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NAGY LAJOS ÉS A PÁPASÁG

Nagy Lajos történeti megítélésében örvendetes fordulatnak lehetünk tanui. Míg az l Y50-es
években még megkérdőjelezték történeti jelentőseget. napjainkban, halálának 600. évfor
dulóján újból tiszta fényben áll előttünk a magyar történelem egvetlen "Nagy" - már a kor
társaktól is annak tisztelt - uralkodója.

Történelmi nagyságát - bár nem problematikus vonások nélkül - papapolitikaja is Ül/j.

Sem azelőtt, sem azóta nem jutott Magyarorszag a pápaság történetében olyan fontos,
mondhatni világtörténelmi szerephcz, mint az ü korában. Ezt felidózni azért is érdemes.
mert a hazai és külföldi pápa- és egyháztőrtcuetck'mindmáig elmulasztották.

Nagy Lajos pápapolitikája a pápaság történetének abban a mozgalrnas, ellentmondásos
időszakában bontakozik ki, amelyet a Rómát elhagyó pápák uj szckhc lvcrol. a dei-francia
országi városkaról "avignoni kornak" (1305-1377) neveznek. Ezt a kort altalában mint a
francia politikai befolyásnak, a keresztény univerzalizmust kiszorító nemzeti partikulariz
musnak, az erkölcsi hanyatlásnak, a pénz- és vagyonhajhászásnak keresztényietlen korát
tartják számon ("babiloni fogság"). Avignon azonban nem csupán hanyatlás, hanem emel
kedés is. A pápaság a francia védőpajzs oltalmában kiépíti a világ első abszolutista hatalmi
rendszerét. A XXII. János (1316-1334) és XII. Benedek (1334--1342) pápák által végrehajtott
átszervezés maximálisra fokozta a kúria négy nagy hivatalának, a Carnera Apostolicanak.
vagyis a pénzügyminisztériumnak. a kancelláriának, az egyházi birói szcrvezetnck L'S a bún
bocsánati ügyekkel foglalkozó Poenitentiariának hatékonyságát, és nagy mé rtékben növel
te a pápaság világpolitikai sulyát.

Nagy Lajos Magyarországa a nápolyi kérdés révén került először érintkezésbe, ponto
sabban összeütközésbe ezzel a világpolitikai hatalommal.

Magyarok Nápolyban?

A nápolyi kérdést az váltotta ki, hogy Johanna nápolyi királynő (1343-1382) férje, Endre
magyar herceg 1345 szeptcmberébcn egy udvari összeesküvés áldozata lett. Endre bátyja,
Nagy Lajos magyar királya királynot és az egész királyi családot vádolta a gyilkossággal.
Követelte az akkori uralkodó VI. Kelemen pápától (1342-1352), mint Nápoly legfobb hu
bérurától a bűnösök szigorú megbüntetését, a .Jérjgvilkos" királynő, Nápolyi Johanna trón
fosztását és családi, illetve szerzödéses jogon a saját maga vagy öccse, István herceg nápolyi
királyságának elismerését.

Nagy Lajos követelése a pápai politika alapelvébe ütközött. A két cvszázadig tartó, utó
védharcaiban még a XIV. századba is átnyúlo invcszritúra-haborukból a pápaság azt a kö
vetkeztetést vonta le: nem szabad megengednic. hogya nápolyi-szicíliai hűbér, a "kettős

·Szicília" egy máshol is uralkodó hatalmas család kezébe jusson. Ez ugyanis kcttös hatal
mára támaszkodva bekerítheti és uralma alá vetheti az egyházi államot. Nagy Lajos követe
lésének teljesítése, a magyar-nápolyi unió megvalósulása most a magyar Anjouk részéről

támasztotta volna fel azt a veszélyt, amelyet a pápaság a Hohenstaufokkal és a nápolyi
Anjoukkal kapcsolatban úgy vélte, már egyszer s mindcnkorra lckuzdőtt. A pápa ellenállá
sát csak alátámasztotta a francia udvar hasonló álláspontja. De Velence sem nézte volna jó
szernmcl, ha az Adriai-tenger kijáratának kulcsa a magyar király zsebébe kerül.

Nagy Lajosabban a hiszemben volt, hogy a pápa ellenállását politikai' és katonai eszkö
zökkel leküzdheti. Szövetségre lépett a pápasággal évtizedek óta harcban álló. kikőzősitett
német-római császárral, Bajor IV. Lajossal (1314-1347), ennek barátjával, a franciákkal
hadakozó III. Eduárd angol királlyal, itáliai városköztársaságok kal és zsarnokok, signorck
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által uralt varosokkal. Ennek a szövetségi rendszernek azonban sarokpillére dőlt ki 1347
októberében, Lajos császárnak mcdvevcdászaton bekövetkezett halálával, Nagy Lajos hiába
próbálta politikai gyengesége: katonai erővel, a Nápoly ~Ilen indított három fegyveres tá
madassal (1347/48, 1348/49, 1350) pótolni. Katonai gyozelme ellenére veszteségteljes bé
kere k é nvszcrűlt. Az avignoni megegyezést követően 1352. március 23-án Nápolyban aláírt
békcszcrzodcs biztosította Nápoly területi integritását, uralkodóinak, Johannának és Ta
rantói Lajosnak szuvcrenitásat. és még csak említést sem tett a magyar Anjouk nápolyi
trón igcnvéröl.

A pápaságnak tehát a német-római császár után a magyar királyt is sikerült kiszorítania
Itáliából. Nemsokára azonban olyan helyzet alakult ki, hogy a pápaság maga kérte a kivo
nult magyar csapatok visszatérését Itáliába. A pápaságnak az 135(}-80-as években nyújtott
állandó katonai és politikai támogatással Lajos királynak döntő része volt az egyházi állam
megerősítésében,s ez stabilizálólag hatott egész Itáliára..

Az "egyház fökapitánya"

A magyar királyság ehhez a - bátran mondhatjuk - világtörténelmi szerophez VI. Kelemen
utóda, VI. Ince (1352-1362) uralkodása alatt jutott. Az új pápa Nápoly után az egyházi ál
lamban is helyre akarta állítani a rendet és biztosítani a pápai érdekeket. Ezeket ebben az
időben a császárbarát. ghibe llin párthoz tartozó Visconti család, Milánó, Genova, sőt egész
Lombardia urai fcnvcgettck, akik szövetségben a forli Ordelaffi Ferenccel és a faenzai
Manfrcdi testvérekkel, bcfészkelték magukat Romagna és Marche (Márka) tartományokba,
sót már Bologna felé is kinyújtották kezüket.

VI. Ince pápa a vasenergiájaról. katonai és diplomáciai képességeiről jól ismert spanyol
bíborost,Albornozt küldte 1353-ban pápai követként Itáliába azzala feladattal, hogy az egy
házi államban állítsa helyre a pápa hatalmát. A bíboros zsoldoscsapatokat fogadott fel 
köztük kisebb magyar zsoldoskötelékeket is a nápolyi királyság területéről -, de Ordelaifi
val és a Manfredi testvérekkel nem boldogult. Nyilvánvalóan külsö segítségre volt szüksége.

Ezt a segélyt egyházvédő és hitterjesztő feladatánál fogva a német-római császárnak, IV.
Károlynak kellett volna megadnia, aki rnellesleg éppen római -útja és megkoronázása előtt

állt. Ö azonban - alighogy 1355 januárjában Milánóban fejére tették a lombard vaskoronát,
április 5-én Rómában pedig a császári koronát -, szinte menekülésszerúen elhagyta Itáliát,
és visszatért német földre, pontosabban Csehországba, Prágába, Petrarca gúnykacajától kí
serve: "Ezentúl császárnak fogod magadat nevezni,- valójában azonban csak cseh király
maradsz".

A császárától cserben hagyott pápa erre a magyar királytól kért segítséget. Bár Nagy
Lajost ebben az időben erősen lekötötte a velencei háború, 1357 elején mégis küldött Itá
liába egy 4000 magyar lovasból és jelentékeny számú kun és székelyíjászból álló hadat,
Lackfi Miklós ispán vezetésével. A magyar csapatok olyan sikeres harcot folytattak 01'
delaffi és a Manfrédik ellen, hogy a pápa Lajos királyt, mint az "Úr atlétáját és ugyanazon
egyház bajvívóját", kinevezte az itáliai eretnekek és lázadók elleni harc fökapitányává, ki
fejezve reményét, hogy". .. Istennek ezen ellenségei általad (mármint Lajos király által - B.
B.) szétszóratnak, mint ahogy a por a szél megjelenése előtt, és a növények sárga szirma
megzavarodva megsemmisül". A pápa az "egyház fökapitányához" fűzött reményeiben nem
is csalódott. Mikor a magyar 'csapatok a következő évben erosítést kaptak, egész Romagna
pápai uralom alá került.

Ekkor azonban a Viscontik léptek szintérre. 1359 december elején egy 3000 lovagból,
1500 magyarból. 4000 gyalogosból és 1000 íjászból álló sereget küldtek Estei Ferenc kapi
tány vezetésével Bologna megostromlására. Albornoz bíborosnak - mint Villani Máté fi
renzei tör-ténetíró szellemesen írja - " .. nagy volt a lelke, de üres volt a zsebe"; így hát
serege sem volt Bologna megvédésérc. Szorult helyzetében VI. Ince ismét Nagy Lajostól
kért sürgös katonai segítséget. 1360. szeprember 30-án Medgyesaljai Mórócz Simon ispán 
az olasz krónikák "Simone della mortc't-ja, vagyis halált hozó Simonja - vezetésével 7000
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magyar vitéz érkezett Bologna felmentésére, ,,'" mint megannyi párduc és oroszlán". A
milánóiak a magyar sereg közeledtének puszta hírére abbahagyták az ostromot, és sietve
megkezdték visszavonulásukat. Most döntő csapást lehetett volna mérni a Viscontikra. ha a
bíborosnak van pénze. Minthogy azonban most sem volt, a magyar katonák prédálásra
kényszerültek, majd két csapatba szervezödve jobb gazdát kerestek maguknak.

1361 tavaszán a Viscontik újból támadólag lépnek fel Bologna ellen. Albornoz bíboros
ismét a Lajos királytól kapott segélycsapatokkal, köztük az Aba nembeli Atyinai Miklós ál
tal vezetett Nagy Magyar Sereggel (Magna Societas Ungarorum) fékezi meg őket. Az 1361
nyarán és 1363 tavaszán kivívott diadal hatására V. Orbán pápa (1362-1370) is visszatér
Rómába 1367. október l ő-án.

Az egyházi államban azonban még törékeny a konszolidáció. Albornoz bíborosnak, az
"egyházi állam második megalapítójának" halála után újból elszabadul az anarchia. Nagy
Lajos 1368 januárjában 500 lovast küld Czudar Péter szlavóniai bán vezetésével a pápa
támogatására. A pápa azonban nem vállalja a harcot, inkább visszatér Avignonba. Itt azon
ban nem sokkal később meghal, mint ezt neki Szent Brigitta, a misztikus látnok megjö-
vendölte. .

XI. Gergely (137(}-1378), az utolsó francia pápa Rómába költözése, 1377 januárja után az
elödjéhez hasonló helyzetbe kerül. Az Avignonba való visszatérésben csak 1378 március vé
gén bekövetkezett halála akadályozta meg.

XI. Gergely halála után a Rómában összegyúlt bíborosok a római nép nyomására egy
olasz érseket, pápai nevén VI. Orbánt (1378-1389), a választással elégedetlen francia bíbo
rosok viszont a Róma közelében lévő Fondi városkában egy genfi származású bíborost, VII.
Kelement (1378-1394) választották pápává. Orbán Rómában maradt, Kelemen pedig már
1379-ben visszatért Avignonba. Megkezdődötta nagy nyugati egyházszakadás (1378-1417),
amelyben az egyes országok politikai érdekeiknek rnegfelelöen foglaltak állást.

Nagy Lajost és Nápolyi Johannát ellenkező oldalra állítja a konfliktus. A magyar királya
VII. Kelement támogató nápolyi királynővel szemben teljes erejével VI. Orbán oldalára áll.
Ezzel ismét döntő szerepet vállal a pápaság sorsában. Az ő 9000 főnyi magyarból és 1000
zsoldosból álló hadseregével fosztja meg 1381 júliusában az udvarában nevelkedett Duraz
zói Károly nagynénjét, Johannát trónjától és szabadságától. Végül is a francia inváziótól
trónját féltő Károly 1382. május 22-én négy magyar zsoldossal megfojtatja. .

Míg a nyugati politikában csak a nápolyi tüske kihúzása után alakult ki teljes egyetértés
Nagy Lajos és a pápák közőtt, a keleti és a déli (balkáni) politikában kezdettől fogva meg
volt ez az összhang. Ez annál fontosabb volt, rnert Magyarország lévén ütköző zónája a ró
mai katolikus, a görögkeleti - más néven ortodox -, az eretnek ~s a pogány vallásoknak. itt
korlátlan lehetőség nvílt a katolikus egyház térítő tevékenységére.

Kereszt és kard

A térítő tevékenység a "kereszt és kard" régi jelszavának jegyében folyt. A "kereszt" jelen
tette a papok, elsősorban a szerzetesek békés hitoktató, szociális és karitatív tevékenységet,
amelytől nem lehet elvitatni a hitbuzgóságot, az áldozatos lelkületet, sőt esetenként a halál
megvető bátorságot sem. Szerenesés esetben ezzel be is fejeződött a térítés. Kudarc esetén
azonban gyakran a "karddal", az erőszakos térítéssel folytatódott. Ennek legkegyetlenebb
példáit a keresztes háborúk szolgáltatták. Nem a régi típusúak, amelyeket külsö ellenségei,
az arabok, majd a törökök ellen vívott a keresztény világ, hanem a XII-XIII. század fordu
lóján, III. Ince pápa uralkodása alatt megjelenő újak, amelyek már az egyház minden rendű

és rangú belsö és kűlsö ellenségére, a politikai ellenfelekre. az eretnekekre, a szakadá
ro kra egyaránt lesújthattak. Legmegdöbbentőbb közülük az 1209-ben kezdodo és teljes
két évtizedig pusztító dél-franciaországi albigens háború.

Nagy Lajos - Európa uralkodói közül alighanem egyedül - még hitt a "kereszt és a kard"
régi ideáljában. és meg voltgyozödve arról, hogy szent hivatást teljesít, amikor harcol, és
térítő politikát folytat. Ugyanakkor mcgfigvclhctö nála, hogya "kereszt és a kard" parosa-
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ban Ő már a keresztet tartja fontosabbnak. V. Orbán pápának 1368-ban azon panaszkodik,
hogy mennyire híjával van hittudományban jártas, hitterjesztésre alkalmas, művelt papok
nak "hitetlen ésfélhitű (ortodox) népektől körülvett országában". Ennek a hiánynak meg
szüntetésére alapította 1367-ben a pécsi egyetemet. Ez a magatartása már lengyelországi
térítő tevékenységében is felismerhető. 1344-től 1377-ig a magyar csapatok nem kevesebb
mint hatszor nyújtottak segítséget a lengyeleknek a pogány litvánok és tatárok, olykor az
ortodox oroszok ellen, de azért a magyar király mindig kész volt a békés megegyezésre.
Csak mikor a litván fejedelmek az 1351. évi megegyezést felborították, sőt újabb támadá
sokba kezdtek, indított ellenük keresztes háborút a pápa felhatalmazásáva!. Ez 1354-ben

. teljes sikert aratott. A litvánoknak le kellett mondaniok a régi magyar tartományokról.
Halicsról és Ladomérró!. Ugyanakkor a tatárkérdés is megoldódott. Lajosnak harc nélkül
sikerült békét és szövetséget kötnie a kereszténységre hajló fiatal kipcsáki kánnal, Dzsami
béggel. Az úgynevezett Fekete Kunország, a Kárpátok és a Szeret folyó közti terület magyar
fennhatóság alá került. A tatárok visszahúzódtak a Krim félszigetre, szabaddá téve az utat a
románok betelepülése és államalapítása előtt.

A lengyeleknek átengedett Halics és Ladomér területén Lajos - már mint lengyel király 
új egyházszervezetet hozott létre. Halicsban érsekséget és több püspökséget alapított, fela
datukká téve a lakosság áttérítését és az orosz katolikus egyház megszervezését.

Nagy Lajos litvániai katolizáló tevékenysége teljes sikert hozott. Az a Lengyelország, ame
lyet állandóan fenyegetett a litván invázió, Lajos támogatásával a század végére annyira
megerősödött,hogy létrehozhatta a lengyel-litván uniót, és keresztény hitre téríthette a po
gány litvánokat.

Míg a kereszténység és a pogányságkőzti küzdelemnek a keresztes háborúk rendkívüli,
mégis törvényes eszközei voltak, ezeket nemigen lehetett alkalmazni a kereszténység két
történetileg kialakult ága, a római katolikus és a görögkeleti, más néven ortodox vallások
közti vita eldöntésére. Az ortodoxokkal szemben Nagy Lajos minden erőfeszítése arra irá
nyult, hogy - lehetoleg békés úton - a pápai fennhatóság elismerésére, a római egyházzal
való egyesülésre, unióra bírja őket. A magyar királyok már annyira elkötelezték magukat
ebben az irányban, hogy Kelet-Európa és a Balkán népei előtt a katolicizmus - legalábbis
Imre király óta - "magyar vallásnak" számított.

A magyar királyok uniós terveinek konkrét kereteit természetesen a politikai helyzet, az
illető országnak Magyarországtól való szorosabb vagy lazább függése határozta meg. Az
ekkor megalakuló román fejedelemségek függése meglehetősen laza volt. Moldva, ellen
legalább négyszer, Havasalföld ellen háromszor szállt hadba Nagy Lajos, de nem ért el töb
bet a hűbéri fennhatóság időnkénti névleges elismeréséné!. Bár Basaraba fia, Sándor ha
vasalföldi vajda - második, magyar felesége, Dobokai Klára révén - rokonszenvezett a ka
tolicizmussal, fia, Lajk vajda pedig hivő katolikus lett, mégis mindketten a Rómától függet
len' havasalföldi román érsekségben látták szabadságuk támaszát. Az érsekség 1359-ben
meg is alakult, Kiakintosz görög pappal az élén. A Lajos királytól neki átengedett tarto
mányban, Szörényban Lajk ugyancsak ortodox - és nem katolikus - érsekséget létesít,
amelynek élére 1370-ben Kritopulosz görög szerzetest helyezi.

Hasonló sikertelen uniós kísérlet színhelye volt a moldvai román fejedelemség is. Lajos
király kérésére VI. Kelemen pápa még 1345-ben visszaállította az 1227-1241 közt egy ízben
már múködö milkói kun püspökséget, amelynek élére Német András ágostonrendi szerze
tes került. Két évvel később minoriták is 'bekapcsolódnak a térítő munkába. Mikor
1352-ben Nagy Lajos létrehozza Kara-Bogdániát, a későbbi Moldvát, az első vajdák, Drágos
és Szász idejében a katolikus vallás szepen terjed. Bogdán felkelése után azonban megtörik
a lendület. Fia, Lackó vajda 1370-ben mégis Rómába jelenti be katolizálási szándékát, és
onnan kér püspököt Szeret városába. A szereti püspökség a Szentszék közvetlen fennható
sága alatt, András krakkói minorita vezetésével alakul meg 1370-ben, és Lackó vajda Lajos
király előtti meghódolása után (1372) sem jut magyar fennhatóság alá. Lackó utódai azon
ban ortodoxok lesznek, és hamarosan meg is kapják Konstantinápolyból a maguk függet
len metropolitáját. A katolikus vallás hovatovább Moldvában is "magyar" vallás lesz. A sze-
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reti, majd bakói katolikus püspökségeknek végül nem marad más feladatuk, mint a mold
vai magyar, csángó és német telepesek lelki gondozása.

A Balkánon Nagy Lajos katolizáló törekvései nem csupán az ortodoxok, hanem a félsziget
északi és középső részén rendkívül elterjedt eretnekek, a bogumilek (szláv "Isten barátai")
ellenállásába is ütköztek. A középkori egyház és állam ellen ök intézték a legnagyobb kihí
vást, azt állítva, hogy míg a láthatatlan szellemi világ a jó Isten, a látható anyagi világ annak
minden intézményével- a társadalommal. állammal, egyházzal, sőt a családdal egyetemben
- Lucifer alkotása, amely ellen harcolni kell. Ez magyarázza - bár nem menti - azokat a
vérlázító kegyetlenségeket, amelyeket a bogumilekkel rokon dél-franciaországi albigensek
elleni harcban egyházi és világi hatóságok elkövettek.

A bogumil kérdéssel Lajos király Boszniában találja magát elöször szembe. Az az egye
nes, magyar- és katolikusbarát vonal, amelyet Kotromanié István bosnyák bán, Lajos király
apósa Szász Peregrinus ferences püspök támogatásával Boszniában folytatott, a nagy bán
halála, 1353 óta meglehetősen cikcakkossá vált. Bár az új bán, l. Tvartkó István
(1353-1391), Kotromanié 16 éves unokaöccse "Isten és Lajos király kegyelméből"vette át a
hatalmat, urával csakhamar konfliktusa támadt egyrészt a bogumilek támogatása és Péter
boszniai püspök tevékenységének akadályozása, másrészt területi viták miatt. Lajos
1363-ban fegyveresen lépett fel ellene. Teljes sikert azonban nem ért el. 1365-ben viszont
saját hívei lázadtak fel a bán ellen, mert - úgy látszik, anyja és öccse hatására - katolikus
barát vonaira tért át. Ekkor Lajos király segítette vissza fejedelmi székébe. 1377-ben már
olyan szilárdnak érezte helyzetét, hogy - Lajos király fennhatóságának nyilvánvaló sérelrné
vel - a "szerbek és bosnyákok királyává" koronáztatta magát.

Az a tény, hogy Nagy Lajos csak egyetlen egyszer lépett fel fegyveresen a bosnyák bogu
milok ellen, bizonyítja, hogy az erőszaknál fontosabbnak tartotta a békés meggyözést. A
térítésből derekasan kivetté k részüket a kalocsai és a csanádi egyházmegyék papjai is. A
legfontosabb szerep azonban a boszniai ferenceseknek jutott, akiket maga a ferences ge
nerális, Eudes Gellért (Gerardus Odonis) szervezett meg a bogumilek megtérítésére 1339.
évi magyarországi látogatása alkalmából. A boszniai ferencesek közvetlenül a generálistól
kinevezett vikárius irányítása alatt álltak. A püspöki székhelyen. Diakovárban felépített
kolostorukból kirajozva hármas-négyes csoportokban járták a bogumil vidékeket. Nyelv
ismeretük és szigorú szegénységük megnyitotta előttük a földtulajdont elutasító bogumilek
ajtaját, sőt nemritkán szívét is.

A boszniai bogumil kérdés megoldásának kulcsa azonban nem annyira Tvartkó, még
csak nem is Lajos király, hanem sokkal inkább a nagy hatalmú szerb uralkodó, Silni (Erős,

Nagy) Dusán István (1331-1355), 1345 óta a "szerbek és görögök császárja" ,kezében volt.
Dusán hatalmi érdekböl támogatta a magyar uralom ellen harcoló bosnyákokat, és átme
netileg Bosznia déli részét, Hulm tartományát is elfoglalta. Az ezt követő harcokban azon
ban kétszer is vereséget.szenvedett, és vissza kellett adnia Hulmot. Silni Dusán Nagy Lajos
sal szemben először VI. Ince pápánál keresett támaszt, felajánlva neki az uniót, majd erről
megfeledkezve, Veleneével szövetkezett. Lajos királya pápai követ előtt esküvel fogadta,
hogy a Szentszéket súlyosan megsértőDusán cár ellen keresztes hadjáratot indít, és a Bosz
niában tért hódító bogumil eretnekséget is elfojtja.

Az 1355-ben kitört magyar-velencei-szérb háborúban VI. Ince pápa Lajos királyt a bal
káni keresztes had vezérének tekintette a szakadár görögkeletiekkel és az eretnek bogumi
lokkal vívott harcában, és imát rendelt el az egész keresztény világon" ... e királynak győ

zelméért, valamint hosszú életéért, és hogy őt utódok fogadásával bőségesen gyarapítsa a
Mindenhatö".

Alig kezdödött el a háború, lehunyta szemét a nagy cár, Silni Dusán. Halálával meg
indult a birodalom bomlása. Dusán gyönge utóda, fia, V. Uros István uralkodása alatt az
ország öt, többé-kevésbé önálló részfejedelemségre hullott szét. Uros már 1363-ban kényte
len elismerni Lajos hűbéri fennhatóságát. Lázár fejedelem, Rácország (Szerbia) ura az
1370-es években ugyancsak szolgálatokkal és adókkal tartozik a magyar királynak.

Míg Boszniának egész területe ki volt téve a katolikus térítő tevékenységnek, Szerbiának
csupán északi, Uros király és Lázár kenéz uralma alatt lévő részei. A fejedelemségek és a
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szomszédos szerbek lak ta területek térítése, a köztük élö magyar és szász telepesek lelki
gondozása a XIII. század óta fennálló szerémi és az 1331-ben alapított nándorfehérvári ka
tolikus püspökség feladata volt.

Szerbiánál nagyobb eredményt ért el a magyar hódító és térítő akció Bulgáriában. Az
egykori nagy birodalom ebben az időben Sándor cár és fiai, valamint egy független despota
osztozkodása következtében három részre szakadt: Sándor cár és egyik fia, Sisman János
Közép-Bulgáriát (tirnovói cárság), a másik fiú, Sztracimir János Északnyugat-Bulgáriát
(viddini cárság), Dobrodis despota pedig a Fekete-tenger partján lévő területet, a későbbi

Dobrudzsát uralta. Lajos király Bulgária ~255. évi elfoglalására hivatkozva, meghódolásra
és a katolikus vallás befogadására szólította fel Sztracimirt. Mikor a cár ezt megtagadta,
Lajos király 1365-ben bevette Viddiru. az országot elfoglalta, és bánsággá szervezte, előbb

Lackfi Imre és Szeglaki László, majd Himfi Benedek vezetésével.
Bulgária vallási képe ebben az időben áttekinthetetlenül kusza. Az uralkodó ortodox

vallás mellett erős volt a bogumil befolyás, sőt más nem keresztény felekezet is számos hí
vet vallott. Lajos királya katolicizmus medrébe kívánta terelni a különböző vallási áramla
tokat, és nyolc ferencest kért e célra a bosnyák vikáriustól. Ezek olyan sikerrel múködtek,
hogy 50-60 nap alatt a lakosság egyharmadát, 200 ezer embert kereszteltek meg. Hogy
senki ne kételkedjék az eredményben. a király jegyzőkönyvbefoglaltatta a megkereszteltek
nevét. A térítő tevékenység 1367 őszéig töretlen lendülettel folyt. A bolgár bánság területén,
de a vele szemben lévő neyezetesebb Duna-parti városokban is egyre-másra épültek a fe
rences rendházak.

A nagy reményekre jogosító térítésnek egy csapásra véget vetett Sisman tirnovói cárnak
Lajk havasalföldi vajdával közösen indított. 1368. évi támadása. Viddin és vele az egész bán-

. ság az ellenség kezére került. A tíz ferences közül öt nem tudott elmenekülni. Ezek áldo
zatául estek a görög kalugyerektöl, szerzetescktőlfelizgatott tömeg bosszújának. Bár Lajkot
Lajos királynak még ez évben sikerült az Olt mögé visszaszorítania, a bulgáriai hadjáratot
nem lehetett folytatni. 1369-ben Lajos király megegyezett Lajk vajdával és a fogságában
lévő viddini cárral. Sztracimirral. Lajk visszakapta régi méltóságait, miután eskü alatt tett
tanúságot hűségéről és katolikus meggyőződéséről.Sztracirnir magyar hűbéresként vissza
térhetett régi országába. Ezzel kedvezőtlen helyzet alakult ki a katolicizmus szempontjából.
Sztracimir ugyan nem idegenkedett az uniótól, és Lajos királlyal szemben vállalt kötelezett
ségének megfeleleen nem zaklatta a nándorfehérvári magyar egyházmegyéhez jartozö ka
tolikus alattvalóit sem. Később mégis az ortodoxia felé hajlott. Viddinben még Lajos király
életében új bolgár ortodox érsekséget alapított, egyházi függetlenséggel megelözve a poli
tikai függetlenséget. A politikai változással egyidejűleg a sebtében megtérített katolikus tö
megek hamarosan elpártoltak. A 200 ezer megtértből alig pár ezer tartott ki továbbra is
katolikus hite mellett.

Az uniós törekvések szempontjából még mindig annak a kelet-római, illetve bizánci csá
szárságnak volt döntő jelentősége. amely egyre inkább elvesztette ugyan politikai és kato
nai hatalmát, szellemi befolyását azonban Kelet-Európában és a Balkánon továbbra is meg
őrizte, sőt még növelte is. Az okok, amelyek 1054-ben a keleti egyházszakadást, aszkizmát
kiváltották, nem vallási-teológiai, hanem társadalmi-politikai jellegűek voltak. Ezek ugyan
továbbra is hatottak, a kűlsö fenyegetések azonban időről időre mégis arra kényszerítették
Bizáncot, hogy az unió útját keresse.

A török veszély

A külsö veszélyek közül a legsúlyosabb a XIII-XIV. század fordulójától kezdve az oszmán
török terjeszkedés volt. Ez a korábban alig ismert nép most gyors egymásutánban foglalja
el a még bizánci kézen lévő nyugat-kisázsiai és fekete-tengerparti városokat, köztük
Brusszát (1326). 1354-ben partra szállnak a Gallipoli félszigeten, és ezzel megvetik a lábukat a
Balkánon. Alig hét évvel később, 1361-ben már Drinápoly is a kezükben van. I. Murád szul-
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tán ide teszi át székhelyét a kisázsiai Brusszából. A török hódítók útját tömegdeportálások
és kisázsiai betelepítések kísérik. . .

Az avignoni pápák mindent elkövettek annak érdekében, hogy felhívják a keresztény vi
lág figyeimét a török veszedelemre, és a törökellenes harcokat szintén keresztes háborúvá
változtassák. Igyekezetüket kevés siker kísérte. Halvány reménysugár csillant fel, amikor a
johanniták a pápa engedélyével 13W-ben elfoglalták, és törökellenes támaszponttáépítet
ték ki Rhodosz szigetét. Mikor pedig a nyugat-európai uralkodók még mindig nem mozdul
tak, a pápa megszervezte a maga-keresztes hadjáratát.

És Nagy Lajos? Bár őt először VI. Kelemen figyelmeztette a kereszténység új ellenségére,
ténylegesen V. Orbán pápa vonta be a törökellenes küzdelembe. Ennek megrendítöen szép
dokumentuma a pápának 1366. július l-én Lajos királyhoz intézett levele. A pápa azzal kez
di írását, hogy mint a kereszténység hivatott védelmeeöje, megrendüléssel tapasztalja a tö
rökök rohamos térhódítását. ,;Azok - folytatja a pápa -, akiket saját kegyetlenségük még

.vakmerőbbé tesz, erőiket tömörítve bizonyos szigeteket, városokat, várakat, falusi települé
seket és azon hivőknek lakott és egyéb településeit előre kitervelt hadivállalkozással elfog
lalták, közülük némelyeket most is elfoglalva tartanak, másokat viszont tűzzel elhamvasz
tottak, ismét másokat kegyetlenülleromboltak, azoknak mindkét nemhez tartozó, a leg
szentebb hitet valló lakosai közül egyeseket embertelenül fegyverrel elemésztettek máso
kat elűztek, ismét másokat a legszörnyűbb rabság nyomorúságára hurcoltak, és az annyira
gyűlöletes.nernzet örökös szolgaságára kárhoztatják .. ." Éppen ezért rendkívüli örömmel
értesült a pápa István nyitrai püspöktől, Lajos király külön követétől urának arról az elha
tározásáról, hogy - mint írja - ..... alattvalóidnak és bizonyos más hivőknek nagy tömegé
vel ugyanazon törökök elleni nagyszabásúfelvonulásra készülsz". A király kérésére ugyan
azt a teljes búcsút engedélyezi a hadjárat résztvevői számára, mint a szentföldi keresztes
hadjáratok harcosainak.

Magyarország bekapcsolódása a. törökellenes harcokba Európa-szerte nagy reményeket
keltett. A nyugati fejedelmek a pápával együtt Nagy Lajost tekintették a török ellen indí
tandó keresztes hadak hivatott fővezérének, mint ahogy Szent Lászlót is feldtszftette ha
sonló megtiszteltetéssel egy későbbi hagyomány. Sokkal nehezebb válaszolni arra a kér
désre, hogy ezekből a várakozásokból mennyi teljesült. Az első magyar-török összecsapá
sokra 1366 és 69 közt kerülhetett sor azzal kapcsolatban, hogy Sismán János tirnovói cár
fogságba vetette a törökellenes segélykérő körútján hozzá is betévedt görög császárt,
Palaiologosz V. Jánost. A császár kiszabadítására Nagy Lajos és a császár unokafivére,
Savoyai Arnadé gróf vállalkozik. Nagy Lajos északról induló támadása Drinápoly és a
Marica folyó tájékán elakad. A gróf viszont Gallipoli félszigetének visszafoglalásával és a
fekete-tengeri bulgár kikötővárosok- köztük Várna - ostromával céljához ér, és kiszaba

.dítja a császárt. Az 1367 és 69 közt Bulgáriában és Havasalföldön dúló harcokban aztán,
amelyekben 300 páduai gyalogos is részt vett, Nagy Lajosnak is sikerült kiküszöbölnie a
csorbát. A savoyai-magyar közös akció bizonyára szerepet játszott abban, hogy V. János bi
zánci császár 1369-ben Rómában visszatért a római katolikus egyház kebelére. Ennek az
újabb uniónak azonban a görög papság és nép ellenállása miatt éppen olyan csekély hatása
volt, mint az 1274. évi lyoni zsinaton kimondott egyesülésnek,

Az 1370-es évek újabb török sikerei - a szerbek fölötti maricai győzelem (1371), Bizfmc és
Bulgária hűbéres sorba kényszerítése - arra bírják XI. Gergely pápát, hogy felszólítsa Nagy'
Lajost, aki mindig is a i.hitetlenek üldözője és a keresztény hit oltalmazója" volt, 'a török
elleni harcra. Újabb magyar-török összecsapásra azonban - Lajos más irányú lekötöttsége
miatt - csak 1377 nyarán került sor. Ebben a csatában Nagy Lajos - szövetségeséhez, Carra
ra Ferenchez, Pádua urához június 20-án írt levelének tanúsága szerint - háromszoros túl
erővel szemben csikarta ki a győzelmet a "török Radomo" (= Morado, Murad) és a hitetlen
bulgár király (= Sisman) fölött. A diadal emlékét a máriacelli kegyhely őrzi.

Az a vád, hogy Nagy Lajos nem ismerte fel idejekorán a török veszély jelentöségét, sőt

igazságtalan hódító háborúival, erőszakos térítő akcióival még gyengítette is a törökellenes
frontot, csak akkor álln á meg a helyét, ha egyrészt a török hatalom a XIV. században már
teljesen kibontakozott volna, másrészt ha lett volna törökellenes egységfront. A török azon-
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ban csak jóval később, a XV. század közepétöl, II. Mohamed hódításai után válik Európa
veszedelmévé. A sokat emlegetett törökellenes balkáni egységfront pedig egyszerűen nem
létezett. Az öt részre szakadt Szerbia, a három részre bomló Bulgária, a trónviszályokba
süllyedt Bizánc az őket zegzugosan átszelő pártellentétekkel nem pillérei, hanem csak rom'
jai a törökellenes egységfrontnak. Ilyen körűlményekközt Nagy Lajos terjeszkedése a Bal
kánon, hűbérúri fennhatóságának kiterjesztése egyes országokra - ami abban az időben a
szövetségkötés egyik formája volt - végeredményben annak a hatalomnak politikai és ka
tonai pozícióit erősítette, amely már a törökellenes hareok egyetlen biztos bázisa, a török
ellenes erők tömörítésének egyetlen lehetséges központja lehetett.

*

Nagy Lajos és a pápaság kapcsolátainak tengelyében három kérdés állt: az egyházi állam
megerősítése,a katolikus hit terjesztése és a török veszély. Nagy Lajos állandó segítsége a
pápáknak a bárói anarchia leküzdésében, elősegítette az egyházi állam fejlődését és stabili
zálólag hatott Itáliában is. A katolikus hitterjesztés Lajos által 'követett gyakorlata nem zár
ta ugyan ki az erőszakot, de nem is tette uralkodóvá. Uniós törekvései ellenére sem aka
dályozta az ortodox egyházak tevékenységét, akár új érsekségek, püspökségek létesítését
sem. Még a pogányokkal, eretnekekkel - köztük a bogumilokkal - folytatott harcában sem
ragadtatta el magát. A katolicizmus hadállásait csupán Litvánia területén sikerült előbbre

tolnia; a vallási határok máshol alig változtak. Bár a török veszély teljes nagyságát nem is
merte - nem ismerhette - fel, ezzel is szembeszállt. 'Nagy Lajos pápapolitikája része volt
annak a -páratlanul sokoldalú és aktív külpolitikának, amely elsőrendű európai tényezővé

tette Magyarországot, és amely általános elismerést és tekintélyt vívott ki az "országok úr
nője", a magyar "archiregnum" (főország) számára.

Sinkó Ferenc

..SEBZETT OLDALÁVAL OLTALMAZTA A
TÖBBIEKET .. .ff

Vitéz János irodalmi hagyatéka

Zerednai Vitéz János (1408-1472) életével, egyéniségével, politikai pályafutásával
mindenkor sokat foglalkoztak történetíróink, különösen azóta, hogy Fraknói Vilmos róla
írott monográfiája egy évszázada megjelent.' Az érdeklődés természetes. A magyar
történelem drámai és fényes fordulója, a Hunyadiak kora, Vitéz János nélkül nem érthető

és nem is tárgyalható - ezt a legujabb történetírás is egyértelműen vallja.'
Pályája regényesen fordulatos, egyénisége összetett. Müködését Zsigmond udvarában, a

királyi kancelláriában kezdte. Itt kötött életre szóló fegyverbarátságot és szövetséget
Hunyadi Jánossal, aki Szilágyi Erzsébet révén rokona volt. Diplomatája lett János vajdának,
a későbbi kormányzónak, ö fogalmazta azokat a leveleket, amelyeket Hunyadi János az
ország, a nemzet érdekében a pápához, a császárhoz, a rendekhez és a föurakhoz intézett.
Ugyancsak ő mondott Hunyadi megbízottjaként a török elleni védekezés ügyében történel-
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