
oszétek és ebből kellett nekik római katolikussá válni. Tudjuk, hogy a keresztény 
egyház az egyházszakadás után megsemmisítette azokat az emlékeket, amelyek az 
ortodoxiára vonatkoztak. Itt nálunk Magyarországon is úgy kellett templomi védőszent 
nevekből és másokból kibányászniuk a kutatóknak, hogy igazolják: a magyarok is 
keresztények voltak, s jó részük a bejövetel előtt, már jóval Szent István előtt megke-
resztelkedett. Tehát a jászok már sokkal régebben felvették a bizánci kereszténységet 
és erről tértek át a római katolikus hitre. A jászok beolvadása azt eredményezte, hogy a 
nyelvi magyarosodás is gyorsan megindult. 

A török után a többszörös futás, a lakosság megritkulása következtében a nagyon 
sok, északról érkezett szlovák és főleg palóc beköltözött, összeolvadt a mai jászsági 
lakosokkal. Azonban nyugodtan állíthatjuk, hogy a Jászság népe fizikailag is átélte a 
török időket, és genetikailag visszakapcsolódik az egykori oszét törzsekhez. 

Mi a helyzet Jászkisérrel? Ez az egyetlen református település a Jászságban és meg 
kell mondanunk, hogy igazában a Kunsághoz tartozott. A kunmadarasi Madaras család 
birtoka volt ez a terület, de mivel a Tiszán erről esett, és mivel megszűnt a két nép 
között minden kapcsolat, ez az orientáció már úgy érvényesült, hogy magával vitte a 
jászkíséri népet is. Tehát, ha Jászkisérről akarok szólni, inkább kunokról kellene 
beszélnem, mert a Kunság nyúlványa volt ez a terület. Ha kimegyünk az Apáti orszá-
gút túloldalára, ahogy elhagyjuk a vasútállomást mindenütt mocsaras, nádas részek 
vannak. Jól tudják a jászkisériek, hogy mennyire vizes terület ez. A templomba vala-
mikor csónakkal lehetett menni a túlsó oldalról, illetve ott a templom mögötti részig ért 
egy hatalmas tó, mocsárvilág, amiről még helyi mondák is vannak, ott menekültek a 
török elől és más hasonló dolgok. 

Tehát Jászkisér tulajdonképpen kun település. Életformája is ahhoz húzott és ere-
detileg birtokilag is odatartozott. Nagyon valószínű, hogy a Jászság ellenkező irányú -
nem tiszántúli orientációja - szippantja magához ezt a községet, de a különállása most 
is megőrződik. Ha szabadna ezt mondanom, talán inkább jászknnoknak tekinthetők, 
de ez a fogalom későbbi. A Jászkunság csak 1745-ben jön létre, addig mind a három 
kerület külön jogrenddel, külön oklevéllel rendelkezett és történelmietlen Jászkunság-
ról beszélni az 1745-ös redempció előtt. 

Szabó László 

Egy itáliai merénylet 650 év előtt 
és a magyar lovagkor 

Az események kiindulópontja az akörüli politikai bonyodalom volt, hogy Róbert 
(1309-1343) királyt ki kövesse a nápolyi trónon. Róbert király unokája, Anjou Johanna 
(Giovanna 1326-1382) számára akarta biztosítani az utódlást, aki az 1328-ban elhunyt 
Károly calabriai herceg és nápolyi trónörökös leánya volt. Johannát dinasztikus tervei-
nek megfelelően a magyar Anjou Károly Róbert király kisebbik, 1327-ben született 
fiával, Andrással kívánta összeházasítani, és a francia eredetű XXII. János pápa meg is 
adta az egyházi felmentést e rokonházassághoz. 1332-ben Piacenzai Jakab olasz erede-
tű magyar titkos kancellár kötötte meg a nápolyi és a magyar udvar egyezményét. 
András herceg már 1333-ban Nápolyba költözött az ottani viszonyok megismerésére és 
ott a calabriai herceg címet kapta, amit a trónörökösök szoktak viselni. Amikor 1343-
ban Róbert elhunyt, olyan végrendeletet hagyott hátra, amely szerint Johanna lett az 
uralkodó. így azután viszály támadt a trón betöltése miatt, mivel Johanna maga kívánt 
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uralkodni (így is szerepel az olasz történelemben, 1343-82). András anyja, a lengyel 
születésű Erzsébet királyné a francia eredetű VI. Kelemen pápához és Nápolyba uta-
zott 1343-ban a nápolyi korona megszerzésének egyengetésére, s olyan hatalmas 
értékű ajándékokat és annyi pénzt (80.000 aranyforint) ajándékozott a pápaságnak, 
hogy a magyar államkincstárt csaknem kiürítette. Egyengette a magyar Anjou aspirá-
ciót kerekegyházi Lackfi Dénes (Kerekegyházi Lack tárnokmester fia) ferences szerze-
tes és teológiai lector 1344-i követsége a pápai udvarban. Bár a pápa támogatta kíván-
ságát, elismerte András királyi címét és sürgette koronázását (1344. jan. 19 ), a magyar 
Anjouk mégsem érhették el céljukat, Andrást 1345. szeptember 18-án Aversa melletti 
vadászat során udvari emberek meggyilkolták. 

A nápolyi nép - amely sokat szenvedett a francia udvartartástól és az idegen urakat 
kiszolgáló gazdag polgároktól - megtudva a címzetes király sorsát, felháborodva 
rohanta meg a királyi palotát, a Castel Nuovot. Johannának azonban sikerült elmene-
külnie. Sőt arcátlanul, a gyászév leteltét sem várva meg férjhez ment András gyilkosai-
nak egyikéhez, Taranto hercegéhez, Lajoshoz. Lajos magyar király viszont öccse 
meggyilkolását ürügyként felhasználva, 1347-ben bosszúhadjáratra indult Nápoly 
ellen. Merész külpolitikai célja az volt, hogy a maga kezében egyesítse a magyar és a 
nápolyi királyságot. Az itáliai nagyhatalmak, a pápa és Velence ellenezték a saját 
érdekeikkel szemben álló tervet. Ezért a magyar sereg egységekre (60, 100, 1000 fő) 
oszolva vonult Itálián át délre. (Ellátásukat részben a magukkal vitt szárított hús biz-
tosította.) Aquilában fogadott német zsoldosokkal egyesültek. 

A dél-itáliai nemesek és a melléjük fogadott más német zsoldosok 1348-tól súlyos 
harcokban állottak a Nápolyba bevonuló Lajos seregével. A lovagi magatartásnak 
megfelelően seregét személyesen vezető Lajos király 1348. január 11-én nagy győzel-
met aratott Capua mellett, bevette Aversát, és ott kivégeztette Durazzói Károly nápolyi 
herceget. Ez elégtétel volt öccse haláláért, de Itáliában ellenkező visszhangot keltett. 
Mire január 24-én diadalmenetet tarthatott Nápolyban, a lakosság szemben állt vele. 

A pápaságtól elhagyott Rómában Cola di Rienzo lett a város vezetője, aki meghívta 
Rómába Itália városainak, sőt Európa királyságainak képviselőit. Róma azonban a 
tribunus minden törekvése ellenére csaknem teljesen elszigetelt maradt. Magyar 
vonatkozásban is érdekes Cola di Rienzónak egy szereplése, amellyel főhatalmát a 
római tömegek előtt is demonstrálni igyekezett. A hagyomány szerint a magyar és a 
nápolyi királyi udvarok vetélkedtek, hogy a tekintélye csúcsán álló Rienzo melléjük 
álljon. A két ellenfél tőle várt ítéletet. Lajos személyesen kereste fel a tribunust. Ez csak 
1347. nyarán-őszén, az első nápolyi hadjárat idején történhetett. 

A néptribunus csaknem egykorú római életrajza is megemlékezik Lajos király díszes 
öltözetű, nagy és tekintélyes követségéről, amely a római nép nyilvánossága előtt járult 
Cola di Rienzo elé, hogy megnyerje az igazságos bosszú ügyének. A római tribunus -
fején diadémmal, kezében keresztes hatalmi jelvényével - adta meg válaszát a köve-
teknek, magára vonatkoztatván egy zsoltáridézetet: „ítélkezni fogok igazsággal a 
földkerekség felett és méltányossággal a népek felett." 

Valójában Rienzo helyzete még az Örök Városban is ingatag volt, 1347. decemberé-
ben elbukott. A néptribunus elmenekült. A pápaság szerette volna kézrekeríteni 
Rienzot. Amidőn 1348. május 7-én híre terjedt, hogy Nápolyban felkereste Lajos ma-
gyar királyt, VI. Kelemen legátusa útján azt kívánta, hogy a király szakítva a kiátkozott 
és eretnekgyanús bujdosóval, fogassa el, és adja át a római bíróságnak. De a pápai 
fellépés alapja csak álhír lehetett. Cola di Rienzo nem járt Nápolyban. 

A nápolyi hadjáratok alkalmat nyújtottak a magyar fő- és köznemességnek egy új 
típusú lovagi magatartásra, hűségre és egyéni hősiességre. Ebben is kitűntek a magyar 
ferences diplomata testvérei, a Lackfiak. A kerekegyházi Lackfi István erdélyi vajda 
1348/49 során a magyar hadak fővezére volt, jelentékeny győzelmeket aratott Ascoli mellett 
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Képek a Nekcsei-bibliából, XIV. szd. - Mela Hansen könyve után 
(1349. január 23 ) és Aversa mellett (június 6.). A kerekegyházi Lackfi Miklós zempléni 
főispán a második nápolyi hadjáratban Benevento mellett aratott számottevő győzel-
met (1350). A kerekegyházi Lackfi András székely ispán volt a nápolyi helytartó (1350-
52). István fia, a simontornyai Lackfi Dénes főlovászmester a második nápolyi hadjá-
ratban vett részt. Sikereik mégis múlók voltak, győzelmeik taktikai értékűek, de a 
háboni végleges megnyerésére nem elegendők. 1349 júniusában az aversai ütközet-
ben a magyar király hada győzött. A nápolyi nép azonban, amely eleinte örömmel 
fogadta Lajost, a várost fosztogató sereggel - miként az egykorú krónikás leírja -
„késsel és körömmel" szállt szembe. 

Lajos elvonult, majd szándéka megvalósítása érdekében 1350-ben újabb hadjáratot 
indított. Manfredonia, Barletta és Bari után bevette Beneventot, Melfit és Troiát. Lovagi 
tekintélyét gyarapította Aversa ostrománál kapott sebe, majd újabb nápolyi bevonulá-
sa. Az általa viselt „Salerno fejedelme" cím azonban alig jelentett tényleges hatalmat. 
1350. szeptember 14-én útnak indult hazafelé, Rómán át. Kincstára kiürült és emiatt a 
pápai álláspont tudomásul vételére kényszerült (1351), mert rászomlt a kárpótlásként 
megkapott magyarországi pápai tizedek nem kis összegére (300.000 forint). A nápolyi 
párt ellenállása pedig makacs volt. 1350-től I. Johanna együtt uralkodott Tarantói 
Lajossal, akit társkirállyá koronáztatott. Továbbra sem nyerte el a magyar Lajos a 
pápaság támogatását. Már 1352-ben Copertino mellett (a görög szórványok salentoi 
vidékén) az otrantoi csapatok győzelmesen harcoltak egy odavetődött magyar csapat-
tal. A magyar uralkodó zsoldoscsapatai nemegyszer átálltak az ellenséghez. Sőt, a 
feudális haderő is bomladozott. Johanna 1352-ben lényegében visszanyerte országát. 
Még Tarantói Lajos is tudott magyar alakulatot szolgálatába vonni: Atinai János fia 
Miklós kapitány Magna societas Ungaromm nevű seregtestét. Ezek 1361-ben Johanná-
val szerződtek és felléptek a nápolyi királyság közbiztonsága érdekében, a 
brigantaggio - banditák - ellen. Az 1360-as években Lajos magyar király kénytelen-
ségből feladta nápolyi hódító terveit. Arany János méltán adta Lajos király ajkára a 
panaszos szavakat: „így az egész bosszúm véres buborék volt, Elpattana; most már 
helye - csak egy vérfolt!" 

Nápoly (és Itália) belső egysége sem erősödött meg ebben a kalandsorozatban, 
amely földjén a német és az angol zsoldosalakulatok pusztítását tette lehetővé. Észak-
nyugat-Itáliában egyre nagyobb jelentőségre tett szert Savoya, amelynek uralkodója VI. 
Amadeus (a „zöld" gróf, 1343-1383) ügyesen kihasználta az itáliai belháborúkat. Lajos 
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magyar király szövetségeseként megszerezte a Johanna nápolyi királyné ellen felkelt 
piemonti városokat (Chieri, Cherasco, Mondovi, Cuneo). Magyar szövetségben több 
várost hódított el Galeazzo Viscontitól, Milánó urától is. VI. Amadeus zsoldossereget 
tartott fenn, benne néhány száz magyar íjászt. Udvarában virágzott a lovagi élet. A XIV. 
században Toscana fontos városállama volt még Firenze régi vetélytársa, Siena. Lakos-
sága felülmúlta a 30 ezer főt. A sienai zsoldossereg szereplésének magyar vonatkozása 
is van: 1358-ban a város magyar zsoldosokat is szerződtetett Perugia elleni harcában. A 
pápaság szinte csak egy volt a versengő itáliai kisállamok sorában, mégis a magyar 
király túltette magát a nápolyi sérelmen és támogatást nyújtott a pápai államnak. 1356-
ban a kerekegyházi Lackfi Miklós volt a pápa segítségére küldött magyar sereg vezető-
je. 1357/59 során többször küldött Lajos sereget az egyházi állam oltalmára. A magyar 
lovagi hagyományokban a legnagyobb hírnévre és a leghosszabb irodalmi utóéletre 
Toldi Miklós tett szert, aki Bihar vármegyei nemesi családból származó birtokos úr 
volt, s miután már Pozsony vármegyei alispán és pozsonyi várnagy rangját betöltötte 
(1352-54), 1365-ben Itáliában harcolt, a pápai szolgálatban álló angol zsoldosvezér 
Hugh Mortimer „fehér csapat" nevű alakulatának alvezéreként. A XIV. században 
Észak-Itáliában önálló állam volt Bologna városa. 1376. márciusában felkelés tört ki a 
városban. Lerázta a pápai hatalmat. Helyreállt a communális szabadság. Az új helyzet-
ben a város lépéseket tett hadereje kiépítésére, egyebek mellett magyar zsoldosokat is 
fogadott. A haderő jegyzékeiben (Libri degli Stipendiarii) 1376 és 1400 között olyan 
csapattisztek szerepelnek, mint Szalai Bereck és Benedek, Vasvári Jakab, Trencsényi 
János, Fehérvári Lukács, Nyiri Péter. Mindez mutatja a hadszervezeti korszakeltolódást 
Magyarország és Itália között: a lovagi típusig eljutó magyar vitézek már a zsoldosság 
viszonyai közé csöppentek és erre a legkevésbé volt jellemző a hűség eszménye. 
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Kétszázötven esztendeje 
született Benkő Ferenc 

1913-ban a nagyenyedi Bethlen Kollégium tanári kara Szilády Zoltán természetrajz 
tanár kezdeményezésére felhívást bocsátott közre, állítsanak emléket Benkő Ferenc-
nek, az első magyar nyelvű ásványtan szerzőjének, az enyedi múzeum megteremtőjé-
nek, a híres természettudósnak. Halála százéves, majd születése kétszázadik évforduló-
ját a két világháború eseményei elsodorták, a méltó megemlékezések elmaradtak. A 
mostani évforduló kapcsán érdemes föleleveníteni a tudós professzor életét és mun-
kásságát. 

Kisbaconi Benkő Ferenc 1745. januárjában született Magyarláposon. Az ekkor már 
külföldön is elismert nagyenyedi kollégiumnak lett diákja. Enyedi pappá szentelése 
után Svájcban folytatta tanulmányait, majd 1780-ban a híres erdélyi bányász, Ribitzei 
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