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A pápaság hanyatlása

A 14. század
Európája
A 14. század Európában történeti és egyháztörténeti szempontból
egyaránt ellentmondásos időszak. A katolicizmus és az ortodoxia
követői hozzávetőlegesen fele-fele arányban osztoznak kontinen
sünkön, rajtuk kívül sokáig csak az Ibériai-félszigeten találhatók a
mohamedán hitet a magukénak valló területek, s Kelet-Európa
északi része hódol a kis országból ekkor erős középhatalommá iz
mosodó pogány Litván Fejedelemségnek. A század folyamán ez a
vallásföldrajzi kép annyiban módosul, hogy 1354-ben az ugyancsak
mohamedán oszmán-török hatalom megveti lábát a Callipolí-félszi
geten, majd félelmetes gyorsasággal előretörve a Balkánon 1389
ben Rigómezőnmaga alá gyűri az addig erős szerb államot, 1396
ban pedig Zsigmond királyunk (1387-1437) nagy nemzetközi lovag
hadát is legyőzi. E jelentős területveszteséggel szinte párhuzamo
san azonban a kereszténység területet is nyer Európában - békés
úton: Nagy Lajos királyunk lányának, Hedvig lengyel királynőnek

(1384-1399) a Jagello litván fejedelemmel kötött házassága révén a
krewói lengyel-litván unió a litvánoknak a keresztény hitre térítése
jegyében következik be. Századunk legvégén a török európai előre

törésének egy időre gátat szab az oszmánokra kelet felől rátörő és
felettük 1402-ben nagy győzelmet arató tatár hódítás.

A század politikai viszonyainak fontos tényezője az 1328-ban
kihalt Capeting-dinasztia örökéért folyó, s a százéves háborúban
(1337-1453) hosszú fegyveres konfliktussá fejlődő angol-francia ri
valizálás. A kisebb megszakításokkal szinte folyamatosan zajló há
ború Európa két legvirágzóbb országát hosszú időre szinte teljesen
lekötötte, s ezzel mintegy elvonta a kontinens más térségeinek az
ügyeibe való hatékony beleszólás lehetőségétől.

A 14. század magával hozta a nem sokkal korábban még abszo
lút lelki és politikai tekintélynek örvendő pápaság hanyatlását is. A
megelőző századok invesztitúra harcai során a Német-római Csá
szárságon úrrá lévő pápai hatalom a 14. század elején maga is el
vesztette önállóságát, s miután V. Kelemen (1305-1314) székhelyét
a francia területekkel határos Avignonba helyezte át, a francia ér
dekek politikai támaszává vált. Ráadásul az 1309-től 1377-igtartó
"babiloni" fogság 1378-ban kettős pápaválasztásba torkollott: a Ró
mába visszatérő s ott uralkodó VI. Orbán (1378-1389) ellenében a
bíborosok francia orientációjú csoportja VII. Kelemen (1378-1394)
személyében (Avignonban székelő) ellenpápát választott. E "nagy
egyházszakadás" azt eredményezte, hogy az (egyébként vallásos)
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A pápai hatalom
korlátozása

John Wyclif

A Német-római
Császárság

európai uralkodók a két pápa közül a politikai érdekeiknek megfe
lelőbbet ismerjék el Szent Péter törvényes utódjának. Orbán és Ke
lemen egyaránt egyházi büntetéssel sújtotta ellenfelét és a másik
pápa követőit - mégis találunk mindkettőjük hívei közt később

kanonizált szentet is!
A pápaság tekintélyének hanyatlása nyomot hagyott a 14. szá

zad teológiájának az alakulásán is. A ferences Ockham a pápai
teljhatalom korlátozásáról elmélkedett, s úgy vélekedett, hogy a
pápa hatalma csupán a lelkek üdvösségéhez és a hívek vezetésé
hez szükséges dolgokra terjed ki. Páduai Marsilius párizsi filozó
fia professzor a népfelség gondolatát fejlesztette tovább, s (a poli
tikai hatalom által összehívott) egyetemes zsinatot tette meg a
legfőbb egyházi hatalomrná. Mindemellett tagadta az egyház be
leszólásának a jogosságát a (nem lelki) bírói és törvényhozói
ügyekbe.

Az avignoni pápák franciabarát politikája kiváltotta az angol
királyok egyházkorlátozó intézkedéseit, s bátorította a pápaság el
len nyilatkozó angol filozófusokat. Közülük John Wyclif kimond
ta/ hogy a világi hatalom és a vagyon ellentétes Krisztus, vala
mint az apostolok tanításával, és ártalmas az egyházra. Ezek a
nézetek hatottak az 1380-as angol parasztfelkelés résztvevőire,

hosszabb távon pedig előkészítették a 15. század nagy zsinatait,
nemkülönben a huszita eszmerendszert, amelyen keresztül még
tovább, a 16. századi reformációig íveltek.

A Német-római Császárság a 16. századra látszólag magához
tért a pápaság elleni invesztitúra harcokban elszenvedett korábbi
vereségéből és a megelőző évszázad interregnumainak zűrzavaros

állapotából. Bajor Lajos (1313-1347) hosszú küzdelmek után nem
csupán ellenlábasát, a XXII. János pápa (1316-1334) és a magyar
király által is támogatott (Habsburg) Szép Frigyest (1314-1330)
győzte le (mühldorfi csata, 1322)/ hanem hatalmát is meg tudta
erősíteni. Mindemellett hiába volt ő is s (Luxemburgi) IV. Károly
(1347-1378) is a büszke császári cím tulajdonosa, s mint ilyen, az
első Európa koronás főinek a társaságában. Ha birodalma formá
lisan a lengyel és a magyar határoktól Franciaországig, az Északi
tengertől (és a Dánia birtokában lévő Schleswigtől) az Adriai- és
a Földközi-tengerig terjed is, s ráadásul néhány észak-itáliai terü
let/ s a francia Provence grófsága is hozzá tartozott, a hatalmas
birodalom csak névleg állt a császár uralma alatt: egyes tartomá
nyai államot képeztek az államban, az egyes birodalmi fejedel
mek pedig szinte teljesen önálló politikát folytattak. Így a 14. szá
zad legkiválóbb német uralkodója, lY. Károly is - felismerve a
realitásokat - csak a saját családi tartományaira támaszkodva tu
dott elődeinél jelentékenyebb hatalomra szert tenni.

A cseh területeket fejlesztve Károly támogatta a még édesapja
által érseki rangra emelt prágai (fő)egyházmegyét. 1348-ban meg
alapította/ s fallal vette körül Prága Ujvárosát. Prágában (ugyan-
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A Hanza-szövetség

A svájci kantonok

Észak-kelet-európai
hatalmi harcok

csak 1348-ban) egyetemet is alapított. Így székvárosa Európa
egyik legvirágzóbb - és hetedik legnépesebb városává vált.

IV Károly további nevezetes tette, hogy - ugyancsak reálpoli
tikusként - az 1356-os német Aranybullával ő szentesítette or
szágában a tartományúri hatalmat: az egyes fejedelmeket szinte
teljes önállósággal ruházta fel (pénzverési jogot, önálló bírásko
dást, vámszedést stb. biztosítva nekik), a hét legjelentősebb egy
házi és világi fejedelem, a mainzi, a kölni, a trieri érsekek, a cseh
király, a szász herceg, a rajnai palotagróf és a brandenburgi őr

gróf ezen felül még abban a kiváltságban is részesültek, hogy ők

választhatták meg a német királyt, illetve a császárt.
A cseh területeken kívül századunkban nagyot fejlődött a na

gyobb kereskedővárosok (Hamburg, Lübeck, Bréma) irányítása alatt
álló Hanza városszövetség, amelynek kereskedői külföldön is 
Londontól Novgorodig - különféle előjogok birtokába juttatott tele
peket szerveztek, hajóik Oroszországtól Angliáig a legkülönbözőbb

árukkal megrakva járták az északi tengerek vizeit. (IV. Károly csá
szár maga is kapcsolatban állt a Hanza-városokkal.) Főleg a század
vége felé más városszövetségek is fontos szerephez jutottak. Az
1380-as években a svájciakkal szövetségre lépő rajnai szövetség si
kerrel mérte össze fegyvereit a Habsburgokkal.

Az Alpok átjáróinak a birtokában stratégiai helyzetű svájci
kantonok 1315-ben döntő győzelmet arattak Habsburg Lipót oszt
rák herceg ellen (morgarteni csata). Hamarosan jelentős városok
is csatlakoztak hozzájuk (Zürich, Bem), s 1386-ban Sempachnál
ismét győzedelmeskedve sikerült elismertetniük az osztrák terüle
tektől való függetlenségüket.

A 14. században a Német Lovagrend is hatalma csúcsára jutott.
1342-ben Lengyelországtól sikerült megszereznie Pomerániát, s
hosszú harcokat folytatott a litvánokkal és az észtekkel. 141O-ig,
összefogott ellenfeleitől elszenvedett grünwaldi vereségéig a lova
gok igen jelentős hatalomnak számítottak.

A 12-13. században széttagolt lengyel területeket a 14. század
elején Lokietek Ulászló brzesc-kujáviai fejedelem egyesítette, aki
1320-ban lengyel királlyá koronáztatta magát. A cseh király azon
ban elragadta, s (az elismerés fejében) meg is tartotta Sziléziát.
Ulászló fiát, Nagy Kázmért (1333-1370) a litvánok ellen folytatott
számos háborújában unokaöccse, a mi Nagy Lajos királyunk
(1342-1382) segítette, aki hosszú évtizedeken át a gyermektelen
Kázmér örökösének számított, s nagybátyja halála után el is nyer
te a lengyel trónt. "Magyar" Lajost (1370-1382) azonban nem szá
mítják nagy uralkodóik közé a lengyel történészek: saját, majd lá
nya trónöröklésének elismertetése érdekében a király számos en
gedményre kényszerült, amelyek meggyengítették az uralkodói
hatalmat.

A litvánok - miután nyugat felé vezető útjukat a lengyel-ma
gyar és a német lovagrendi seregek elállták - kelet felé próbáltak
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terjeszkedni. Olgerd (1345-1377) megvetette lábát Kijevben, Csemi
govban és Volhiniában, sőt két ízben Moszkva elfoglalására is kísér
letet tett. Az orosz fejedelmek ekkoriban tatár fennhatóság alatt áll
tak, s első önállósulási törekvéseikkel kísérleteztek. Omitrij Ivanovics
moszkvai nagyfejedelem (1359-1389) a Don melletti Kulikovónál
1380-ban nagy csatát nyert a tatár Arany Horda ellen, a tatár ural
mat azonban még nem sikerült megdöntenie. A megvert Mamaj kán
helyébe lépő Tohtamis 1382-ben Moszkvát is elfoglalta.

A Balkánon A Balkánon a 14. században két újonnan alapított állam-
alakulat teszi meg kezdő lépéseit, a magyar királyok hűbéresei ál
tal igazgatott Moldva és Havasalföld. Ezek, valamint a többi bal
káni állam (Szerbia, Bulgária, Bosznia és a hanyatló Bizánc) egy
más elleni harcaikban és az egyes területek uralkodó családjain
belül a hatalomért folyó küzdelmek során többször segítséget kér
nek az Európában lábát a század közepén megvető Oszmán Biro
dalomtól, amivel (akaratlanul is) elősegítik a török gyors előretö

rését és európai nagyhatalommá válását.
Magyarország helyzete Hazánk helyzete a 14. század Európájában igen kedvező volt.

Miután első Anjou-uralkodónk, Károly Róbert (1308-1342) úrrá
lett a különböző tartományurakon, erős központi hatalmat hozott
létre. Amint láthattuk, ekkoriban nem volt Európában igazi nagy
hatalom (a pápaság és a császárság lehanyatlott, Franciaországot
és Angliát lekötötte a százéves háború, a Német Birodalom nem
volt egységes), így Magyarország Károly Róbert uralma második
felében és Nagy Lajos uralkodása idején nagyhatalomnak számí
tott, amelynek elsősorban az erős Litvániára és - az 1360-as
évektől - a gyorsan terjeszkedő Oszmán Birodalomra kellett fi
gyelemmel lennie. A tartományurak leverése után, Károly Róbert
és Nagy Lajos alatt alig érinti ellenség hazánk területét, Lajos fő

leg lengyel és litván területeken, a Balkánon és Itáliában vívja há
borúit, az itthoni békés termelőmunkát nem fenyegetik az ellen
ség pusztításai. Mária (1382-1395) és Zsigmond uralkodása alatt a
századvégen ez a helyzet már megváltozik: az 1390-es évek török
becsapásai már előrevetítik a későbbi vészterhes időket.

A 14. század társadalma minden változatossága mellett Euró
pa-szerte egységes abban, hogy a kontinens szinte minden keresz
tény országában jobbágyok dolgoznak a földesurak tulajdonában
lévő földeken. Szinte egyedüli kivétel a több kisebb állam
alakulatra bomló Itália, ahol egyes helyeken sor került már a job
bágyviszonyok felszámolására. Érdekes ugyanakkor, hogy a sze
mélyükben szabaddá vált parasztok földbérleteinek a terhei vete
kednek a jobbágyterhekkel (mezzadria = feles bérlet). A városia
sodó Firenzében a gyapjúkártoló munkások valamint a hozzájuk
csatlakozó kis mesterek (és parasztok) mozgalmának az eredmé
nyeként 1378 tavaszán sor kerül Európa első munkásfelkelésére
(ciom pók felkelése).
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A kor vallásossága a bemutatott vallásellenes tanok és a pápa
ság hanyatlása ellenére sem hanyatlott le egyértelműen. Szép
számmal találkozunk a hit szinte felmagasztosult megnyilvánulá
saival.

Misztikusok Heinrich Seuse, az 1366-ban elhunyt német misztikus szerzetes
nem csupán műveiben hirdeti az aszketizmust, hanem Jézus ne
vét is a szíve fölé tetováltatja. hogy olyan szerelmeshez hasonlít
hasson, aki kedvese nevét a köpenyén viseli. VI. Károly francia
király (1380-1422) egy ünnepélyes alkalommal kiosztja őse, Szent
Lajos (1226-1270) bordáit. A neves teológus, Pierre d'Ailly és az
uralkodó nagybátyjai, Berry és Burgundia hercegei egy-egy egész
bordát kapnak, a főpapok egy csontot, hogy osszák el egymás
közt. Az osztozkodásra az ünnepélyes lakomát követően mindjárt
sort is kerítenek.

Nagyon tanulságos, hogy Dante (1265-1321) Isteni Színjátékának
az Alvilágában pápák is bűnhődnek. Boccaccio (1313-1375) a ko
mikum eszközeivel teszi nevetségessé a korabeli társadalom laza
erkölcsű képviselőit, akik sorában szép számmal szerepelnek egy
házi személyek is. Nem érdektelen, hogy Boccaccio frivol törté
netein előszeretettel szórakozott Endre hercegünk feleségének, Jo
hanna nápolyi királynőnek (1343-1382) az udvara is, amely a sze
rencsétlen hercegre végül orgyilkosokat küldött ...

Az egyház időleges hanyatlása, a sok áldozatot követelő száz
éves háború, a török európai megjelenése és gyors előretörése, a
századközepi nagy pestisjárvány, a városi lakosság számának
csökkenése, a falvakban a műveletlen földek számának emelkedé
se, a romló éghajlati viszonyok, s végül az egyes gazdaságtörté
nészek által kedvezőtlennek minősített folyamatok mérlegelése
alapján - a magyar sikerekkel szemben - európai látószögből

vizsgálva a 14. század aligha nevezhető a siker évszázadának. s a
neves holland történész, [ohan Huizinga századunkról is írt műve
címéül A középkor ősze megnevezést adja, munkájának magyar for
dítása pedig A középkor alkonya címet viseli.
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