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A harangszó százada
Ha nem csupán a számok törvényét, de a történelmi folyamatok
nagy egységét is figyelembe vesszük, akkor a 14. század hamarabb
búcsúzott el, mint ahogy kimért ideje lejárt volna. Az Anjou-ház
mozgalmas, ám az előző és az utána következő évtizedekhez ké
pest virágkornak nevezhetőalig hét évtizede, ha a rozgonyi csatától
(1312. június 15.) számítjuk - Nagy Lajos Nagyszombat városában
1382. szeptember 1D-énbekövetkezett halálával lezárult. A hatalom
átvételét még sikerült biztosítani leánya számára, de annak megtar
tását már nem. A sok belviszály, trónharc és a török veszedelem
jelentkezése a következő század nagy egységéhez sorolta az utolsó
szűk húsz esztendőt. Ha Mária frigyre lépett volna Lajos orléans-i
herceggel, a magyar egyház bizonyára átáll VII. Kelemen ellenpápa
oldalára a francia hatásra. Zsigmond azonban megőrizte tárgyila
gosságát és hosszú távon tudott gondolkodni világi és egyházi po
litika terén egyaránt. Ebbe persze belefért az is, hogy szerinte a
pápát és az ellenpápát egyaránt le kellene mondatni hatalmáról,
amint az 1398-ban nyíltan megfogalmazódott. Eddig az esztendeig
IX. Bonifác, a törvényes pápa nem támogatta a magyar trónra is
pályázó Nápolyi Lászlót, ám Zsigmond tervének kitudódásakor
érthető módon a trónkövetelő mellé állt.

Luxemburgi Zsigmond király (1387-1437) felesége révén került
a magyar trónra, ami azonban nem jelentette azt, hogy az európai
politikai terep helyett beérte pusztán a magyarral. Noha hosszú
időn át kellett megszilárdítania helyzetét az országban, távlatos
terveihez hű maradt. Az első rigómezei csatát (1389) követően

Zsigmond a Délvidék hadakozásaiban folyamatosan érdekelt fél
maradt: hol a törökök, hol a pártütők, fölkelők ellen kellett hadba
vinni seregét. Bár az északi határon sem honolt nyugalom, Zsig
mondnak 1396 júliusa végén sikerült nemzetközi összetétélű ke
resztes hadat vezetni a törökök ellen, ami azonban a nikápolyi
vereséggel végződött. A siralmas helyzetet tetézte Nápolyi László
trónkövetelő színrelépése, akit IX. Bonifác pápa 1402-től nyíltan
támogatott. Ezt azzal juttatta kifejezésre, hogy a megüresedett
magyar főpapi székekbe a Nápolyi László mellé önös érdekből

felsorakozott egyháziakat nevezte ki. Zsigmond helyzetét komo
lyan megrendítette, hogy odaadónak hitt híve, Kanizsai János prí
más (1387-1418) átállt Nápolyi László táborába, sőt 1403. augusz
tus 5-én Zára városában Angelo Acciaiuoli pápai legátus jelenlété
ben alkalmi koronával hajlandó volt megkoronázni az oda érke
zett trónkövetelőt.

Zsigmond királya pápa Nápolyi László mellé állását, főpapjai

elpártolását igyekezett gyorsan megtorolni s a legérzékenyebb
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ponton haladéktalanul válaszolt: megtiltotta a pápai adók szedé
sét és a pápai leiratok elfogadását, kihírdetését. Színte hetek alatt
fölszámolta a lázadást, s ennek szimbólumaként, uralma jogszerű

ségének bizonyságaként kellő külsőségek közepette Visegrádon
fejére tétette a Szent Koronát. Uralkodásának első tizenöt évében
rendeletei nem álltak egybe tudatos egyházpolitikája részeiként;
az 1403-as év eseményei kellettek ahhoz, hogy a főkegyúri jog el
ve megfogalmazódjon 1404-ben.1 Előjelek voltak ugyan, de nem
lehetett belőlük egyértelműen kikövetkeztetni azt, hogy a király
elődök alapítói joga (ius fundatoris) helyett a királyi felségjog (ius
dominil) válik a királyi jóváhagyás (placetum regium) alapjává.
Zsigmond király, miután vezérei az ellenállás tűzhelyeínek utolsó
ként parázsló zsarátnokait is eltaposták, 1404. április 6-án elren
delte, hogy az ő tudta és jóváhagyása nélkül senki nem kaphat
pápai irat alapján egyházi javadalmat, a megüresedett javadal
makkal járó egyházi tisztségek betöltését magának fenntartja és
az ország területén királyi jóváhagyás nélkül tilos elfogadni és ki
hirdetni a pápától vagy a római kúriától érkezett bármiféle bullát,
iratot.

Zsigmond uralkodásának első szakaszához fűződik a pécsi
egyetem (1367) után a második, az óbudai alapítása (1395), ame
lyet négy fakultásosnak szántak. Két szakaszban működött, 1395
1403 és 1410-1419 között. A királyi támogatás másodszori megvo
nása után végleg elenyészett.

A pápai és a magyar királyi udvar között a feszültség IX. Bo
nifác még ezen évben bekövetkezett halála után némileg enyhült?
VII. Ince (1404-1406), majd XII. Gergely (1406-1415) időnként ki
neveztek egy-egy főpapot a király tudta nélkül, máskor meg
Zsigmond szabályszerűen folyamodott a pápához valamely jelölt
jének kínevezése végett. A magyar uralkodó továbbra is kitartott
a törvényes pápa mellett, és az egyházszakadás megszüntetése miatt
egybelúvott pisai zsinatra (1409-1410) nem küldött követeket.

A pisai zsínat egy újabb, immáron második ellenpápát, V. Sán
dort megválasztva tovább fokozta a megoszlást. Ez utóbbi hirte
len halálát követően új utód támadt XXIII. János személyében,
akit a német választófejedelmek többsége támogatott. Az ő sze
mélye Zsigmond érdeklődését fölkeltette, mert a magyar király a
német császári koronára pályázott. Ezért a törvényes pápa mellől

a második számú ellenpápa táborába állt és rávette, hogy 1414
novemberére hívjon össze zsínatot: Konstanz város legyen a szín
hely. A XVI. Egyetemes zsínat egybegyűlt és a munkát Husz Já
nos cseh nemzetiségű prágai pap ügyének vizsgálatával kezdte,
nyilvánvalóan Zsigmond ihletésére. A magyar király fivére, IV.
Vencel cseh király (1378-1419) uralkodása alatt ugyanis a német
ellenesség fokozódott és az egyházi birtokok világi kézre adását a
cseh papság egy része, élükön Husz Jánossal, mínd hangosabban
követelte. A Konstanzi zsínat hármas célt tűzött ki maga elé, már-
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mint: az egyházszakadás megszüntetését, az egyházi élet reform
ját és a tévtanítások elítélését? Zsigmond előrelátó politikusként
szükségesnek vélte, hogy a magyar királyok főkegyúri jogát egy
házi testület is megerősítse, s ezért - szándékosan nem várva be
az új pápa megválasztását, mert egy testületet a felelősség szét
oszlása miatt könnyebb meggyőzni, mint egy személyt - a bíbo
rosi kollégium 1417. szeptember 19-én ünnepélyesen megerősítet

te mindazt, amit Zsigmond már gyakorolt és a jövőben magának
és utódainak is megkívánt. Vagyis a pápa csak a magyar király
által javasolt személynek juttathat főpapi tisztséget és javadalmat,
egyéb egyházi javadalmak adományozásába nem szól bele, csak
az érsekek tartoznak kinevezésükkor némi összeget fizetni a pá
pai kamarának, az egyházi perek csakis fellebbvitel útján kerül
hetnek a pápai kúriában működő biróság elé. A király beleszólása
az egyház intézményi életébe ezzel teljessé vált, Zsigmond egyik
vágya teljesült. A másik szintén, amikor 1417. november ll-én
Oddone Colonna bíborost a zsinat pápává választotta. A megte
remtődött egység pápája V. Márton néven uralkodott (1417-1431).
A zsinat a kitűzött három célból kettőt elért, a harmadikkal (re
formok) már maguk a zsinati atyák sem törődtek, ezért a zsinat
hamarosan (1418) befejeződött. A helyreállt egység nyereségnek
számított harminckilenc évnyi szakadás után, amikor néha még
maguk a később szentté avatott karizmatikus személyek sem tud
ták, ki is az igazi, a Péter-utód pápa? A nyugati kereszténység
egységére igencsak szükség lett volna az Európa délkeleti végei
ről egyre terjeszkedő iszlám hitű Oszmán Birodalommal szemben.

Később Zsigmond végső egyéni célkitűzése is teljesült, amikor
1433. május 21-én tekintélyes magyar kísérettel bevonult Rómába
és tíz nappal később, május 31-én IV. Jenő pápa (1431-1447) né
met-római császárrá koronázta. Uralkodásának utolsó szakaszára
egyre inkább a török terjeszkedés nyomta rá bélyegét, a veszélyes
szomszédságú Délvidéken a harangszó egyre gyakrabban figyel
meztetett közvetlen veszélyre. Zsigmond 1437. december 9-én a
morvaországi Znaim várában halt meg. Végakarata szerint példa
képe, Szent László király közelében, tehát a váradi székes
egyházban első felesége, Mária királynő mellé temették.

Zsigmond fiúgyermek nélkül halt meg, ezért az ország vezetői

leánya, Erzsébet férjét, V. Habsburg Albert herceget választották
királlyá (1437-1439). A koronázás már az új esztendőben történt,
1438. január l-én, Székesfehérvárott. A királyt Pálóczi György esz
tergomi érsek (1423-1439), a királynét Rozgonyi Simon veszprémi
püspök koronázta meg. Albert király egyik első rendelkezése az
volt, hogy az egyházakat mentesítette az őket sújtó adóktól és
egyházi javadalmakat nem juttatott világiaknak. A budai ország
gyűlésen (1439. május 29.) törvénybe foglaltatta: egyházi és világi
tisztséget egyszerre senki sem viselhet, világiak nem tarthatják
meg a kapott egyházi javadalmakat. E két intézkedés igyekezett
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szétválasztani szövevényes intézményi egybefonódásokat, ame
lyek az egyházi vezetést súlyosan terhelték. A magyar egyház bel
ső tisztulása ennek alapján legfelső szinten kezdődhetett volna el,
ha a királynak több idő adatik. Albert 1439. október 27-én útban
Bécs felé Neszmélyen meghalt, Székesfehérvárott temették el. Fel
esége, Erzsébet gyermeket várt tőle, aki 1440. február 22-én meg
született, s fiú volt: a keresztségben a László nevet kapta.

Amikor az országnagyok 1440. január 18-án Buda királyi várá
ban eldöntötték, hogy III. Ulászló lengyel királyt hívják meg a
magyar trónra, egyúttal az özvegy királyné részére férjet válasz
tottak. Abban állapodtak meg Ulászlóval, hogy még a koronázás
előtt feleségül veszi Erzsébetet. A királyné, miután fiút szült és
megszerezte a Szent Koronát, a helyzet urának vélte magát: má
jus IS-én Szécsi Dénes bíboros, esztergomi érsekkel megkoronáz
tatta Székesfehérvárott a csecsemő Lászlót. Eközben intő jelként
Murád szultán hónapokon keresztül ostrom alatt tartotta Nándor
fehérvárat. Nem a szultán haderején, hanem a várvédők kitartá
sán múlt, hogy Délvidék fellegvára nem jutott török kézre. A XV.
századi egyháznagyok közül bizony többre is jellemző volt az a
hozzáállás, amit a csecsemőt koronázó érsek tanúsított. Nem tö
rődtek azzal, hogy a válságosnak ígérkező időkben egy trónra ke
rülő gyermekkirály akár évtizedekre meghosszabbíthatja a hatalo
mért folyó küzdelmet, ami az ország egységét súlyos veszélybe
sodorta.

I. Ulászló (1440-1444) mellett azonban az ország rendjei kiáll
tak és 1440. június 29-én semmissé nyilvánították V. László meg
koronázását. Lehetett készülődni az új koronázásra Székesfehér
várott és ugyanaz a Szécsi Dénes július 27-én a Szent István feje
reklyetartójáról kölcsönzött koronával elvégezte a szertartást. A
Szent Korona ugyanis Erzsébet királyné birtokában volt. I. Ulász
ló a Szentszékkel kapcsolatban folytatta közvetlen elődje politiká
ját. Amikor a Bázelben ülésező XVII. Egyetemes zsinat eretnekké
vált és 1439. június 25-én letettnek nyilvánította N. Jenő pápát,
Albert tiltakozott a zsinat döntése ellen," A lengyelektől jött király
ugyancsak IV. Jenő mellé állt, aki 1442-ben Giuliano Cesarini bí
boros pápai legátust a béke követeként küldte a királyhoz és Er
zsébethez. A békítés mellett fontosabb feladata volt a török elleni
keresztes hadjárat megszervezése. Ulászló sem vonakodott a harc
tól, így 1443 nyarán elindult Budáról a hosszú ha~járatra, amely
nek vezére az erdélyi vajda, Hunyadi [ános'' lett. O az a gondvi
selés támasztotta férfiú, akinek a kezébe az ország sorsa letétetett.
A hosszú hadjárat sikeresnek bizonyult; a következő, az 1444
őszén bolgár földre vezetett azonban nem. A magyar sereg hiába
vette be Bodonyt, majd Nikápolyt, Várna mellett november lO-én
súlyos vereséget szenvedett a török hadaktól. A Fekete-tengeren a
nyugatról jött keresztény hajóhad nem rendelkezett akkora erő

vel, hogy képes lett volna megakadályozni a török hadtestek át-
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hajózását. Elesett a király, a pápai legátus, számos egyházi és vi
lági vezető; Hunyadi János viszontagságosan, de mégis megme
nekült. A megkoronázott kiskorú király mellé a Rákos mezején
egybegyűlt országgyűlés 1446. június 6-án Hunyadi Jánost kor
mányzóvá választotta, s ezzel az ország sorsa a következő tíz esz
tendőre biztos kezekbe került; noha Hunyadinak számtalan csatát
kellett megvívnia az északi és a déli végeken egyaránt. A hadve
zérnek emellett gondja volt az egyházi életre, ezen belül a szerze
tesség megújulásának sürgetésére és a ferencesek szigorú ágának,
az obszerváns irányzatnak a támogatására," A kormányzó, 1453
tól az ország főkapitánya, nem diadalról diadalra, hanem küzde
lernről küzdelemre haladt. A Szentszék támogatta Hunyadi János
Szerbiába vezetett törökellenes hadjáratát 1448-ban. A magyar ha
dak azonban a második rigómezei csatában (október 16-18.) vere
séget szenvedtek. Hiába látta a kormányzó a veszélyt, az ország
nagyok belső torzsalkodása, a kívülről érkezett támadások az or
szág védelmétől elvonták a szükséges pénzt és hadierőt. Egyetlen
biztos támasza maradt az országnak: a pápa, meg néhány szerzetes.

Még Zsigmond országolt, amikor 1432-ben Marchiai Szent Ja
kab, itáliai ferences szerzetes Boszniába jött és a hitbeli egységet
megbontó eretnekek ellen prédikált. Az obszerváns ferencesek a
hit tisztaságának helyreállításával az ország egységét erősítették; s
ezzel párhuzamosan a török támadásokat visszaverő seregek lel
kipásztorai lettek. Zsigmond király 1437. január 12-én kelt levelé
ben azt kérte Jakabtól, hogy társaival együtt Szent György napjá
ig legyen a török ellen küzdő seregnél. Ekkor folyt Szendrő várá
nak ostroma és a júliusban bekövetkezett fölmentésénél Jakabnak
nagy szerepe lehetett, mert a katonáknak látnoki módon előre

megmondta a győzelmet.

Konstantinápoly 1453. május 29-én elesett, II. Mehmed szultán
lóháton vonult be a Hagia Sophia templomba? A Bizánci Biroda
lom megsemmisült. Európában aki akarta, tudhatta, hogy a Ma
gyar Királyság lesz az oszmán támadás következő célpontja.

Marchiai Jakabot rendtársa követte, Kapisztrán [ános," aki min
dig szerzetestársai kíséretében utazott. Ök mellette az írnoki, tol
mácsi feladatokat látták el. Híre megelőzte érkezését, hatalmas tö
megek hallgatták, imádsága nyomán csodák történtek, betegek
meggyógyultak. Capestrano város szülötte 1455. június 5-én érke
zett Győrbe, s az új pápa, III. Calixtus (1455-1458) megbízását itt
vette kézhez. A spanyol származású Péter-utód pápai programjá
nak a terjeszkedő iszlám föltartóztatását tűzte ki, okulva Bizánc
elestéből (1453), s ebben a két János, Hunyadi és Kapisztrán lettek
munkatársai. A szövetséges hadsereg létrehozása nem sikerült. A
keresztes hadjárat meghirdetésére Juan de Carvajal bíboros közbe
jöttével került sor. Kapisztrán Szent János nyáron az ország kö
zépső vidékeit járta. Eger, Székesfehérvár után Szeged, Csanád,
majd Várad következett. Az őt kísérő rendkívüli jelenségek között
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voltak, amelyek félelmet keltettek, és voltak, amelyek csodálko
zást, mosolyt. Itt, amikor a székesegyházban prédikált, egy veréb
szállt a vállára. Ö elhessegette a madárkát, de az visszatért. Erre
a jelenlevő püspök ölébe ültette, a veréb onnan figyelte a szavát.

Kapisztrán Szent János 1455 telén Hunyadi János után ment
Erdélybe, s ott a keleti keresztények egységre vezetését munkálta.
Majd 1456. február 15-én a budai vár templomában átvette a pá
pa által küldött keresztet Carvajaltól, s április 15-én elindult Bu
dáról az országos, védekező jellegű keresztes hadjáratot hirdető

útjára. III. Calixtus pápa a távoli Rómából csak imádsággal segít
hetett, 1456. június 29-én elrendelte a déli harangozást és az Úr
angyala elímádkozását" Magyarország győzelméért. Öt nap múl
va, július 4-én Mehmed szultán megkezdte Nándorfehérvár ostro
mát. A fölmentő sereg élén Hunyadi János állt.

A nándorfehérvári győzelem történetének teljességéhez'" hoz
zátartozik, hogy Kapisztrán Szent János Hunyadi tilalma ellenére
kelt át a Száva folyón, hogy kis létszámú, rosszul fölfegyverezett
katonáival a sokszoros túlerőre támadjon. A szultán csapata e
meggondolatlan lépés fölötti örömében teljes erőből megtámadta
Kapisztrán seregét és közben a várral szemben felállított ágyúkat
magára hagyta. Hunyadi ezt látva, katonáival elfoglalta a törökök
ágyúit és saját ágyúikkal támadta hátba a szultán embereit. A
nándorfehérvári győzelmet, ha az országnak tetterős királya van,
jobban ki lehetett volna használni.

Az örömre gyász következett, méghozzá kettős. Előbb Hunya
di János augusztus ll-én Zimonyban érkezett el élete utolsó őrá

jához. Majd a hűséges társ 1456. október 23-án követte a hadve
zért az örökkévalóságba.

Az iszlám uralom a magyar győzelem ellenére feltartóztatha
tatlanul terjedt a Balkánon. Szerbia 1459-ben, Bosznia 1463-ban
lett hosszú századokra az Oszmán Birodalom része. Magyaror
szág pontosan hetven, Nándorfehérvár pedig hatvanöt évnyi ha
ladékot kapott.

A nándorfehérvári győzelem után a győztes két fia hamarosan
szabadságát vesztette, sőt az idősebb, László életét a budai Szent
György tér vérpadján hóhér pallosa oltotta ki. V. László 1457. no
vember 23-án Prágában meghalt, s ezzel a fiatalabb Hunyadi fiú,
Mátyás számára megnyílt először a börtön ajtaja, majd az út a ki
rályi hatalomhoz, amely 1458. január 24-én a Duna jegén át veze
tett. I. Mátyás február 14-én bevonult Budára, és ott a Nagyboldog
asszony-templomban megtörtént trónfoglalása. A Szent Korona
hiányában a koronázás késett (csak 1464-ben került rá sor), de
Mátyás megkezdte uralkodását (1458-1490). A pápát sietve bizto
sította, hogy apja törökellenes politikáját folytatja, miközben sok
irányú külpolitikával, hadi cselekményekkel foglalkozott. Uralko
dása első éveiben gyakran vett részt a pápaság által támogatott
keresztes hadakozásokban, a pápák (II. Piusz, II. Pál) komoly
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Viták a Szentszékkel

összegekkel támogatták a török elleni védekezést.i' A nagy, nem
zetközi összefogás elmaradt, noha II. Piusz pápa (1458-1464) bete
gen-félholtan Ancona kikötőjébe utazott, hogy a keresztény flotta
vezérhajóján tengerre szálljon az oszmán tengeri hajóhad ellen. A
hajókat várva halt meg Anconában.V I. Mátyás 1465-ben a táma
dást sürgető II. Pál pápával (1464-1471) közölte. hogy ameddig a
török nem támad, ő sem vonul hadba.

Mátyás király hosszú uralkodása folyamán a Szentszékkel ál
landó/ ugyanakkor változó minőségű kapcsolatban állt. A magyar
javadalmak s egyházi tisztségek betöltése a Szentszék részéről

idegen ajkú egyháziakkal már régóta feszültségforrásnak számí
tott. Még inkább azzá lett, amikor a pápai gyakorlatot Mátyás kö
vette/ például második felesége, Beatrix királynő rokonai (Arago
niai János/ Estei Hippolit) esetében, az érintettek kiskorúsága, sőt

gyermek volta fölött nagyvonalúan szemet hunyva. A Szentszék
megpróbálta a király döntéseinek kivitelezését megakadályozni,
ám igazán hatásosan nem tudott - vagy talán nem is akart? 
vele szemben föllépni. A szentszéki intézkedéseket Mátyás öröm
mel fogadta, ha azok politikáját segítették; ha viszont ellenkező

irányban hatottak, mindent megtett hatástalanításuk érdekében.
Mindezt nem lehet abba a túlzottan is egyszerűsített képletbe fog
lalni/ hogy a király nemzeti egyház megteremtésén fáradozott
volna. A pápától való függés - igaz, elég vékony szálon 
mindvégig megmaradt. Mátyás az idő haladtával a magyar egy
házat egyre inkább mint jövedelmet, valamint hadierőt biztosító
intézményt szemlélte, az egyháznagyokat pedig a királyság - sőt

a király! - szolgáiként tartotta számon, s vette igénybe szelgála
tukat, ha kellett, kit-kit a megfelelő szinten, képességei alapján. A
nehéz időkben az egyházi javadalmak, elsősorban az érsekségek
és püspökségek betöltése a sokféle, egymásnak feszülő érdek és
érdekellentét kereszttüzében azt az egyházi vezető réteget tette bi
zonytalanná/ sőt kiszámíthatatlanná, amely képes lett volna a ki
rályság intézményének további szilárdításával magát az egyre
jobban védekezésre kényszerülő országot támogatni az oszmán
török hadak ellenében.

Mátyás egyházpolitikájának sokszínű, ámde a királyi érdseke
ket soha nem felejtő volta tovább elemezhető és az uralkodó sze
mélyiségéről alkotott kép ámyaltabbá tehető. A történészek Má
tyás király kapcsolatát az egyházzal gyakran azonosítják a Szerit
székhez fűződő kapcsolatával, s egyházhűségét, következéskép
pen keresztény mivoltát az egyházi javadalmak betöltései körüli
viták során keletkezett, szándékosan dramatizált megnyilatkozá
sainak segítségével próbálják értelmezni. Az eljárás érthető, hi
szen nehéz elvonatkoztatni a Szentszékhez küldött, gondosan
megszerkesztett levelek, diplomáciai remekművek rendkívül meg
győző hangnemétől. Egyetlen példa elegendő erre, az 1462-es év
során, a Bosznia ügyében Rómába küldött levél/13 amit a pécsi
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püspök fogalmazott meg, természetesen Mátyás nevében; ebben a
király rendkívül finoman, áttételesen megleckéztette apápát.
Máskor, ha úgy vélte, fenyegetni is tudott. Volt olyan eset, amikor
Mátyás a pápával azt tudatta, hogy kész a kettős keresztet hár
mas keresztté alakítani, vagyis a latin kereszténységből a keleti
egyházba átmenni, ha a pápa nem enged követelésnek is beillő

kérésének.
Mátyás Bécs városában bekövetkezett halála (1490. április 6.)

majd székesfehérvári temetése (április 24.) után Jagelló Ulászló
cseh király is pályázott a magyar trónra. Corvin János, Mátyás
természetes fia június 13-án lemondott trónigényéről. a világi és
egyházi vezetők egy része átpártolt Jagellóhoz és némi hadakozás
után a rákosi országgyűlés július 15-én a cseh királyt magyar ki
rállyá (1490-1516) választotta. A koronázást szeptember 18-án tar
tották meg Székesfehérvárott. Az egyre fenyegetőbb Oszmán Bi
rodalom tőszomszédságában Mátyás király számtalan, érdekhez
inkább, elvekhez kevésbé igazodó személyi politikája ízetlen, fa
nyar gyümölcsöt termett a határozatlanságáról elhíresült II. Ulász
ló uralkodásával. A diplomáciai érintkezés a Szentszék és a Ma
gyar Királyság között továbbra is élénk maradt, intézni való
ügyek jócskán akadtak s érvényesítendő egyéni érdekek úgyszin
tén. Az már más kérdés, hogy a javadalmazottak szempontjából
sikeres utak, üWködések mennyiben szolgálták a magyar egyház
elemi érdekeit.

A Szentszék folytatta a Magyar Királyság török elleni védeke
zésének anyagi támogatását, azonban a VI. Sándort követő pápa,
II. Gyula (1503-1513) az itáliai hadszintéren olyannyira elfoglalta
magát, hogy az Oszmán Birodalom fenyegető jelenlétével nem
számolt, ellene nemzetközi összefogást (nem szavakban, hanem
tettekben) nem sürgetett. Az a "Szent szövetség", amit a pápa,
Velence és V. Ferdinánd spanyol király kötött 1511. október 4-én
(idővel II. Ulászló is csatlakozott hozzá!), nem az oszmán, hanem
a francia terjeszkedésnek akarta útját állni. A Magyarország szá
mára súlyos helyzetnek közvetlen közelről volt szemtanúja Ba
kócz Tamás bíboros,15 esztergomi érsek (1497-1521), aki 1512. ja
nuár 26-án érkezett Rómába, hogy ott részt vegyen a XVIII. Egye
temes, V. Lateráni zsinaton (1512-1517). A magyar egyház vezére
gyénisége "az elszalasztott lehetőségek" zsinatának (ti. reformok
kimunkálásával nem tudott elébe menni a hamarosan bekövetke
ző reformációnak) az elején részt vett; ám fontosabb volt, hogya
következő évi konklávén komoly (legalábbis költséges) erőfeszíté

seket tehetett a pápai méltóság elnyeréséért. Bakócz Tamás ezt
annak reményében cselekedte, hogy mint pápa, Európa keresz
tény nemzeteinek egybefogásával gátat vethetne az oszmán ára
datnak és Magyarország megmenekülne. A firenzei Medici csa
ládnak több pénze volt, mint az esztergomi érseknek és az egyen
lőtlen. küzdelem hamar eldőlt. Lorenzo il Magnifico második fia,
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A végvár eleste
1521·ben

Tomori érsek

Giovanni Medici 1513. március ll-én X. Leó néven foglalta el a
pápai trónt (1513-1521). A hadászat helyett a művészet pártján
állt, s közben gondoskodott arról, hogy Bakócz Tamás ne fondor
kodhasson ellene az örök Városban. A pápa 1513. július 15-én az
esztergomi érseket legátussá tette és feladatául adta a török elleni
keresztes hadsereg egybegyűjtését, majd hadba vezetését. Bakócz
Tamás 1513. november 6-án elhagyta Rómát és a következő év
április 9-én Budán kihirdette a pápai bullát, amivel elindította a
hetek alatt ellenőrizhetetlenné váló belháborút. A nagy remény
(magyar pápa) még nagyobb pusztításba (parasztfölkelés) torkol
lott.

II. Ulászló király 1516. március 13-án Buda várában meghalt és
hat nap múlva eltemették Székesfehérvárott. Kiskorú fia, II. Lajos
követte a trónon, akit már az előző évben összeházasítottak
Habsburg Máriával. Az egy hónap múltán egybegyűlt ország
gyűlés királyi tanácsot rendelt a tíz éves uralkodó mellé. Hat főúr

és hat főpap kapott lehetőséget a tizenhat köznemes társaságá
ban, hogy a Magyar Királyság sorsát jobbra fordítsák. Az egyhá
ziak közül Szatmári György pécsi püspök mint kancellár emelke
dett ki és irányította öt éven át az ország életét, vagy legalább
megpróbálta menteni a menthetőt. A Délvidék és ezen keresztül
az ország védelmét biztosító Nándorfehérvár eleste sem döbben
tette rá az ország hatalommal rendelkező vezetőit felelősségükre.

A wormsi német birodalmi gyűlésen 1521. április 3-án a magyar
követség segítséget kért a török ellen, ám Luther Márton hittételei
s az egyházi birtokok szekularizálása jobban érdekelték az ott
megjelenteket, mint Magyarország puszta léte. 1521. május 18-án
indult el a szultán serege Isztambulból s néhány hét múltán már
a déli határokat nyugtalanította. Július 3-án a délvidéki török csa
patok körülzárták Nándorfehérvárt, majd augusztus 8-án a közel
kétszázezer fős hadsereg rohammal bevette. A fellegvárba szorult
védők három hét ostrom után szabad elvonulás fejében feladták a
magyar Délvidék legfontosabb erődítményét. Ettől kezdve az or
szág közvetlen fenyegetettségben élt. A Délvidékről megkezdő

dött az elvándorlás, az egyházi élet mindennapjaira szintén hatott
a közelgő vihar.

A király és környezete tehetetlenül szemlélte az eseményeket.
A vránai perjelség ekkortájt megüresedett, s noha Tomori Pál, a
későbbi kalocsai érsek is pályázott volna a vránai perjeli tisztség
re, a király olyan harácsoló udvaroncot állított e helyre, aki a jo
hannita tartomány jövedelmét elvonta a védelmi munkáktól.
Amire Tomori Pált, a volt katonát az ország nagyjai VI. Adorján
pápa (1522-1523) parancsszavát is igénybe véve kikényszerítették
az esztergomi ferences kolostorból és a kalocsai-bácsi kettős érse
ki székbe ültették, három esztendő elveszett. Alighogy az 1523
májusában Budán tartott országgyűlés kinevezte Tomori Pált a
Délvidék kapitányává. rögtön hadba kellett szállnia a Pécsig fel-
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hatoló török sereg ellen. Majd a Száván átkelő csapatok elárasz
tották a Szerémséget és pusztították a falvakat. Nagyolaszinál
1523. augusztus 12-én a Tomori érsek vezette magyar hadtest
megütközött a török harcosokkal és fényes diadalt aratott. A kö
vetkező évek elsősorban Tomori Pál számára a lázas, kétségbee
sett felkészülés idejét jelentették, miközben a királyi udvar embe
rei, az ország előkelői nem tudtak, mert nem akartak felül
emelkedni a széthúzáson.

Nándorfehérvár török általi elfoglalása után a ciszterci monos
torbóllett erődítmény, Pétervárad számított az ország déli végvá
rának. Ennek eleste 1526. július 27-én mindenkit megdöbbentett,
pedig sokan ismerték a valós helyzetet. Antonio Burgio pápai kö
vet ekkor jegyezte fel Tomori érsekről, hogy "inkább csodával,
mint emberi erővel tartotta meg eddig is az országrészeket". A
csoda három évig tartó pillanata elmúlt, Mohácson augusztus 29
én az országért és a kereszténységért küzdő Tomori Pál fővezér

számára "az ég úgy nyílt meg, mint valami aranykapu'C" Mellet
te a főpapság, ha már életével nem tudta hivatását teljesíteni, leg
alább halálával akart helytállni: rajta kívül még hat főpap esett el
a mohácsi csatamezőn, s velük seregnyi kisebb egyházi méltóság.
A mohácsi vész után a törökök a Duna mentén felvonulva gyor
san Budánál termettek, majd azt és környékét kifosztva visszatér
tek határaik mögé. Útközben Bácsot felgyújtották, de helyőrséget

nem hagytak hátra. A harangokat kongató 15. század Mohács me
zején ért véget.
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