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ISTEN BÉKÉJE
EGY FEJEZET A KOZÉPKORI BÉKEMOZGALrvlAK
TORTÉNETÉBŐL

A tizedik század folyamán Európa középső és nyugati tájain pél
dátlan arányú anarchia uralkodott el. A bajok felidéző okai részben poli
tikai, részben társadalmi és erkölcsi természetűek voltak. A politikai ba
jok közt legsúlyosabb a királyi, illetve a központi hatalom teljes elha
nyatlasa volt. Mióta ugyanis Nagy Károly méltatlan utódai évtizedekig
tartó gyilkos testvérharcban szétporlasztották a nagy császár örökségét.
nemcsak a birodalom egysége enyészett el, hanem az érdekeinek meg~

óvására hivatott királyi hatalom is semmivé zsugorodott. Helyébe a
helyi urak: hercegek, grófok. bárók és tehetösebb vidéki birtokosok ha
talma lépett. A társadalmi fejlődés egyre szembetünöbben kíütközö hű

béres jellege még jobban előmozdította ezt az irányzatot. Hiszen a hű

bérurak fokozatosan kisajátitották mindazokat a jogokat. melyeket addig
kizáróraq a királyok és megbízottaik gyakoroltak: saját területükön ka
tonákat szedtek, adókat vetettek ki és igazságot szolgáltattak, sőt akár
hányan közülük még pénzt is verettek és vámhelyeket állítottak fel. Ez
'JY::lkorlatilag azt jelentette, hogy Nyugateurópa annyi apró államra esett
szét. ahány jelentékenyebb hűbérbirtok alakult.

A barbár betöresek gyakori;ága még siettette a megindult atomizá
lódasi folyamatot. Mert a szertc kalandozó magyar, normann és szaracén
csapatokkal rendszerint nem a hatalomtalan királyok, hanem a fenyege
tett vidékek nagyurai vették fel a harcot hűbéres embereik erejével, eset
leg a szomszédos nagyurak szövetségében. Ez a körülmény a törvényes
ség látszatával ruházta fel bitorolt hatalmukat és jelentékeny mérték
hen hozzájárult társadalmi állásuk és tekintélyük emeléséhez.

A legnagyobb baj azonban a szellemi és erkölcsi színvonal naqymér
vÍJ lehanyatlása volt. A Karoling-kori reneszánsz fényei sorra kihunytak
s helyettük a barbárság sötét éjszakája borult Európára. Ennek termé
szetszerű következménye a vallási fogalmak elhomályosulása és az er
kölest kötelékek meglazulása volt. A nagynehezen leküzdött pogány ba
bonák ujból felütötték fejüket és rendszeresen rontották a keresztény
tanok tisztaságát. Ezzel párhuzamosan az egyéní és kollektív lelki
ismeret hihetetlen mértékben eldurvult. A közösségi érzés egészen ki
veszett a lelkekből s helyébe a legönzőbb érdekhajhaszat lépett. Mín
denki csak a maga hasznát kereste és céljainak elérésében habozás
nélkül túltette magát minden lelkiismereti aggályon. Templomok és ko
lostorok felverese. fegyvertelen utasemberek kifosztása. békés szomszé
dok birtokainak felprédálása. a törvényes király elleni fegyverfogás
és más hasonló erőszakos tettek mind megengedett és napról-napra
igénybe vett eszközök lettek. A béke fogalma hovatovább egészen
kiveszett az emberek tudatából s helyén az állandósított hadi állapot
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szomorú valósága uralkodott el. A rakoncátlan nagyurak. mivel qva
korlatíiaq semkinek sem tartoztak felelösséqqel, szabadjára enqedték
szeszélyeiket és vad ösztöneiket. Nem csoda tehát, hogya háborúk
és nyomukban az emberi élet és javak ellen elkövetett mindennemű

kíháqasok annyira mecsokasodtak. mint talán eqvetlen más történelmi
korszakban sem. A XVIII. század állambölcselöítöl feltételezett bellum
omnium contra omnes (mindenki háborúja mindenki ellen] állapota a
X. században véres valósággá vált.

És ezekben a szűntelen háborúkban rendszerint nem államok ál
lottak szemben államokkal. hanem csupán különböző helyi hatalmak
fenekedtek egymás ellen, vagy legfeljebb összefogva egyesült erővel

igyekeztek még mélyebbre süllyeszteni a királyi hatalmat. Legtöbbször
egyes urak, illetve csoportok törtek egymásra. A háborúk általában
rövidle1ekzetüek voltak: ritkán tartottak tovább néhány hétnel. kivé
telesen néhány hónapnál. De viszont bármely pillanatban kiújulhat
tak. Meqíndításuknál és befejezésüknél nem politikai vagy gazdasági
meggondolások, hanem tisztán és kízárólaq az érdekelt nagyurak sze
szélyei, féktelen ösztönei avagy éppen buja vágyai játszották a fősze

repet. Észszerűségről csak egészen kivételes esetekben beszélhetünk.
Egy ferde tekintet, egy rosszul értett szó, egy jelentéktelen pletyka
már elegendő ok volt a másik úr birtokának megrohanására és tűzbe
vérbe borítására.

De akárhányszor a puszta űrüqy is eleqendö volt a háború fu
riáinak szabadon engedésére. Ha például a hűbérúr zarándokúton vagy
egy távolabbi hadjárat során elhalálozott, ez hűbéresének már jogcím
volt arra, hogy erőszakos módon rátörjön birtokára, lefoglalja föld
jeit és elrabolja kincseit. Talán méq közönségesebb volt a hálátlan
fiú esete, aki nem átallott hadba szállani atyja ellen csak azért, mert
az számításánál tovább élt és tovább váratta öt örökségére; úgyszin
tén a kisebb testvéré, aki azért lázadt bátyja ellen, mert az szűleté

sénél fogva nagyobb előnyökhöz jutott. De nem hiányzott a szomorú
sorozatból a rossz nagybátya sem, aki gyámságát arra használta, hogy
kiskorú unokaöccsét kiforgassa örökségéből és az elfajzott gyermek,
aki árva édesanyját elütötte jogszerü özvegyi tartásdíjától.

Sokszor még ürügyre sem volt szükség: elegendő volt a puszta
rablásvágy, esetleg unaloműzés. Akárhány nagyúr ugyanis egyszerűen

ídötöltésnek, ha úgy tetszik, sportnak tekintette a maqánháborút, Mí
helyt megenyhült a lég és a tavaszi színt öltött mezök fölött megcsen
dült a pacsirta éneke, sietett elhagyni vára szűk és kényelmetlen odúit
s hasonszőrű cimboráinak és szolgálatra kényszerített hübéreseinek és
jobbágyainak társaságában megkezdte kalandozasát. Nagy időnek kel
lett elmúlnia, mig az erkölcsök annyira megszelídültek, hogy a lovag
urak nagyobb örömüket találták a páros viadalban (tjoszt) és a cso
portos viaskodásban (buhurt) , mint a fosztogatásban és a céltalan
öldöklésben.

A harcok gyakoriságát míndennél jobban mutatja, hogy a X. szá
zad króníkásai és évkönyvírói jóformán nem is szólnak másról. mint
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a kísebb-naqyobb hűbéruraknak egymás, esetleg a király ellen intézett
támadásairól. Némi ízeltöül ime bemutatunk néhány esztendőt Lothar
francia király uralkodásának (954-986) elejéről. Lothárt 954. no
vember 12~én koronázták meg és ime még abban az évben fegyver;'
zaj verte fel országa nyugalmát: egyik nyugtalan vérű nagyhűbérese,

Roucy Renard haddal támadt nem kevésbbé rakoncátlan ellenfele,
Vermandeisi Herbert ellen. A következő évben változatosság kedvéért
a Capetingházi Nagy Hugó. tört rá Kócfejű Vilmos aquitániai gróf or
szágára, Renier hennegaui gróf pedig Ursionnak, a reimsi egyház lo
vagjának és Gerberga királynénak birtokaita tette rá a kezét. Erőszakos

fellépése nyomában 956-ban királyi megtorlás járt. A rákövetkező esz
tendőben Bourgogneba kényszerült Lothár hadat vezetni az ottani hű

béresek lázongásának lecsendesitésére. 958-ban viszont a reimsi ér
sekség hűbéresei és Thibaud chartresi gróf között támadt véres össze
tűzés Coucy vár birtokáért s a bourgognei lázonqások ismét ujabb
királyi beavatkozást tettek szükséqessé. Pedig itt csak a Ieqkíemelke
dőbb, hogy úgy mondjuk, országos jelentőségű eseményekről van szó.
Mellettükse szeri, se száma nem volt a kisebb urak jelentéktelen kocó
dásainak és surlódásainak, melyeknek emléket csak a helyszínhez közel
fekvö kolostorok évkönyveiből áshatjuk ki.

És ez nagyjából így ment egész Közép- és Nyugateurópában. Or
szágok és országok, vidékek és vidékek közt legfeljebb árnyalati kü
lönbségek voltak. Németországban és Angliában például koronkint és
vidékenkint lényegesen kisebb volt a veszedelem, mint Franciaország
ban vagy Északolaszországban. De azért a bajok gyökere sehol sem hí
ányzott. Ennek kiirtására elsősorban az államhatalom lett volna hí
vatva. Erről azonban annál kevésbbé lehetett szó, mivel az anarchia
felidézésében éppen az államhatalom lehanyatlásának volt Iörésze. Igy
az állam mellett a másik szervezett hatalomra, az Egyházra várt a fel
adat, hogy kezdeményező lépéseket tegyen. A békemozgalom Francia
országból és Burgundból indult ki; először nagyon szerény helyi jel
leggel, később egyre nagyobb átütö erővel.

A mozgalom kezdeteit nehéz felderíteni. Bizonyos, hogy az Egy~

ház már a verduni szerzödést (843) követő zavaros korszakban jelen
tős békéltető szerepet töltött be. III. Sergius pápa (904-911), hogy
megelőzze a háború kitörését, kánoni büntetésekkel fenyegette a szem
ben álló feleket. Nagy Szent Miklós pápa (858-867) pedig egyenesen
sátáni eredetűnek bélyegezte a háborút, melytöl tehát minden körülmé
nyek közt tartózkodni kell. A X. század folyamán azonban a római
pártok és nagyok vetélkedese következtében maga a pápaság is mélyen
lehanyatlott si ezért nem tudta teljesíteni békeszerző hivatását. Innét
magyarázható, hogy a kezdeményezés a központról míndínkább a peri
Ieríákra, a Szentszékről a háborús őrület pusztitásainak legjobban ki
tett vidékek püspökeire szállott át.

A középkori békemozgalmak törtenetét általában a 989. évi char
rouxi (Aquitánia) és 990. évi narbonnei (Septimania) zsinatoktól szo
kás számítani. Ez a számítás annyiban megfelel a valóságnak, hogy
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míndkét gyülekezetben nagyon éleshangú tiltakozások hangzottak el a
békebontok ellen. de magukban a zsinati végzésekben rnindössze egyet
len közvetett kárhoztatásával találkozunk a hűbéres háborúskodásnak.
És mégis nagy haladást jelentett a két zsinat a béke megóvása tekin
tetében, mert a papok és szerzctesek mellett a világi társadalomra is
kiterjesztette az Egyház védelmét s a parasztok és a szegény jobbá
gyok javainak fosztogatóit mínden meqkülönböztetés nélkül szigorú
egyházi fenyítésekkel sujtotta.

Új irányt jelölt e tekintetben a 990. évi puy-í zsinat, melyet Guidó
anjoui püspök hivott össze s melyen a legtöbb embruní, viennei és
narbonnei püspök megjelent. A zsinat Guídó püspök sürgetésére meg
szavazta az első békeokmányt (charta pacis) s ebben eqyfelöl ko
moly akadályokat görditett a magánharcok elé, másfelől az eddigiek
nél hatásosabb büntetésekkel igyekezett őket megtorolni. Igy többek
közt szigorúan tilalmazta a templomok feltörését, lovak és más házi
állatok elkötését, idegen személyek behelyezését adornány-, illetve
örökbirtokokba abból a célból. hogy ott várat építsenek, továbbá szer
zetesek és fegyvertelen kisérőik megtámadását s parasztok elfogását
csak azért, hogy válaszdíj fizetésére kényszerítsek őket. Hogy pedig
mindeme határozatoknak foganat juk is legyen, Guidó püspök nyomá
sára nemcsak a parasztoknak, hanem a lovagoknak is meg kellett es
kűdníök, hogy nundenben lelkiismeretesen alkalmazkodnak hozzájuk.

Még nagyobb lépésse! vitte előbbre az ügyet a bordeauxi érsek
elnöklete alatt tartott poítíersí zsinat, mely elvként kimondotta, hogy
ezentúl magánfelek közt felmerülő mindennemű vitát a jog szabályainak
megfelelően kell elíntézní és nagyobb nyomaték kedvéért még hozzá
tette, hogy a püspöknek és a grófnak bármikor jogában áll minden
erőszakos kisérlettel szemben a szerzödés aláíróinak támogatását iqény
be venni (1000 táján ) .

A XI. század elején már Franciaország nagy részére kihatott a
mozgalom. Mindenfelé békelíqák alakultak. 102l-ben például a pícar
diai Corbie és Amíens városok lakói jöttek össze ilyenértelmű békemű

létrehozására. 1023-ban Warin beauvaisi és Berold soissonsi püspö
kök szerkesztettek békeformulát a reimsi tartomány hűbérurai szá
mára, mely többek közt a következöket tartalmazta: "Semmi körül
mények közt nem török be templomokba. sem egyházi személyek élés
taraíba, kivéve azt az egy esetet, hogy az ott megbúvó békebontó em
berölő gonosztevőt elfogjam ... Nem fogok el sem parasztembert. sem
parasztasszonyt. sem kereskedőt abból a célból. hogy váltságdíjat csi
karjak ki tőlük. Nem akarom, hogy ura háborúskódása miatt bárki
vagyonát veszítse. . .. Házakat nem rombolok le és nem gyujtok fel.
Háború eimén nem forgatom fel és nem tarolom le a szőlőket... Ezt
a szerződést mindenkivel szemben meqtartom, aki esküt tett rá, és
velem szemben hasonlóan megtartja." Ugyanezen évben a burgundi
királyságban is alakultak békelíqák, V égre Airnon érsek kezdeménye
zésére az 1038-ban összeült bourgesi zsinat még precizebb szervezetet
dolgozott ki a béke megóvására: minden tizenötödik évét betöltött
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hívöt kötelezett, hogy esküt tegyen a békére és belepjen azon eqy
házmegyei szervezetek valamelyikébe. melyeknek kötelessége volt az
eskü letételét ellenőrizni.

Igy, Luchaíre francia történetíró szerenesés kifejezésével élve, idő

vel valóságos nemzeti gárda alakult a hűbéres társadalom fékentartá
sára. A mozgalom a fegyvertelen elemek lehető megkímélésén és a há
ború pusztító hatásainak kizárólag a hadviselő felekre és birtokaikra
való korlátozásán túl a keresztény társadalom sztlárdabb meqszerve
zését is célozta. Azt lehet mondaní, hogy az Egyház vezetésével szer
vezett ellenhatás indult meg a hűbéruralom ellen: nagyszabású és át~

fogó kísérlet, mely a háborús önkény helyébe a jog uralmát kívánta
ültetni.

Az uralkodók természetesen hamar felismerték a békemozgalom
jelentőségét és siettek csatlakozni hozzá. Hiszen lehetetlen volt nem
látníok, hogy királysáquk csak nyerhet vele. Jámbor Róbert francia
király (996-1031) 1010-1011 táján Orleansba külön qyülést hívott
össze a béke kihirdetésére. Ugyanö az 1021. évi ivoisi összejövetelen
II. Henrik német császárral megkisérelte az országaik közt fennforgó
összes ellentétek békés kíeqyenlítését és "a római szentegyház béké
jének uralomrasegíteset. .. Szerencsétlenségre azonban II. Henrik és
VIII. Benedek pápa egyazon évben. 1021~ben bekövetkezett halála meq
akadályozta, hogy a szép álom, a keresztény világ általános békéje,
valóra váljék. Másrészt bizonyos, előre nem látott körűlmények, mint
például az 1031--34. években dühöngő nagy éhinség. ismét tápot ad
tak az erőszak és utonállás elhatalmasodásának." De ugyanakkor' fo
kozták a püspökök és a közvélemény békekereső buzgalmát is. A béke'
utáni sóvarqás napról-napra általánosabb lett. Glaber Rodulf francia
kortörténetirónál olvassuk, hogy a zsinatok alkalmával összesereglett
népsokaság minduntalan a p a x, p a x, p a x (Béke. béke, békei)
kiáltással adott kifejezést szíve leqbensébb vágyának.

1040 körül ismét változott a békemozgalom arculata: a p a x
D e i-hez a t r e u g a D e i társul. Ezen azt a törekvest kell értenünk,
mely bizonyos, vallási emlékekkel meqszcntelt napok meqkírnélésének
eimén iparkodott szűkebb korlátok közé szorítaní a magánharcokat.
Ügy látszik, a roussílloní tulugesi (touloujei) zsinat volt az első, mely
vasárnapra mindennernű harcot eltiltott (1027). A példa hamarosan kö
vetésre talált. Hasonló megszorítás több bckeokmányba is belekerült.
Konkrét formát azonban csak abban a körlevélben öltött a gondolat,
melyet az arlesi érseki tartomány püspökei Szerit Odíló clunyi apát-.
tal közösen szerkesztettek, "Kérünk benneteket - olvassuk a méltán
hires levélben ..- és esennen esengünk hozzátok, akik félitek az Istent,
h;f,iztek benne és az ő szent véren meg vagytok váltva, tartsátok 'meg
a 'békét, hogy kiérdemeljétek a jó Istennel való békességet és az örök
nyugodalmat. Fogadjá'ok el és tartsátok meg Isten békéjét, míként mi
is elfogadtuk és az isteni irgalomnak az égből alászállott ajándékaként
megtartjuk. Ez pedig abban áJI, hogy mínden hivő, jóbarát vagy el
lenség. szerda estétől hétfőn reggel napköltéig tartson tökéletes fegyver-
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nyugvást". A továbbiak során aztán részletesen megmagyarázták a
levél írói, miért kell éppen a mondott napokat megszente1ni. "Négy
napot - írják - Istennek szentelünk: csütörtököt Krísztus mennybe
rnenetelének, pénteket keserves kínszenvedésének, szombatot sirbatéte
lének s végül a vasárnapot dicsőséges feltámadásának emlékére. Eze
ken a napokon tehát senki se indítson támadást és ne legyen ártalmára
ellenségének" (1041).

Az ötlet gyors követésre talált. A provencei püspökök a lausennei
Mortriondban tartott zsinatjukon hasonló tartalmú felszólítást bocsátot
tak ki, de a tilalmas napokat még megtoldották adventtel és a karácsonyi
ünnepkörrel egészen vízkereszt utání első vasárnapig és a nagyböjti
időszakkai hetvenedvasárnaptól fehérvasárnapig bezárólag. 1042-ben
Normandiában adtak ki hasonló rendelkezést, megtetézve a keresztjáró
napok és pünkösd nyolcada közé eső idöszakkal.

Végül az egész fejlődésre a Guilfred érsek elnöklete alatt 1054
ben tartott narbonneí zsinat tette rá a koronát. Az itt hozott határoza
tokat joggal tekinthetjük az összes korábbi próbálkozások véglegeSi
kodifikációjának. A bevezető kárionok világosan mutatják, mílyen
messzíre ment az egyházi közvélemény a hűbéres hadakozások kárhoz
tátásában. "Aki keresztény megöl egy másik keresztényt, - olvassuk
az egyikben - az ujból Krisztus vérét ontja." Egyébként a kihirdetett
treuga Dei a már emlitett tilalmas napokhoz és időszakokhoz még egész
hosszú lajstromát csatolta az újabb tilalmas napoknak: nevezetesen a
Boldoqsáqos Szüz, Keresztelő Szent János és az apostolok összes ünne
peit vigiliáikkal eqyetembcn, úgyszintén az összes kántorböjtöket. A ti
lalmas napoknak ez a naqymérvű megsokasitása gyakorlatilag már csak
nem .egyet jelentett a hadakozás teljes lehetetlenítésével. A békebontok
ra kiszabott egyházi büntetések súlyossága szintén meggyőzően mutatta
a zsinat résztvevőinek komoly szándékát a baj gyökeres kiirtására.

Franciaországon és Burgundián kivül másutt csak jóval később

és lassúbb ütemben honosodott meg a békemozgalom. Ennek okát.
legalább részben, abban kell keresnünk, hogy másutt távolról sem bur
jánoztek fel olyan mértékben a maqánharcok, mint Franciaországban.
A német birodalmon belül. úgy látszik. a lüttichi egyházmegyében ve
zették be először az Isten-békéjét. Toulí Henrik érsek hirdette ki 1081
ben. De, ha hihetünk a krónikások állításának, két évvel rá (1083)
már az egész birodalomra nézve kötelezővé tették. Olaszországban az
1089. évi melfi zsinat rendelte el az első treuga Deit. Négy évvel ké-

. söbb (1093) a troiaí zsinat bocsátott ki hasonló célú és tartalmú ren
delkezést. Spanyolorszaqban, amennyire meg tudjuk ítélni, az 1068. évi
geronai zsinat tette ebben az irányban az első lépéseket.

A XI. század végén, az invesztituraharc nyomán bekövetkezett n8]Y
változásoknak megfelelően, a békeügyet is a pápaság vette kezébe. és
mindenütt kötelezővé tette a francia és egyéb zsinatok ezírányú korábbi
rendelkezéseit. Chartresí Foucher francia történetíró állitása szerínt II.
Orbán pápa a clermonti zsinat idején nagy hévvel kelt ki a hűbéres

hadakozások és a nyomukban járó tömérdek pusztítás ellen. s a végén
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ezdcl<.ela szavakkal fordult a jelenlevő püspökökhöz: "Kérve kérlek
benneteket, tartsátok fenne:rős kézzel egyházmegyétekben az úgyne7
vezett Istenbékét. és ha valaki akár kapzsísáqböl, akár gőgből vét el
lene , ne habozzatok őt ezen szerit zsinat tekintélyének erejénél fogva
kíközösítení." Maga a kihirdetett Istenbéke szóról-szóra egyezett a
narbonnei zsinat határozatával. Egyetlen lényeges eltérés egy pótkánon
volt, mely a papokra. szerzetesekre és nökre egyszersmindenkorra, a
parasztokra és kereskedökre pedig az élelmiszerek rendkívüli drágasá
gára való hivatkozással három esztendőre abszolut fegyvernyugvást ren
delt el.

A clermonti zsinattal végleg lezárult a több mínt százesztendős

békemozgalom. Egyszerűen tárgytalanná vált. Mióta ugyanis a keresztes
hadjáratok százezerszámra vonták Keletre a becsvágyó lovagokat. a
magánharcok fokozatosan elvesztették létalapjukat. A dolog könnyen
érthető. Hiszen a kalandos, ezer veszéllyel összekötött útra elsősorban

azok az elemek vállalkoztak, melyeknek nyugtalan tettvágya eddig
legfőbb élesztője volt a magánharcoknak. Idehaza az idősebb és híq
gadtabb évjáratok maradtak, melyeknek a béke megóvása épp úgy
szívügye volt, mint az alsóbb társadalmi rétegeknek. És ez így ment
közel kétszáz esztendőn át. A Nyugatról Keletre és Keletről Nyu
gatra vezető szárazföldi és vízi útak állandóan keresztes vitézektől

nyüzsögtek. A különbség míndössze annyi volt, hogya szüntelenül
áradó csapatok időnkint több százezret számláló tömegekké sűrüsödtek.

De más oka is volt a békemozgalom tárgytalanná válásának; ne
vezetesen él főhatalom meqszílárdulása. És itt elsősorban a pápaság
tekintélyének példátlan arányú felemelkedésére kell gondolnunk. VII.
Gergely és utódai valóban korlátlan hatalmú urai lettek a keresztény
világnak. Még világi tekintetben is beleszólast . igényeltek mínden olyan
ügybe. mely csak távolról is vonatkozásban állott a keresztény. közös
ség érdekeivel. Míndenekelött a békét és a rendet igyekeztek fenntartani,
mínt a keresztes hadjáratok zavartalan folytatásának legfontosabb fel
tételét. Szemüket állandóan rajta pihentették a keresztény világon és a
legkisebb' békebontás láttára azonnal felemelték intő; feddő vagy éppen
büntető szavukat, s nem nyugodtak addig, mig a béke akadályát el nem
hárították. Gondoljunk csak a hatalmas IH., Incére. aki aszázszemű

A.rgos módjára figyelte kora társadalmának minden rezdülését és a
keresztény erkölcs érdekeinek megóvásáért bármely pillanatban kész
volt latba vetni a rendelkezésére álló világmozgató erőket.

De ha igy a treuga Dei a viszonyok változásával el is vesztette
eredeti jelentőségét, ez a körülmény mit sem változtat azon a tényen,
hogy benne a középkor legsikeresebb békemozqalmát kell látnunk. Je
lentőnégét csak fokozza, hogy igazi népi mozgalom volt. Meqíndítá
sához a döntő lökést a szenvedö néprétegek lelke mélyéröl feltörő szen
vedelyes békevágy adta meg s nagyranövelésében míndvéqíg a törne
~ek állandó érdeklődése játszotta a főszerepet. A zsinatok voltakép
pen nem tettek mást, mínt kanonokba foglalták az elnyomott néposz
toMyok olthatatlan békesóvárgasát. Túlzás nélkül rnondhatjuk, hogy a
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történelem során nem sok mozgalommal találkozunk. melynek népi ere
dete és jellege olyan krístálytíseta formában volna kimutatható. miat
a treuga Deié.

Az igazság érdekében azonban azt is meg kell jegyeznünk. hog~

békemozgalom átütő sikerét csak két kedvező körülmény szerenesés
belejátszása tette lehetövé: a lovagi eszmény fokozatos meqnemesedése
és a Cluny hathatós közreműködése. Ismeretes, hogy a lovagság a X.
és XI. század fordulóján nagy és mélyreható változáson ment át: az
Egyház nevelő hatására egyre inkább eszményi célok szolgálatába ál
lította tevékenyséqét. A korábbi céltalan kóborlás és fosztogatás helyébe
a keresztény hitért való bátor kiállás. a szegények. árvák. özvegyek
és sanyargatottak védelme s általában a keresztény erkölcs szerinti
élet parancsoló kötelessége lépett. Természetes. l:ogy mínél több lovag
szegődött e tisztultabb életforma szolqálatába, <lmál inkább csökkent
a régi szabású. maqánharcokból és magánharcokért élő kóborlovagak
száma. Hovatovább a többség maga is ellene fordult korábbi életbe
rendezésének. Talán ezzel magyarázható. hogy a fe1tűnóen szigorú
zsinati határozatok végrehajtása nem ütközött számottevő nehézségbe.

Nem kevésbbé jelentős kíhatású volt a clunyi mozqalom közre
müködése. Hiszen Cluny. melynek hatóköre akkor már az egész nyu
gati keresztény világra kiterjedt. már csak az állandóan sürgetett egy
házi reform érdekében is e1egedhetetlenü1 fontosnak tartotta a társa
dalmi .béke biztosítását. Nagy apátjai közül különösen Szent odiló
(994-1048) és Szent Hugó (1048-1109) fejtettek ki ezen a tét:en
nagy tevékenységet. Hogya különböző francia zsinatok olyan hatá
rozottan állottak ki a treuga DeimeUett, abban neltik volt döntő ré
szük.

De ha. e kedvező körülmények sokat meg is magyaráznak a treuga
Dei síkeréböl, a békemozgalom mégis egyik legszebb és legemberibb
fejezete marad a középkori történelemnek, mely egyaránt becsületése
válik az irányító egyházi köröknek és a mögöttük felzárkózó névtelen
tömegeknek.
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