máért. Ez a harc az egyházi újjászületéssel kapcsolatban tört ki, amely 
Lübeckben politikai forradalmat idézett fel.

Lübeck háborúja Dánia ellen. — Liibeek bukása.

Lübeck környékén igen hamar meggyökeresedett a refonnáció. 
Brémában a székesegyházon kívül minden templom evangélikus lett s 
egy kolostort iskolává, egy másikat pedig kórházzá alakítottak át. 
A székesegyházzal azonban heves viszálykodás tört ki több fekvőség 
mialt s minthogy a tanács nem képviselte elég erélyesen a város érde
keit, a polgárság demokratikus kormányzást léptetett életbe. De a moz-
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galomnak csakhamar ura lett a városi pátriciátus és megakadályozta 
a politikai felfordulást.

A közeli Hamburgban a négy plébánia elöljárói bírták rá a polgár
ság segítségével a tanácsot arra, hogy evangélikus prédikátorokat hív
jon meg a városba és miután a prédikátorok a disputádéban diadalmas
kodtak, a polgárság kikényszerítette az új hit befogadását s ettől fogva 
a község részt vett az egyházi vagyon kezelésében. Politikai mozgalom 
azonban nem támadt a városban.

Egészen másképp alakult a helyzet Lübeckben, ahol a reformáció
val együtt győzött a városi demokrácia és vezére még egyszer magasra 
emelte a Hanza lobogóját. A demokrácia vezére Wullcnwever Jürgen 
volt, a Hanza utolsó hőse, annak a kornak egyik legérdekesebb embere. 
Hamburgban született, de korán Lübeckbe került, ahol sokáig nem 
jutott szerephez, sőt a polgárjogot sem szerezte meg. Csak a kitörő 
mozgalom állította őt előtérbe és Wullenwever megérdemelte, hogy 
érvényesült, mert rendkívüli ember volt. Rendkívül szenvedélyes jelle
méből eredtek úgy hibái, mint kiválóságai. Nyugodt következetességre, 
szilárd önuralomra, az elhatározás függetlenségére nem volt képes és 
ezért nem is volt elsőrangú államférfi. Könnyű volt befolyásolni és 
vakmerő, sőt kalandos vállalkozásokra csábítani, Másrészt azonban 
merész, megbízható és bizakodó ember volt, aki sohasem csüggedt el. 
Kora vallásos és politikai mozgalmaival szemben gyorsan állást fog
lalt. Erélyesen a reformációhoz csatlakozott s azóta mély, vallásos 
meggyőződés jellemezte egész mivoltát. Mint politikus, szenvedélyes 
ragaszkodással csüggött új hazáján, Lübecken. Izzó gyűlölet lobogott 
benne a nemesség és a városi arisztokrácia ellen.

Lübeckben az uralom akkoriban korlátlanul mintegy kilencven 
gazdag és előkelő család kezében volt. A tanács tagjai és minden fonto
sabb hivatalnok e családok tagjaiból valók voltak. A többi polgárt és 
a kézművesek céhjeit ezek a családok teljesen 'kizárták a közügyek 
intézéséből. De kettős veszedelem kezdte szorongatni az uralkodó csalá
dok hatalmát. Egyrészt utat tört magának a városba a reformáció és 
az új eszmék magukkal ragadták az egész polgárságot, másrészt a dán 
háborúk folytán pénzügyi válság fenyegette a tanácsot. A tanács kény
telen-kelletlen engedett. Protestáns prédikátorok jelentek meg a város
ban és behozták az új istentiszteletet a város egyik templomába. 
Amint azonban elintézték a pénzügyi kérdéseket, az ellenkező oligárkhia 
nyakára egy állandó 64 tagú polgári bizottságot választott a polgárság 
az új adók kezelésére.
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Míg Lübeckben gyorsan megszilárdult a protestáns egyházi szer
vezet Németalföld reformátorának, Bugenhagennak a közreműködésé
vel, addig V. Károly császár kormánya megpróbálta a kezdődő „zendü
lést” megfékezni. Császári rendelet érkezett Lübeckbe, amely a régi 
rend visszaállítását követelte. Következménye a politikai forradalom volt.

A feszült helyzetben a város két arisztokratikus és katholikus érzü
letű polgármestere, Plönnies és Brömse Albrecht mecklenburgi herceg
hez folyamodott segítségért s titokban távoztak a városból. De távozá
suk újabb izgalmat szült. A bizottságok nyomban összegyűltek, a tanács 
tagjait fogva tartották a városházán vagy a lakásukon és gyű
lésre hívták össze az izgatott polgárságot, amely megesküdött, hogy 
„Isten igaz igéje mellett életre-halálra kitartanak.” A tanács, amely 
tehetetlenül állt szemben a demokratikus mozgalommal, csaknem tel
jesen a mozgalom vezetőinek befolyása alá került. Két új polgármestert 
választottak, akik közül az egyik a reformpárt tagja volt. Ezzel meg
történt a város egyházi és politikai átalakulása és Lübeck már 1531-ben 
csatlakozott a német protestánsok schmalkaldeni szövetségéhez. 
Legfőbb ideje is volt már, hogy a város belső békéje helyreálljon, 
mert közeledett a döntő mérkőzés perce a Hanza és az északi 
országok között.

A mérkőzés ütközőpontjába Dánia trón javesztett zsarnoka, II. Ke
resztéig került, ki újra megkísérelte trónja visszaszerzését. A törhetetlen 
trónkövetelő Dánia ragaszkodó polgáraira és parasztjaira, továbbá 
Norvégia katholikus nemességére és császári sógorára támaszkodva 
20 hajóval és 7000 zsoldossal partraszállt Krisztiánia közelében. Ha 
II. Keresztélynek sikerül uralmát visszaszereznie, akkor Lübeck leg
nagyobb ellenségével került volna szembe, aki minden bizonnyal meg
nyitotta volna a Keleti-tengert a Hanza legerősebb versenytársainak, 
a németalföldieknek. Lübeck ennélfogva Kopenhágában szövetséget 
ajánlt Dániának II. Keresztély és Németalföld ellen. Dánia és Lübeck 
között létre is jött a szövetség II. Keresztély ellen, de I. Frigyes dán 
király azt nem ígérhette meg, hogy a németalföldieket kizárja a Keleti- 
tengerről. Annyit ígérhetett csak meg, hogy a németalföldi kereskedel
met a Keleti-tengeren Lübeck segítségével korlátozni fogja. Ezt a szer
ződést csak a kényszerűség hozta létre. Tartós nem lehetett.

II. Keresztélyt, aki Krisztiániát ostromolta, a Hanza flottája 
megtámadta. Minthogy győzelemre nem volt reménye, II. Keresztély 
szabad elvonulás kikötésével beleegyezett a béketárgyalásokba és egy 
dán hajó födélzetén Kopenhágába ment. A szövetségesek azonban elhatá
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rozták, hogy megszegik a szavukat és a veszedelmes embert nem eresz
tették többé szabadon, hanem Alsen szigetére szállították Sonderburgba 
s ott tartották szigorú fogságban egészen haláláig.

Mihelyt II. Keresztély fogságba esett, a dán—lübeki szövetség 
azonnal megbomlott. Dánia nem volt hajlandó a szövetség feltételeit 
teljesíteni és Lübeck teljesen elszigetelt helyzetbe jutott. Ekkor még 
jobban kiélezte a helyzetet I. Frigyes dán király halála. A dán nemesség 
Frigyes legidősebb fiát, a későbbi III.  Keresziélijt akarta királlyá vá
lasztani, aki lelkes híve volt Luthernek és kedvelte a tudományokat, 
bár egyébként nem volt kiváló politikus.

Keresztély mindenekelőtt V. Károly császárt iparkodott meg
nyerni a maga számára, hogy a fogoly II. Keresztély részéről ne fenye
gesse veszedelem. A császár révén azonban összeköttetésbe jutott a 
németalföldiekkel, a császár alattvalóival és ezt a kapcsolatot szívesen 
látták a dán nemesek is, akik tudták, hogy Németalfölddel mennél 
szabadabb kereskedelmi forgalmat létesíteni — saját létérdekük.

Wullenwever, a liibecki hazafi látta a fenyegető koalíció alakulását 
és elhatározta, hogy tőle telhetőén akadályozni fogja azt. Szilárdan 
követelte tehát Kopenhágában, hogy hajtsák végre az eredeti szerző
désnek Németalföld ellen irányuló pontjait. Ámde hiába. A szövetség 
Dánia, Norvégia, Schleswig-Holstein és Németalföld között létrejött. 
Harminc évre kölcsönös támogatást ígértek egymásnak a szövetségesek, 
V. Károly lemondott II. Keresztély pártfogásáról és Németalföld szá
mára megnyitották a Keleti-tengert.

Wullenwever, mikor a dánok cserben hagyták, minthogy saját tár
saira, a Hanza-városokra sem igen számíthatott, elhatározta, hogy a 
hatalmas koalícióval szemben egyelőre, talán csak azért, hogy időt 
nyerjen, a tárgyalások útjára lép. De mikor bevonult a tanácskozás 
színhelyére, Hamburgba teljes vértezetben, lóháton, hatvan lübecki 
lovas kíséretében s amikor hevesen és szenvedélyesen odakiáltotta a 
hajthatatlan ellenfeleknek, hogy soha életében nem bocsátja meg nekik, 
amit Lübeck ellen vétettek, kitetszett, hogy békés megegyezésről szó 
sem lehetett az elkeseredett pártok között. Távoliétét pedig odahaza 
Lübeckben arra használták fel ellenfelei, hogy a város ellenségeivel 
egyetértőén megpróbálják megbuktatni a gyűlölt Wullenwevert. #

Ámde az energikus Wullenwever megelőzte a pártütést. Amint 
hírét vette a pártütésnek, lóra ült, kijelentette társainak, hogy a játé
kot ő kezdte és ő akarja befejezni is és váratlanul otthon termett Lübeck
ben. Ellenfelei súlyos vádakkal léptek fel ellene a tanács előtt, de a
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tanács, amelynek egy része Wullenwever híveiből állt, a városi polgár
ság döntésére bízta az ügyet. Gyűlésre sereglett össze a nép a szép Mária- 
templomban s Wullenwever a szószékről igazolta magát, leleplezte az 
ellenfelek államellenes terveit és magával ragadta az egész népet. Diadala 
teljes volt. Kizárták a tanácsból a legtekintélyesebb arisztokratákat. 
A demokrata forradalom teljes győzelmet aratott, a város kormány
zása korlátlanul a demokratapárt és ennek vezére, Wullenwever kezébe 
került, aki már egy év óta Lübeck polgármestere is volt.

Hatalma teljében hozzálátott nagy tervei megvalósításához. 
A Keleti-tenger felett való uralmat, amelyet oly régóta kérdésessé tet
tek a szomszédok, mindenáron biztosítani akarta hazájának. Most volt 
legnagyobb veszedelemben Lübeck kereskedelme a Keleti-tengeren. 
Holstein és Dánia megnyitották már a tengert Németalföldnek s ha 
Keresztély herceg a dán trónra jut, akkor vele együtt előtérbe nyomul 
Dániában a holsteini nemesség is, Lübecknek ez az esküdt ellensége 
és a város privilégiumait meg fogja semmisíteni. Joggal írta Wullen
wever később :

,,Az egész harc jórészt a burgundiak (németalföldiek) miatt kez
dődött, mert nem akartuk megtűrni őket Dániában.”

Ügy mint régen, békés szerződésekkel nem lehetett már tovább 
a Hanza hatalmát megóvni. Erről határozottan meg volt győződve 
Wullenwever. Csak egy hatásos eszköz volt m ost: a hódítás. Nem egész 
Dániát kellett Lübecknek meghódítania, hanem a tengerszoros szilárd 
pontjait. Helsingört és Helsingborgot, továbbá Kopenhágát és Malmot 
kellett Svédország egész déli részével a dán birodalomtól elszakítani és 
szorosabb kapcsolatba hozni Lübeckkel. Gotlandot és Bornholmot 
pedig ,,a Keleti-tenger Gibraltárját,” mindenáron meg kellett szerezni. 
Ha e merész tervek sikerülnek, akkor Lübeck hosszú időre biztosította 
magának a tengeren az uralmat.

E nagy célok elérésének politikai tengelye a dán trónkérdés volt. 
Wullenwever külön trónkövetelőt akart Keresztély herceggel szemben 
szerepeltetni.

Wullenwever a sonderburgi fogolyban, Lübeck régi ellenségében, 
II. Keresztélijhen találta meg azt, akit keresett. Ennek a nevében hatal
mas politikai agitációba lehetett kezdeni. II. Keresztélynek emléke 
mindig kedves volt Dánia polgársága és parasztsága között. Az egykori 
„polgár királyért” szívesen síkra szállottak volna, különösen mosl, 
mikor III. Keresztély trónraj utásával elhatalmasodott volna megint 
az országban a gyűlölt nemesség és nagy csapás fenyegette volna a
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protestáns hitet is. II. Keresztély ellenben uralkodása végén nem fog
lalt állást a csírázó protestáns hittel szemben. Wuilenwever tehát egy 
hatalmas protestáns-demokrata mozgalmat szándékozott támasztani a 
maga céljaira. Merész terveinek megvalósításához a szükséges katonai 
erőt is ettől a népmozgalomtól remélte. Másrészt bízott Lübeck erős 
tengeri haderejében is és pénzforrásaiban, valamint számított a többi 
Ilanza-város és több német fejedelem támogatására.

így kezdődött meg a küzdelem, amely két esztendő alatt eldön
tötte Lübeck sorsát. A Hanza utolsó erőfeszítése volt ez a harc, bárha 
Lübeck csaknem egyedül vívta meg. De nemcsak a Keleti-tengerről 
és az északi országok gazdasági függetlenségéről volt szó, hanem arról 
a kérdésről is, hogy Dániában a polgárság és a parasztság megszaba
duljon a dán nemesség járma alól. Szó volt továbbá arról is, hogy Lübeck- 
ben megmaradjon-e a demokrata alkotmány és vele az új egyházi szer
vezet. Minthogy ennyi fontos elvi kérdésről volt szó, azért öltött a háború 
oly nagy méreteket, bog}7 kiterjedt Németalföldtől kezdve egészen 
Livlandig és Norvégiától délre egészen Németország belsejéig.

Wuilenwever első szövetségeséül Krislőj oldenburgi grófot nyerte 
meg, II. Keresztély atyjafiát, aki lelkes protestáns volt és bátor katona.

Wuilenwever azt ígérte Kristóf grófnak, hogy II. Keresztély 
kiszabadításáig Dánia kormányzója lesz. A gróf a megállapodás értel
mében erős landsknecht-sereggel megjelent Lübeck előtt és megjele
nése meghozta a döntő fordulatot. Wuilenwever gyűlésre hívta össze a 
polgárságot. Tüzes beszédben kifejtette, mik a céljai : II. Keresztély 
megszabadítása és a Keleti-tenger feletti uralom biztosítása. Felszólí
totta a polgárságot, hogy csatlakozzanak az oldenburgi grófhoz. A tömeg 
a régi dicsőség emlékének hatása alatt újjongva fogadta Wuilenwever 
felszólítását és meghozta a döntő határozatokat. Ekkor dőlt el Lübeck- 
nek a sorsa.

III. Keresztély és a dán nemesség volt az ellenség, amellyel meg 
kellett vívni a harcot. Keresztély a dán trón jelöltje holsteini herceg 
volt még akkor. A haditerv tehát az volt, hogy egyszerre kell Holsteint 
és Dániát megtámadni; Meyer Marx, a lübecki zsoldos sereg vezére ha
marosan elfoglalta Tritau várát, amely uralkodott a Hamburg felé 
vezető úton. Pár nap múlva pedig Kristóf gróf bevonult Holsteinbe. 
.Jövetelét a parasztság előkészített felkelése előzte meg. A közembert 
kímélték, csak a nemesi birtokokat puszt tották, néhány kolostort ki
fosztottak, néhány falut elfoglaltak. Fellázadtak a ditmári parasztok is 
Holstein ellen.
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Keresztély herceget meglepetésszerűen érte a támadás. De a 
parasztlázadás rémé arra bírta a nemességet, hogy csatlakozzék a her
ceghez és teljes erővel szálljon síkra az ellenség ellen. A h'ibeckiek nem
sokára kénytelenek voltak kivonulni Holsteinből. Az előrenyomuló 
holsteiniek alig három órányira voltak már Lübecktől és azzal fenye
gették a várost, hogy elzárják a tengertől. Ideje volt megkezdeni a 
harcot Dániában is. Wullemvever szilárdan el volt rá határozva. Ki
jelentette :

„Inkább ne maradjon kő kövön városomban, de nem engedem 
meg, hogy a dánok olyan királyt válasszanak, akit Németalföld, Svéd
ország és Holstein akar rájuk tukmálni.”

Lübeck kikötőjében fölszerelték harcra a flottát, a szárazföldi 
csapatok pedig az oldenburgi gróf vezérlete alatt gyülekeztek.

Mialatt az ellenfelek hadereje kezdett kifejlődni, mindkét részről 
javában folyt * diplomáciai háború is. Mindkét fél szövetségeseket 
igyekezett szerezni. Keresztély hercegnek e téren több szerencséje volt 
a lübecki polgármesternél. A német fejedelmek féltékenykedtek a lübecki 
demokratákra és többen közülük, köztük Hesseni Fülöp, a schmalkal- 
deni szövetség feje is erélyesen támogatták a holsteini herceget. Wullen- 
wever hiába igyekezett a maga részére hódítani a dán királyi korona 
felkínálásával úgy János Frigyes szász választófejedelmet, mint a meck- 
lenburgi herceget és később még VIII. Henrik angol királyt is. A Hanza- 
városok közül csak a vend városok támogatták Lübecket nem nagy 
lelkesedéssel, ellenben Hamburg és Lüneburg tartózkodó álláspontot 
foglaltak cl.

De ha Lübeck diplomáciai sikerekkel nem is dicsekedhetett, eleinte 
annál nagyobb sikereket ért el a harcmezőn. Kristóf gróf Kopenhágától 
délre egy mérföldnyire kikötött a flottával és partra szállt. Puszta 
megérkezése lángra lobbantotta a harcot. Malmö volt az első város, 
amely Kristóf gróf és II. Keresztély mellé állt. Seelandon pedig meg
kezdődött az elnyomott parasztság bosszuló hadjárata az önkénykedő 
nemesség ellen. Mert Kristóf gróf a robot eltörlését ígérte a parasztok
nak. Ami tíz esztendővel azelőtt történt Németországban, ugyanaz 
megismétlődött most Dániában. A fellázadt parasztok a lübecki zsoldo
sokkal együtt várról várra jártak. Egymásután elfoglalták a várakat 
és kastélyokat s a nemeseket kegyetlenül felkoncolták. A rémes fel
kelés hatása alatt a seelandi nemesség nagyrésze II. Keresztély nevében 
hódolt Kristóf gróf előtt. Csatlakozott a lübeckiekhez Kopenhága is. 
Kristóf gróf már másnap ünnepélyesen bevonult a dán fővárosba s
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mint kormányzó iogadta az ország hódolatát. Meghódolt rémületében 
a schoneni nemesség is. A dán szigeteken is fellázadtak a parasztok.

E büszke eredmények híre nagy izgatottságot keltett Lübeckben. 
Egyik diadal híre a másikat követte nyomon. Vezérének merész politi
káját az események igazolni látszottak.

De a dán és a holsteini nemesség csak el volt kábulva. A büszke 
rendi önérzet csakhamar új erőre kapott bennük. Elviselhetetlennek 
tartották, hogy a gyűlölt polgárok diadalába belenyugodjanak. A dán 
lovagrend sietett hódolni az eddig megvetett holsteini hercegnek, akinek 
nemessége esküvel fogadta, hogy életét és vérét áldozza azért, hogv 
Dániát meghódítsa. S míg Lübeck úgyszólván egész Dániát elfoglalta, 
egyszerre csak azon vette észre magát, hogy a holsteini nemesség túl
nyomó ereje a város kapui felé közeledik. Meyer Marx zsoldosait meg
verték és véres harcokban vertek vissza minden ellenállást.

A fordulat sokkal hirtelenebbül következett be, semhogy Lübeck
ben a leghevesebb izgalom ne támadt volna. Wullenwever állásának 
alapja a siker volt. A hirtelen változás megrendítette állását. Heves 
támadásokkal illették. Bár maga Wullenwever c rémes napokban sem 
tett le minden reményről, az események mégis nagyon megviselték : 
a javakorát élő férfi néhány nap alatt teljesen megőszült. De lelke rugal
masságát nem veszítette el. Gyorsan határozott és III. Keresztélynek 
békét ajánlott — Holsteinre vonatkozólag. De Dániában folytatják 
tovább a háborút. III. Keresztély el is fogadta a békét, mert érdekében 
volt mind a két pártnak. A béke értelmében Lübeck visszaadta Hol- 
steinnak hódításait. Dániában azonban szabad kezet biztosított magának 
mind a két fél.

De nem ez volt a legsúlyosabb csapás. A demokrata politika első 
nagy kudarca folytán a lübecki népnek megrendült az új irányba vetett 
hite. Azt hitték, hogy a régi arisztokratikus alkotmány visszaállításától 
függ jövendő üdvük. Wullenwever kénytelen volt engedni a népnek. 
A demokratikus intézményeket megszüntették, a bizottságokat fel
oszlatták. Wullenwever polgármester maradt ugyan, bár a demokrácia 
bukásába beleegyezett. Ily módon ellenmondásba keveredett egész 
múltjával és elveszítette mindazoknak a támogatását, akiknek egész 
pályafutását köszönhette.

Wullenwever azért volt engedékeny a belső ügyekben, hogy tel
jes erejével a külügyek elintézéséhez láthasson. De politikájának gyen
gesége nyilvánvalóvá kezdett lenni már Dániában is. Kristóf gróf meg
elégelte azt a szerepet, hogy Lübeck zsoldos vezére legyen és bizalmat-
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lanul nézte, miképpen igyekszik Wullenwever a mecklenburgi herceg 
szövetségét megnyerni. Vetélytársat az oldenburgi gróf nem volt haj
landó maga mellett megtűrni s ezért Wullenwever háta mögött alkudo
zásba bocsátkozott V. Károly császárral, hogy megszerezze magának 
a dán koronát vagy legalább Dánia helytartóságát. Ez az alkudozás 
megakasztotta a dolgok fejlődését. S míg Kristóf gróf tétlenül és duz
zogva ült Kopenhágában, ellenfelei annál erélyesebben cselekedtek. 
A dán nemesség véres diadalt aratott a jütlandi parasztok fölött, akiket 
a liibecki seregek cserben hagytak. Schonen lovagjai csatlakoztak a 
svéd sereghez, amelyet Wasa Gusztáv, aki szintén belépett a dán szö
vetségbe, átküldött Dániába és a holsteini nemesség is mindent elköve
tett, hogy döntő csapást mérjen az ellenségre. Holsteini, dán, svéd és 
porosz hercegi hadihajók gyülekeztek Gotlandnál, hogy a tengeren is 
szembeszálljanak a lübeckiekkel.

Wullenwever nagy aggodalommal látta ellenségeinek a készülő
déseit és kezdett már maga is kételkedni műve sikerében. Wullenwever 
nem volt katona. De legalább mint politikus igyekezett a kötelességét 
teljesíteni. Végre ráb rta ekkor Albrecht mecklenburgi herceget, hogy 
a dán királyi korona reményében meginduljon Kopenhága felé. Wullen
wever maga is a herceg hajójára szállt. De az új szövetséges sehogy 
sem tudott megegyezni a régi szövetségessel, Kristóf oldenburgi gróffal 
s ennek folytán megbénult a lübeckiek egész hadereje.

Az ellenség eközben bátran cselekedett. Tengeren és szárazföldön 
több véres csatában megverték a lübeckieket.

A végzetes vereségek megpecsételték Wullenwever bukását is. 
A legtöbb Hanza-városban, ahol Lübeck példájára demokratikus kor
mányformát léptettek életbe, helyreállították megint a régi arisztokra
tikus uralmat. V. Károly császár pedig rendeletet adott ki Lübeck 
ellen, amelyben megparancsolta, hogy hat hét alatt állítsák vissza a 
városban a régi rendet és fogadják vissza az összes száműzött pátriciuso- 
kal. Wullenwever, akit a saját pártja cserben hagyott, ellenségei pedig 
halálosan gyűlöltek, lemondott a polgármesteri állásról. Pár nap múlva 
diadalmenetben bevonult Lübeckbe régi, száműzött ellenfele, Brömse 
Miklós és helyreállította újra a pátriciusok uralmát. A katholikus reakciót 
persze nem volt képes diadalra juttatni, mert a tanács és a város pol
gársága szilárdan ragaszkodott az evangélikus hitvalláshoz.

Lübeck 1536-ban békét kötött Dániával. A megalázott város 
elismerte III. Keresztély dán királyt, aki megerősítette a város régi 
privilégiumait. Malmö, Warberg és Kopenhága még ellenállónak. De
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Swmaváder Péter püspök gúnymenetben vonul be Stockholmba.
A püspök ellenszegült Wasa Gusztáv svéd király reformtörekvéseinek. Mikor felségárulással vádolva elmozdították állásából, zendülést szított. Majd Norvégiába menekült, ahonnan azonban kiadták.

Sovány gebére ültetve, gúnymenetben kísérték be Stockholmba s itt aztán kivégezték.
20
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az ostromot nem bírták sokáig. Először Malmö kapitulált, majd meg
adta magát Meyer Marx, aki vitézül védte hónapokon keresztül Warber- 
get. Meyert, mint lázadót vérpadon végezték ki. Kristóf oldenburgi 
gróf és Albrecht mecklenburgi herceg végül átadták a dán királynak 
a kiéheztetett fővárost, Kopenhágát is.

Wullenwevert, aki 2000 főnyi zsoldossereggel tovább akarta foly
tatni a harcot, Kristóf brémai érsek és Henrik braunschweigi herceg 
Rothenburgban árulók segítségével elfogatták. A boldogtalan ember 
így legelkeseredettebb ellenfeleinek kezébe került. Először Rothen- 
burgban, majd Steinbruck várában tartották fogva három méter vas
tagságú falak között és közben megindították ellene a port. Kínpadra 
vonták s olyan bűntények elvállalására kényszerítették, amelyeket 
sohasem követett el. A nem is illetékes bíróság mint lázadót, anabaptistát 
és a közbéke megháborítóját halálra ítélte és 1537-ben Tollensteinban 
a hóhér bárdja alatt lehullott Wullenwevernek a feje. Holttestét fel
négyelték és kerékbe törték.

Utolsó képviselője volt ő a Hanza nagyságának, amely vele 
együtt örökre megszűnt. Az északi országok lerázták a Hanza keres
kedelmi jármát s legyőzték a demokratikus mozgalmakat i s ; de a 
reformációt el nem fojthatták többé. A diadal zsákmánya Dániában 
a nemességé lett, Svédországban a királyságé és vele együtt az egész 
svéd nemzeté. Éppen ezért Dánia jelentősége hanyatlani kezdett és 
helyét a politikában Svédország foglalta el. De Németországból a pro
testantizmus diadalmasan vonult be az északi országok lakosainak 
leikébe és kultúrájába.

III. Keresztély dán király buzgó protestáns volt és erélyesen leverte 
a katholikus egyház visszaállítására irányuló mozgalmat. Elfogatta az 
összes püspököket és az egyházi birtokokat zár alá vétette. Az ország- 
gyűlés pedig, amelyen polgárok és parasztok is résztvettek, a püspöki 
javakat és a tized egyharmadát a korona rendelkezésére bocsátotta. 
Ugyanakkor a nemesség jogait is kibővítették. Ennyi engedménnyel 
szemben a király elismertette fiának, a későbbi II. Frigyesnek trón
utódlási jogát. A következő évben Bugenhagen János, Luther barátja 
s Németalföld reformátora megvalósította az új egyházi szervezetet, 
amelynek élén a király állt, a kegyúri jogok azonban jórészt a nemes
séget illették meg.

Norvégiában, amelyet 1536-ban dán tartománynak jelentették 
ki, III. Keresztély, mikor személyesen megjelent Bergenben, békésen 
éleibe léptette a protestáns vallást és egyházi szervezetet.
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Svédországiban, amikor a lübecki háború kitört, javában folyt 
már az egyház újjászervezésének munkája s apróbb fölkelések elfojtását 
nem tekintve, teljesen sikerült is. Gusztáv király 1544-ben a westerasi 
országgyűlésen elfogadtatta a rendekkel családjának törvényes örökösö
dési jogát az elscszülöttségi rend alapján és elsőszülött fiát, a későbbi 
XIV. Eriket ünnepélyesen kikiáltották a rendek trónörökösnek. Az 
ünnepély közben —- ami valósággal csodaszámba mehetett a téli időben 
— hatalmas zivatar támadt s nyomában gyönyörű szivárvány ívelte 
át a mennyboltozatot.

Az örökössé vált svéd királyság hatalmas királysággá fejlődött. 
Oly gazdag volt a király, hogy 15.000 főnyi állandó hadsereget tartha
to tt és pompás új hadihajókat építtethetett. És a király nagyszerűen 
értett hozzá, hogy országa gazdasági életét fellendítse. A Hanza gazda
sági szabadsága teljesen megsemmisült már s a király megtiltotta Lü- 
beckkel a kereskedelmet. Kereskedelmi szerződéseket kötött Német
alfölddel, Angliával, Franciaországgal és Oroszországgal s így új piacokat 
nyitott a svéd nyersterményeknek. Gondoskodott a király a vasbányá
szat fejlesztéséről is és német bányászokat és szakembereket hozatott, 
akik népét kioktatták a bányamíveiésre. Megtett mindent, hogy országa 
iparát is fejlessze.

Igazi király volt Wasa Gusztáv. Királyi volt már a megjelenése 
is. Magas, karcsú, vállas, szőkehajú és kékszemű férfi volt, körszakállal, 
amely melléig lógott alá. Csodás szónoki képessége volt, amellyel elért 
mindent, amit akart s egyaránt hatott izgatott néptömegekre, lázongó 
rendekre és idegen államférfiakra. Simulékony szelleme beletalálta magát 
minden helyzetbe és derült kedélye a legnagyobb veszedelmek idején 
sem borult el. Udvarában víg élet folyt. Nemes lovagok űzték a tornát 
és a vadászatot. Szép asszonyok szórakoztatták a királyt. De a király 
sohasem feledkezett meg magáról és hűségesen ragaszkodott családjá
hoz. Háromszor nősült és legjobban szerette a svéd Lejonhufvud Margitot, 
aki tíz gyermekkel ajándékozta meg férjét és okos mérséklettel nyugtatta 
meg mindig a király hevülékeny természetét.

Mi volt Gusztáv király a népének, azt csak akkor tudták meg a 
svédek, akik hébe-korba zúgolódtak a király kemény keze miatt, mikor 
a király hatvannégy éves korában, 1560-ban meghalt. Elkövetkeztek 
nemsokára azok az idők, amikor a svédek, mint a király előre látta, 
„szívesen kiásnák őt majd körmükkel is a föld alól, ha kiáshatnák.”

-----+-----
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Magyarország a mohácsi csata után.

üvapolyai János és I. Ferdinánd. — l’ártoskodások az országban.

A mohácsi csata után katasztrófa előtt állott az ország. A nemzet, 
melynek színe-java ottveszett a mohácsi csatában, immár nem volt 
alkalmas arra, hogy a török előnyomulását feltartóztassa. Kiváló vezér 
kellett volna elsősorban, aki sokoldalú tehetséggel rendelkezik és 
fáradhatatlan eréllyel, hogy a nagy szerencsétlenség által okozott 
válságokat legalább némileg elhárítsa. Ilyen vezére a magyarság
nak azonban nem volt. És ennek lehet tulajdonítani, hogy a mohácsi 
ütközetnek sokkal mélyebbre ható és nagyobb következményei lettek, 
mint az ország fennállása óta bármely más csapásnak.

Hiszen nem ez volt az első eset, hogy a magyar nemzetet súlyos 
megpróbáltatás érte. A tatárjárás jóval végzetesebb eredményeket 
hagyott maga után. Másfél évig tartott a vad hordáknak hazánkban 
való garázdálkodása s ez a másfél esztendő úgyszólván temetővé tette 
az országot. Leégett falvak, rombadőlt városok jelezték az iszonyú mon
gol pusztítás nyomait s ebben az általános pusztulásban az újjászületés 
reménye azért még sem tűnt cl a szívekből. A mongol invázió elvonu
lása után előbújnak rejtekéikből az emberek, a király személyesen intézi 
az újjáalakítás nagy munkáját s pár évtized alig telik bele és a pusztulás 
emlékei helyén virágzó élet fakad mindenütt. Az emberi munka, szor
galom és kitartás egymás után felépíti a porig leégetett falvakat és váro
sokat s újabb pár évtized alatt már csak a hagyományokban élt a rémes 
szerencsétlenség.

Magában véve a moliácsi vereség*sem lett volna elviselhetetlen 
ísapás a nemzetre, ha a vezető férfiakat és a nemesi osztályokat kölcsö
nös egyetértés tartja együtt a haza szeretetében. A nemesi hadsereg 
és a király odaveszett ugyan a csatában, de a török sem az alkotmány 
épségét, sem a nemzetiség megmaradását nem veszélyeztette. Egy 
hónapi pusztítás után kivonult, miután tetemes pusztítást vitt végbe 
az ország javaiban.
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Az lett volna most a feladat, hogy a nemzet mindenekelőtt a 
királyi szék betöltéséről gondoskodjék. A mohácsi ütközetben tudva
levőleg nemcsak a hadsereg, hanem az ifjú Lajos király is odaveszett. 
Mikor a törökök irtóztató ágyútüzére a hadsorok felbomlottak és a 
sereg megmaradt része menekülni próbált, Lajos királyt hívei rávették, 
hogy hagyja el a harcteret. A szerencsétlen király már úgysem fordít-

II. Lajos holttestét megtalálják a Csele-patakban.
Székely Bertalan festménye a Szépművészeti Múzeumban.

háttá vissza a hadi szerencsét, ez volt az ő számára is az egyetlen ész
szerű cselekedett, amit tehetett. Menekülés közben utolérte aztán őt is 
a végzete. Amint a Csele-patakot lovával át akarta ugratni, az iszapos 
és süppedékes talajban lova elbukott és őt is maga alá temette. 
Napok múlva találták ott hívei holtan a Csele-patakban. A történelmi 
köztudat eddig legalább azt tartotta, hogy Lajos király menekülés köz
ben lovával a Csele-patakba zuhant és ott fulladt meg. Ezzel szemben 
egy másik verzió azonban azt beszéli, hogy Lajos halálát gyilkos merény-
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let okozta. Nevezetesen a mohácsi csata után Szapolyai György és 
Tömöri Pál érsek a Csele patakon át Székcsőre vitték Lajost, hogy a 
török elfogatásától megmentsék. A székcsői plébános házában szállot
tak meg s velük volt Czetritz királyi kamarás többedmagával és Sza
polyai Györgynek egy kapitánya. Megérkezés után nyomban vacsorá
hoz láttak, de alighogy asztalhoz ültek, Tömöri sürgette a k irály t: 

„Egyék felséged gyorsan, mert nyomunkban a török !”
Majd Szapolyai Györgyöt sürgette, mire ez megnyugtatta az érseket: 
„Én készen vagyok — mondotta — menjen csak tisztelendő 

uraságod a szállására, addig én a király mellett maradok.”
így is történt. Tömöri rövid időre eltávozott s ezalatt Szapolyai 

egyedül maradt a királlyal, akit a nagy vereség fölötti elkeseredésében 
dühös és káromló szavakkal illetett.

„Te bestye, táncos király, te parázna, igazságtalan. Te vesztetted 
el Magyarországot.”

Szapolyai azonban nem várta be a király további védekezését, 
hanem hirtelen kirántotta háromélű cseh kardját és háromszor egymás 
után Lajos oldalába döfte. A jelenlevő Czetritz kamarás és a többiek 
erre Tömöri lakására rohantak és a legnagyobb felindulásban kiáltották : 

„Gyere hamar, nagyságos uram ! Hamar, mert Szapolyai György 
megölte a királyt.”

Tömöri nyomban a helyszínen termett s mikor meggyőződött a 
hír valóságáról, Szapolyait vette számadás alá. Ott a szobában leszúrta. 
De ugyanez lett a sorsa Tomorinak is, kit viszont Szapolyai egyik kapi
tánya ölt meg. Hárman feküdtek ott halva — mondja a krónikás — 
s történt mindez késő éjszaka. Szapolyait és Tömörít a székcsői temp
lomban temették el, a királyt pedig lepedőbe csavarták. Mezítláb, haja
don fővel volt, rajta az aranyos ing, melyet a királyné készített, nya
kán az aranylánc kis kereszttel és ujján a jegygyűrű. Reá adták véres 
ruháit is s éjfélkor kivitték a Csele falucska mellett levő mocsár part
jára. Itt egy kis sírt ástak neki lámpavilágnál és otthagyták. Ezen a 
helyen feküdt a szegény király egészen Márton-napig. Thatai Miklós 
plébános — mondja tovább a krónika — a holttest feltalálásakor jelen 
volt és látta a király jobboldalán a három szúrást. Eddig tart a törté
net, mely a mohácsi tragédia utolsó mozzanatának lefolyását 
őrizte meg.

Lajos király halála következményeinél fogva szinte egyjelentő- 
ségű a mohácsi csata bukásával. A katasztrófa után nyomban meg
induló pártoskodások és egyenetlenségek mind abból származtak, hogy
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új királyt kellett választania az országnak. Ki legyen azonban az új 
király ? Ez a legfőbb kérdés, mely körül az egész csatározás történik. 
És pedig nem ok nélkül. Az a nagy szerencsétlenség, mely a nemze
tet Mohácsnál sújtotta, csak úgy lett volna reparálható, ha eré
lyes, erős és nagytekintélyű király vezeti az ország kormányát. Többen 
úgy vélekednek, hogy Lajos király feleségét, Mária királynét illeti meg 
az uralkodói korona, külö
nösen, ha egy szerencsés 
házasság által méltó férjet 
tudna magának találni.
Ámde ez a férj csak ma
gyar főúr lehet, mert a 
rákosi országgyűlés hatá
rozatai kimondották, hogy 
idegeneket a magyar ko
rona viselése meg nem 
illeti. Ilyen főúr, kinek 
amellett hatalmas va
gyona és nagy pártja van 
az országban, Szapolyai 
János erdélyi vajda, kinek 
Mária királynéval való há
zasságába a rendek nagy 
része beleegyezett volna.
Szapolyai János nem ide
genkedett a házasság esz
méjétől s Horváth Gáspár 
főétekfogó mestert egye
nesen azzal a megbízatás
sal küldötte Mária udva
rába, hogy puhatolózzék 
a királyné hajlamai felől. Horváth Gáspár el is járt híven 
küldetésében.

„Csaknem az egész országban beszélik — kezdte Horváth a ki
rályné -előtt — hogyha felséged a vajda úrnak el nem jegyeztetik, az 
ország így meg nem maradhat, a veszedelmet el nem kerülheti. Miért 
is kegyelmes asszonyom . . . amiket mondtam, tartozó hűségem 
szerint mondám, mint aki felségednek ez országban maradhatását 
óhajtja.”

Mária királyné, 11. Lajos király özvegye.
A mohácsi csa ta  u tán , a  trónválság idején fölm erült az 
a te rv , hogy az özvegy királyné a  legbefolyásosabb 
m agyar főúrhoz, a trónra  vágyó Szapolyai Jánoshoz men
jen férjhez. A királynénak azonban testvére volt a m á
sik trónkövetelő, I 'erdinánd és így a házassági terv , amely 
sok bonyodalom nak elejét vehette volna, meghiúsult.
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Mária királynét nem érintette közömbösen Szapolyai diplomatájá
nak ezen előterjesztése. Hízelgett neki, hogy az ország első ura, Sza
polyai János a vele való szívbeli és politikai szövetkezés által akarja 
uralmát megalapítani, de igent azért még sem mondhatott. Más érdekek, 
nevezetesen atyja és testvére hódító törekvései arra kényszerítették, 
hogy a tetszetős ajánlatra ne hallgasson és az egész házassági kombiná
ciót még csirájában elfojtsa. Szapolyai megbizottja előtt őszintén rá
mutatott ez akadályok leküzdhetetlen voltára.

„Ha én — mondotta Horváthnak — mitől Isten őrizzen, ezt ta
lálnám tenni (t. i. Szapolyaihoz nőül menni), engem bátyáim, a császár 
és Ferdinánd azonnal ellenségükül s nem testvérükül tekintenének. 
Ferdinánd bátyám minap megesküdött, hogy clni-halni kés: ezen ország 
birtokáért . . .  Én pedig testvérem árulója nem akarok lenni soha.”

S nemcsak Szapolyaihoz nem ment nőül, hanem V. Jakab skót 
királyt is kikosarazta, mert szilárd elhatározása volt az özvegyi fáty olt 
menyasszonyi pártával fel nem cserélni. Pedig egy ideig úgy látszott, 
mintha Mária ingadozna terveiben. A hozzá közelállók és a nemesi rendek 
legalább úgy hitték. Beszéltek is akkoriban sokat a Mária kalandos hajla
mairól. Magának Ferdinándnak is fülébe jutott Mária egyikmásik sze
relmi viszonyának híre s a pletykák, melyek személye körül forogtak, hol 
egy feltűnő szép cseh ifjúval, hol egy püspökkel és főúrral hozták össze
köttetésbe nevét, de mindezek ellenére nem másította meg szándékát.

Szent István koronájáért két trónkövetelő vetélkedik. Az egyik 
Szapolyai János erdélyi vajda, a másik Ferdinánd osztrák főherceg. 
Két párt keletkezik a két trónkövetelő körül s e pártok embereinek 
engesztelhetetlen harcában megtörik a nemzet ereje, megszűnik egyet
értő politikája és felkerekedik helyébe az áldatlan visszavonás, mely 
nagyobb szerencsétlenségbe sodorja az országot a mohácsi vereségnél.

A trónkövetelők közül Szapolyai Jánosnak volt legtöbb remény
sége a koronára, mert mögéje tömörült a nemesi rendek legnagyobb 
része. Szapolyai Jánost úgy nevelték, mint aki uralkodásra jogosult. 
Húsz éven át aztán abban a tudatban teltek napjai, hogy az ő csillagá
nak is fel kell egyszer ragyognia. A leggazdagabb főurak közé tartozott, 
kinek roppant kiterjedésű birtokai, nagyszámú vára s meglehetősen 
erős hadserege volt. A mohácsi ütközetből menekült főurak szinte mind 
az ő táborába vonultak és oly nagy volt híveinek száma, hogy meg
választása kétségtelennek mutatkozott. Az ő pártján voltak a legneve
zetesebb főúri családok, továbbá Várdai Pál egri érsek és Verbőczi 
István a nádor és híres jogtudós.
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Szapolyai János harminchat éves volt akkor, amikor az országos 
közállapotok őt, mint a királyi trón várományosát előtérbe állították. 
Nyugodt vérmérsékletű, csöndes, inkább szemlélődésre hajló lélek, aki 
békés viszonyok között való uralkodásra volt teremtve. Jelleméből 
és kedétyéből a durva indulatok vagy lázadó hajlamok egyaránt hiány
zónak. Más korszakokban, mikor a nemzet életét nem dúlják belső 
párttusák és visszavonások, bizonyára mintaszerű uralkodó lett 
volna, így azonban, beállítva a forrongások és végletekig menő párt
harcok közepébe, erélytelen politikájával legfeljebb a zavarok nagyobbo
dását segítette elő.

Szapolyaival szemben a korona elnyeréséért korán megkezdi a 
pártszervezést Ferdinánd főherceg, a Habsburgok legifjabb férfisarja. 
Fleinte alig néhány híve volt s ezek is szinte kivétel nélkül a Szapolyai 
ellenségeiből kerültek ki. Huszonnegyedik életévébe lépett Ferdinánd, 
midőn a mohácsi ütközet gyászos kimenetele meghozta az ő számára 
az alkalmat, hogy mint trónkövetelő léphessen fel. Jogcímét arra a 
szerződésre alapította, mely a Habsburgok és a magyar királyok, illető
leg Jagellók között létrejött a királyi szék esetleges megüresedésére. 
Száz éve múlt már, hogy a Habsburgok leplezhetetlen vággyal ipar
kodtak Magyarország birtokába jutni. Kedvezőbb alkalom eme céljaik 
megvalósítására a mostaninál azonban egyszer sem kínálkozott. Ferdi
nánd ezideig nem sokat törődött az osztrák tartományok kormányzásá
val. Spanyolországban született, nagyatyja, Fülöp spanyol király udva
rában nevelkedett s eddig a Habsburgok nyugati érdekei foglalták le. 
A mohácsi csatának kellett megtörténnie, hogy hatalmi érdekét tisztán 
lássa maga előtt. Jellemének egyik alapvonása, a nagyravágyás, a leg
nagyobb erővel megnyilaLkozott benne, mihelyt tudomást szerzett róla, 
hogy Lajos halála folytán a magyar korona iránt érvényesítheti jogait.

A mohácsi ütközet előtt Lajos király segély tkérő sürgetéseivel 
szemben megelégedett a folytonos ígéretekkel és a még folytonosabb 
halogatásokkal. Úgyhogy a mohácsi csata katasztrófájának egyik okául 
méltán lehet azt a közönyt és ridegséget tekinteni, melyet Ferdinánd 
és a külső hatalmasságok a magyar ügy iránt tanúsítottak. Ez a közö
nyösség azonban megszűnt abban a pillanatban, mihelyt Ferdinánd 
értesült róla, hogy a magyar korona gazdátlanul maradt.

A nemzet nagy többsége Mohács után kétségtelenül Szapolyai 
János pártján állott. Nemzet alatt természetesen nem szabad sem a 
polgárságot, sem a népet érteni, hanem a kiváltságosaknak azt a kis 
töredékét, mely az alkotmány ezerféle kedvezése folytán minden



314 T o l n a i  V i l á g t ö r t é n e l m e

hatalmi jognak a birtokában volt. Ebben a zárt testületben sem volt 
azonban mindenki egyformán hatalmas. A szegényebb sorsú nemesség 
— és ilyen volt a kiváltságos osztályoknak a nagyobb része — azoktól 
a hatalmasabb főnemesektől függött, kiknek a birtokán vagy a pro
tekciójából élt. Ezek tehát feltétlenül rendelkeztek vele. De rendelkez
tek a jobbmodú nemességgel is, ha azoknak boldogulási vagy családi 
érdekei a velük való szövetségre utalta őket. Úgyhogy végeredményé
ben húsz-harminc, olykor még kevesebb család akaratán múlott leg
többször, hogy ki legyen az új király. Ferdinánd, hogy a maga számára 
többséget biztosítson, megragadta mindazokat az eszközöket, melyek 
minden időben a meggyőzés leghatalmasabb módjainak bizonyultak. 
Bizalmas embereit azzal az utasítással küldte a Pozsonyban tartóz
kodó Mária királyné udvarába, hogy iparkodjanak minél több főurat 
megnyerni ügyének. A megnyerés eszközei között pedig pénz, cím, hivatal, 
jószágadományok s egyéb kitüntetések ígérete játszotta a főszerepet.

De nem maradt adós az ígéretekkel Szapolyai sem, úgyhogy mikor 
a török sereg kivonulásával Tokajban gyűlést hívott össze, az ott meg
jelent nemesség kétnapi tanácskozás után Yerbőczi indítványára egy
hangúlag Szapolyai Jánost jelölte a királyságra. Szapolyai a tokaji 
gyűlés után megindult hadával Budára, miközben intézkedéseket tett 
Székesfehérvár és a Ferdinánd által veszélveztethetőnek vélt városok 
megszállására.

Ferdinánd Szapolyai ügyének diadalmas előhaladása láttára újból 
mozgósíttatta a maga embereit s pénzadományokkal és ígéretekkel 
iparkodott újabb híveket szerezni. Korteskedéseinek volt is foganatja, 
de az alkalmi elpártolások Szapolyainak már nem sokat árthattak. 
Szapolyai hadával és kíséretével megérkezett Székesfehérvárra, hol a 
király választó nemesség is együtt volt. A koronázás mindenekelőtt 
egy gyászos aktus végrehajtásával kezdődött. Lajos király holttestét 
a Csele-patak közelében Szapolyai és Mária királyné megbízottai fel
találván, ünnepélyes eltemettetés céljából Székesfehérvárra szállították. 
A temetés országos pompa mellett ment végbe. Az ifjú királyt atyja 
hamvai mellé temették. Másnap aztán megkezdődött a királyválasztó 
országgyűlés. Először is felolvasták az 1505-iki országgyűlés végzéseit, 
melyek értelmében a magyar korona viselője idegen nem lehet.

Egyhangú helyesléssel és vivátozással fogadták a főrendek az elő
terjesztést s Szapolyai Jánost egyetlen tiltakozás nélkül Magyarország 
királyává kiáltották ki. Mikor ez megtörtént, Verbőczy István a főrendek 
végzésével a nemesek gyűlésébe ment és nyomban beszélni kezdett:
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„Uraim ! Tudjátok, hogy az ország fejetlen árvaságra jutott s 
hogy a fenséges ausztriai főherceg akar királyunkká lenni. Mondjátok 
meg tehát, mi a véleményetek. Akarjátok-e őt királynak vagy nem ?” 

Ezer és ezer 
ajak kiáltotta 
dühös haraggal:

„Nem akar
juk !”

„Kit akar
tok tehát ?” — 
kérdezte Verbőczi 
István.

Erre az egész 
gyülekezett egy
hangú lelkesedés
sel és percekig 
tartó zajos vivá- 
lozással kiáltotta:

„Szapolyai 
Jánost akarjuk 1 
Éljen Szapolyai 
János, Magyaror
szág királya !”

Ferdinánd 
követei voltak az 
egyediiliek, akik 
vissza akarták tar
tani a nemességet 
a szavazástól, de 
Verbőczi szavai 
annyira feltüzel
ték a nemeseket, 
hogy »a követek 
kénytelenek vol
tak futással men
teni életüket. Megtörtént a koronázás is, melyet az egri és váci püspö
kök segédkezése mellett Podmaniczki István nyitrai püspök, mint a 
legidősebb főpap hajtott végre. A királyválasztó gyűlés ezután szét- 
osidtttt s János király hozzáfogott a törvényes rend helyreállításához.

János király.
A mohácsi csata u tán  a nem zet nagy része Szapolyai János erdélyi 
va jdá t választo tta  meg királynak. Jó indu la tú  uralkodó volt, de 
nem volt elég ereje, hogy az uralkodása a la tt állandó belső és 

külső zavarok között az alkotás m unkájának  élhessen.
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Követeket küldött az európai udvarokhoz, Ferdinánd főherceghez és a 
török szultánhoz s szabályszerűen bejelentette királlyá való megválasz
tatását.

Ámde azzal, hogy Jánost Magyarország rendei királyokul válasz
tották, a trónkérdés éppenséggel nem volt megoldva. Ferdinánd fő
herceg és a pártján levő főurak János király választását törvényesnek 
elismerni nem akarták. Folytatták tehát kitartással a megbuktatására 
irányított harcot s miután Ferdinánd biztosította őket, hogy az állami 
méltóságokat idegenekkel betöltetni nem fogja és nem akarja s hogy 
az ország törvényeit mindenkor lelkiismeretesen megtartja, Pozsony
ban összegyűltek az új királyválasztás megtartására. János király látva 
Ferdinánd pártjának makacs küzdelmét, mindenekelőtt kihirdette hívei 
között, hogy a pozsonyi gyűlésre elmenni senk: se merjen s ennek meg
történte után a harc kikerülhetetlen voltára való tekintettel szervezni 
kezdte haderejét. János tiltakozása azonban nem sokat használt. 
Hívei közül néhányan átpártoltak Ferdinándhoz.

A gyűlés Pozsonyban a ferencrendi barátok zárdájában folyt le. 
Báthory István nádor nyitotta meg a gyűlést, majd előadta az össze
jövetel célját. Ezután törvénytelennek nyilvánították János király 
megválasztását s híveinek jószág és szabadságvesztés terhe mellett 
negyven napot adtak, hogy visszatérjenek Ferdinánd hűsége alá. Ezek 
előterjesztése és megvitatása után a koronázás maradt hátra. Nagy 
pompa és fény között ez is megtörtént. Helyesebben szólva, nem a koro
názás, mert a szent korona János király birtokában volt, hanem a 
királyválasztás. A nádor példájára az összes jelenlevők Ferdinánd fő
hercegre adták a szavazatukat s egy küldöttség által, melynek a nádor 
volt a vezetője, értesítették az új uralkodót a választás eredményéről. 
Magyarországnak s a szerencsétlen magyar nemzetnek ebben a pilla
natban tehát két királya volt : Szapolvai János és Ferdinánd. Anarkhiá- 
nak, áldatlan pártoskodásoknak és árulásoknak kellett tehát napi
renden lenni az országban, ahol maguk a királyok is pártoskodásnak 
köszönhették megválasztásukat.

Ferdinánd csak névleges királya volt az országnak s a felső részek 
néhány megyéje kivételével a vármegyék nagy tömege nemcsak nem 
ismerte el törvényes királyul, hanem ellenállásra szervezte csapatait. 
Ferdinándnak tehát meg kellett hódítania a János uralma alatt álló 
országot, ha kormányozni akarta. A két király választásának ez volt az 
egyetlen kézzelfogható eredménye. Polgárháborút támasztottak fel s 
ebben a küzdelemben a mohácsi katasztrófa gyászos következményei
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betetőzödtek. Megromlott a törvény, veszendőbe ment a szabadság és 
a szüntelen viaskodásokban egyre pusztult a nemzet ereje.

Egyet azon
ban el kellett is
mernie különösen 
a Ferdinánd-pár- 
tiaknak, hogy Já
nos király a béke 

megzavarását 
semmiféle eszkö
zökkel nem siet
tette. A királyi 
hatalom átvétele 
után főhivatását 
nem abban ke
reste, hogy Fer- 
dinánddal az el
lentéteket éle
sebbé tegye, ha
nem hogy a török 
ellen harcrakész 
sereget állítson 
talpra s még ideje
korán biztosítsa 
az országot egy 
második betörés
től. Evégből kö
vetei felkeresték 
a lengyel, olasz, 
német, angol, 
francia udvaro
kat és a római 
szentszéket, de 
mindössze csak 
ígéreteket tudtak

I. Ferdinand.
V. Károly császár öccse volt. A mohácsi csata  u tán  m indent elkö
vetett, hogy megszerezze m agának a m agyar koronát, am elyre a 
Habsburgok családi szerződések alapján form áltak igényt. A m a
gyar rendek egy része hozzá párto lt s m agyar királlyá koronázták. 
János királlyal súlyos harcokat v ívo tt a trónért s az ellentéteket 
köztük a m egkötött szerződések sem szűn tették  meg. I. Ferdinánddal 

kezdődött meg a H absburgok uralm a M agyarországon.
nyerni. Igaz, hogy
az ígéretek közül egyik-másik elég kecsegtető volt. János király csak 
azoknál az udvaroknál talált némi támaszt a török elleni szövetség 
tervében, melyek a Habsburgokkal ellenséges viszonyban állottak.
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Ferdinánddal szemben megmaradt azonban továbbra is a békepolitika 
ösvényén.

János király 1527-ben összehívta a budai országgyűlést. Az itt 
összegyűlt ötvenhárom vármegye deputátusai és a főrendek hatalmas 
ovációban részesítették János királyt, kinek hívei megválasztása óta 
jelentékenyen megszaporodtak.

A rendek kijelentették, hogy egyedül Jánost ismerik el törvényes 
magyar királyul s neki továbbra is engedelmeskednek, Ferdinándot 
pedig felhívják, hogy az ország nyugalma érdekében tartsa távol magát 
a pártoskodások szításától, ne avatkozzék a magyar király jogaiba, 
inkább iparkodjék Jánossal egyetértőleg a török ellen síkra szállani. 
Ez a felhívás azonban teljesen hatástalan maradt Ferdinándra. Ügynökei 
már a budai országgyűlés előtt állandóan járták a János-párti főurak 
tekintélyesebbjeit, hogy a Ferdinánd pártjára hódítsák. Ma vesztege
tésnek és panamázásnak neveznék ezeket a lélekvásárlásokat, melyek 
a tizenhatodik század érdekharcaiban napirenden levő jelenségek. 
Főurak, főpapok, főméltóságok úgy változtatják elveiket, mint a ruhá
jukat. Vannak olyanok is elég nagy számmal, kik kétszer-háromszor 
megfordulnak ugyanegy párton, míg végre annál állapodnak meg, 
amelytől leginkább várhatták érdekeik kielégítését.

Következő kötetünk az ellen
re/ormáció korát tárgyalja.
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