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Az alábbi írásunkban a Templomos Lovag-
rend elleni per lefolyását ismertetjük főbb vona-
lakban. Tisztázzuk azt is, hogy kinek állt érde-
kében az egész, milyen mozgatórugók működ-
tek a háttérben, és a végén felvázoljuk a folya-
mat történészi megítéléseit. Igyekszünk bemu-
tatni, hogy az ügymenetben már a letartóztatások 
előtt, illetve folyamatában is, eleve el volt döntve 
a végső ítélet. Nem ígérünk könnyű olvasmányt, 
de törekszünk arra, hogy érthetően, időrendben, 
érdekesen és olvasmányosan az egész megrázó, 
felkavaró történetet bemutassuk.

Honnan is indult a történet? IV. Szép Fülöp/ 
1285-1304 / a francia királyság területi kiterjesz-
tésére törekedett, meg akarta erősíteni a köz-
ponti hatalmat. Emiatt azonban nem csupán a 
hazai bárókkal került konfliktusba, és háborúba, 
hanem számos szomszédjával is. Ezek a háborúk, 
és maga az állam centralizálása nagyon sok pénzt 
igényelt. Ezért űzte el országából a lombardokat, 
az itáliai pénzváltókat, persze elkobozva a vagyo-
nukat, és 1306-ban a szintén pénzügyekkel fog-
lalkozó zsidókat. Utóbbi esetben is jelentős pénz-
hez jutott. És ekkor kerültek sorra a templomos 
lovagok. Az előző csoportoknál működhetett az 
idegenellenesség, de Franciaországban a templo-
mosok franciák voltak! Más országokban is voltak 
templomos rendházak: Portugáliában, Aragóni-
ában, Angliában, Skóciában, Magyarországon, 
az itáliai és német területeken, a katonai erejük 
zöme pedig Cipruson tartózkodott Akkó 1291-
es elestével, illetve Ruad szigetének 1302-es elve-
szítésével. A rend ennek ellenére mind katonailag, 
mind pénzügyileg töretlen maradt. Gazdagságuk 
sok irigységet szült. V. Kelemen pápa (1305. júni-
us 5-én választják meg Perugiában, de novem-
ber 14-én Lyonban szentelik fel!) 1306-ban meg-
hívta a templomos és johannita rend nagymes-
tereit, hogy tárgyalják meg egyrészt a Szentföld 
visszaszerzésére indítandó keresztes hadjáratot, 
másrészt a két lovagrend egyesítését. Jacques de 
Molay templomos nagymester 1306 októberében 
indult el Ciprusról, míg a johanniták nagymes-
tere Foulques de Villaret, a Rodosz elleni had-
műveletek irányítására hivatkozva, nem utazott 
el. (Diplomatikusabb volt, mint Molay?) A csap-
da készen állt, csak valami ürügy kellett, hiszen 
a Templomos Lovagrend mégis köztiszteletben 
álló római katolikus lovagrend volt, és zömében 
francia! A Júdás szerepére olyanok jelentkeztek 
(4 fő), akik a rendből elszöktek, kiléptek, köztör-
vényes bűnök miatt elítéltek voltak. 1305. elején 
II. Jakab aragón királynál jelentkezett Esquiu de 
Floryan, mint feljelentő, a következő vádakkal: 
A templomosok felvételkor megtagadták Krisz-
tust, leköpték a keresztet, szégyentelen csókokat 
váltottak, megengedett volt a szodómia. A nagy-
mester papi funkciókat merészelt magának fenn-
tartani, pl. a feloldozást. — Ezután Floryan Szép 
Fülöp első számú tanácsadójához, Guillaume de 
Nogaret-hez fordult. Nogaret fontos szerepet ját-
szott a VIII. Bonifác elleni anagni-i merénylet-
ben, amiért kiátkozták, másrészt a nagyapja 
kathar eretnek volt, akit a templomosok jelen-
tettek fel az inkvizíciónál és máglyán égettek el! 
Nogaret tehát egyház- és pápaságellenes volt. 
Így V. Kelemen felszentelésekor Szép Fülöp már 
közölte a pápával a templomosokkal kapcsolatos 
vádakat. Nogaret-nak pártfogója akadt a domi-

nikánus Guillaume de Paris személyében, aki a 
király gyóntatója és Franciaország főinkvizítora 
volt. Tudnunk kell, hogy IX. Gergely pápa 1232-
ben a domonkosokat bízta meg az inkvizíció irá-
nyításával. A vádakról Molay is értesült, és az  ő 
ösztönzésére V. Kelemen 1307. augusztus 24-én 
vizsgálatot rendelt el. A király egy pápai felmen-
tést akart megelőzni. Guillaume de Paris szerint 
a rend exemt (tehát a pápa alá tartozott), de az 
egyes rendtagok eretneksége, vagy annak gyanú-
ja esetén, az ő joghatósága alá tartoztak, mivel 
a hitért és jó erkölcsért az országban a király a 
felelős. Hogy a pápát akadályozzák, előde VIII. 
Bonifác ellen a király miniszterei olyan vádakkal 
álltak elő, mint szimónia, csalárd módon szer-
zett hivatal, elődje, V. Coelestin meggyilkolása, 
varázslat, istentelenség. Egyértelműen V. Kele-
men elleni támadásról volt szó, illetve zsarolásá-
ról. Az egész hazugság, rágalmazás volt. Ha tehát 
V. Kelemen keresztezi a király terveit, akkor pert 
indítanak VIII. Bonifác ellen. Azt egyetlen pápa 
sem engedhette meg magának, hogy a pápaságot 
ilyen szégyennek tegye ki. A király 1307. szept-
ember 14-én határozta el a templomosok letar-
tóztatását. Nogaret lett néhány nappal megelő-
zően az ország főpecsétőre és kancellárja, miután 
elődjének lelkiismeret furdalása volt a letartózta-
tásokkal kapcsolatosan. Szeptember 22-én ment 
ki az irat a porkoláboknak, hogy október 13-án 
kora reggel a fegyveresekkel álljanak készenlét-
ben. A szeptember 14-i utasítás szerint a beis-
merőknek teljes bocsánatot kínálnak fel, a taga-
dókat halállal fenyegetik meg. Milyen jogokat 
merészel IV. Fülöp magának fenntartani, ame-
lyek őt soha, de soha nem illették meg, hanem 
kizárólag az egyházat! 

1307. október 13-án megtörtént a templomo-
sok letartóztatása egész Franciaországban. Miért 
nem védekeztek a templomosok? Egyrészt azért 
nem, mert a harcolók zöme Cipruson tartózko-
dott, másrészt a rendi regulájukból következő-
en keresztényekre nem emeltek kezet. Harmad-
részt a királlyal jó viszonyban voltak. Ők őriz-
ték a  királyi kincstárat, ők fogadták be Párizs-
ban a királyt a népharag elől, amikor defláci-
ós politikájával a néptömegeknek súlyos megél-
hetési gondokat idézett elő (1306). A letartóz-
tatást az inkvizíció nevében hajtották végre. A 
vádak szinte ugyanazok voltak, mint VIII. Boni-
fác ellen: eretnekség, Krisztus megtagadása, szo-
dómia, bálványimádás. Azonnal következtek a 
kihallgatások, amelyek többnyire kínzást jelen-
tettek, amíg a vádlott a vádakat tartalmazó ira-
tot alá nem írta. Sokan belehaltak a kínvallatá-
sokba. Miután Nogaret elvégezte a kihallgatá-
sokat, átadta a nagymestert Guillaume de Paris 
főinkvizítornak. 1307. október 24-én hallgatta ki 
Molayt az egyháziak és a párizsi egyetem jogtu-
dósai előtt. Itt a következőket ismerte be: Krisz-
tus megtagadását, és a kereszt leköpését. Ezalatt 
Fülöp pontosan jegyzékbe vetette a rend javait, 
és ezen javak ügyintézőjének nevezte ki magát, 
az egész országra érvényesen. 

Mit csinált eközben V. Kelemen? Csak későn 
értesült a letartóztatásokról, mert Poitiers környé-
kén tartózkodott, ahol a rezidenciája volt. Min-
denképpen különös volt az, hogy a letartóztatot-
tak között volt Hugue de Pairaud, Franciaország 
nagypreceptora, a nagymester helyettese, egyben 
a rend követe a Szentszéknél. Letartóztatása nem 

csupán a pápát sértette, hanem vétett a követi jog 
ellen is! A pápa 1307. október 27-én tiltakozott 
a királynál az egész eljárás ellen, amely a pápai 
jogokat is sértette. De amikor a kamarása, aki 
szintén templomos volt, megvallotta a bűnöket és 
elszökött, a pápa hinni vélte, hogy a rend bűnös. 
1307. november 22-én dekrétumot bocsátott ki, 
amelyben minden keresztény uralkodót felszó-
lított arra, hogy tartóztassák le a templomosokat 
és a javaikat adják át az egyháznak. II. Edward 
angol király a baráti királyoknál a legélesebben 
tiltakozott a vád ellen. 1308. január 8-án még-
is elrendelte a templomosok letartóztatását. Ezt 
szándékosan elnézően hajtották végre, így sok 
templomos el tudott menekülni. A fogságban 
is enyhén bántak velük, mert Angliában senki 
sem hitt a rend bűnösségében. Német területen 
a mainzi érseki bíróság előtt sem mint bűnö-
sök jelentek meg, hanem teljes katonai felszere-
lésben. Felmentették őket. Hasonlóan jártak el 
Portugáliában is. Spanyol területen, Kasztíliában 
is felmentették őket. A kasztíliai király Montesa 
néven új rendet hozott létre belőlük. Aragóni-
ában már a templomosok szó szerint fegyver-
hez nyúltak, hogy védjék birtokaikat, váraikat. 
Egyébként felmentették őket is a vádak alól. Itá-
liában viszont ugyanúgy jártak el, mint Francia-
országban, kivéve Ravenna érsekét. 1308. elején 
a pápa valószínűleg jobb belátásra tért, és levál-
totta Guillaume de Paris főinkvizítort. Minden-
hol új bírósági formát választottak, elnök a helyi 
püspök lett. A király oldalán álló inkvizíciót így 
kikapcsolták. Miután a rend így a pápa támoga-
tását hinni vélte, Molay és Pairaud, Franciaország 
rendi vizitátora visszavonta vallomásait, amit az 
inkvizíció zsarolt ki belőlük. A király erre a pápát 
támadta névtelen pamfletekben nepotizmussal. 
Sőt azzal is vádolták, hogy a templomosok meg-
vesztegették, hogy nem üldözte őket olyan eré-
lyesen. Innen már csak egy lépés, hogy a pápa 
is eretnek! IV. Fülöp a párizsi egyetem profesz-
szoraihoz fordult hét kérdéssel, szakvéleményt 
kérve, persze az eljárását igazolót várva. De csa-
lódnia kellett. A világi jogászok az egyház joga-
it hangsúlyozták, a rend vagyonát pedig csak a 
Szentföld érdekében lehet felhasználni. Ezután 
IV. Fülöp 1308. május 5-re összehívatta a rendi 
gyűlést, tőlük várva támogatást. Jó két hét alatt 
az alábbi követeléseket állították össze: 1. a kúria 
telepedjen le Franciaországban, 2. a Franciaor-
szágban kihallgatott templomosok kiátkozása, 
3. V. Coelestin szentté avatása, 4. zsinat Fran-
ciaországban , 5. VIII. Bonifác elítélése, földi 
maradványainak elégetése, 6. Nogaret felmen-
tése a kiátkozás alól. Egyértelmű a pápaságelle-
nesség ezekben a pontokban, ilyen hangot és stí-
lust az invesztitúraharc idején még a német-római 
császárok sem mertek maguknak megengedni a 
pápával szemben! Így készült IV. Fülöp a pápával 
való találkozóra, amely 1308. május 29-július 20. 
között  zajlott le Poitiersben. Kölcsönösen enged-
tek egymásnak. IV. Fülöp a templomos ügyben 
további vizsgálatokat ígért, a pápa pedig a követ-
kezőket ígérte: Avignon lesz a kúria új székhe-
lye, 1313-ban felmentette Nogaret-et és szentté 
avatta V. Coelestint. Majd egy év telt el anélkül, 
hogy V. Kelemen tett, vagy tehetett volna vala-
mit a rend tagjainak meghallgatása érdekében. 
Az 1308. augusztus 12-én kibocsátott bullájával 
„Fasciens miserecordiam” határozta el a per kéz-
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bevételét. 1309. november 11-re a párizsi püspök 
palotájába hívta a pápai bizottság a rend védőit. A 
pápai bíróság elnöke Narbonne érseke lett, az aki 
nemrég (Poitiers) a pápának  azt merészelte mon-
dani, hogy bűnössé teszi magát, ha az egyházban 
nyíltan megtűri az eretnekséget. És aki gyűlöl-
ködve vádolta a templomosokat. 1309. novem-
ber 26-án hallgatták meg Molay nagymestert, 
aki döbbenten vette észre, hogy a dokumentu-
mok, amiket elé tártak, nem azonosak a korábbi-
akkal. Fel volt háborodva. November 28-án újra 
kihallgatta a pápai bizottság. Csak érdekesség-
ként jegyezzük meg, hogy Nogaret és Guillaume 
de Plaisians, a király tanácsosa, mint világi embe-
reknek tilos lett volna az egyházi bíróság ülésein 
megjelenni! Újra arra hivatkozott Molay, hogy ő 
a rendet képviseli és védi, és személyesen a pápá-
val akar tárgyalni. A pápai bíróság második ülés-
szaka 1310. februártól- májusig tartott. Erre az 
ülésre egész Franciaországból több mint 600 
templomos ment el Párizsba, hogy védje a Temp-
lomos Lovagrendet. Minden esetre tájékoztatták 
őket, hogy ha az inkvizíció előtt tett vallomása-
ikat nem erősítik meg, vagy visszavonják, akkor 
mint eretnekeket máglyahalálra ítélik. Mivel nem 
tudtak mindenkit meghallgatni, prokurátorokat 

választhattak. Ilyen volt Pierre de Bologne, aki 
a Szentszéknél volt a lovagrend jogi képviselő-
je. Jogi képzettségével ügyesen cáfolta a vádakat, 
tehát úgy tűnt, hogy a lovagrend ügye jól áll. A 
király tanácsadói azt találták ki, hogy az érsekek 
az egyházmegyéjükben zsinatot tarthatnak, ami-
be a pápai bíróság nem szólhatott bele. Így ítél-
te máglyahalálra 1310. május 12-én Sens érseke, 
Philipp de Marigny 54 templomost. Az érsek 
bátyja, Enguerran de Marigny IV. Fülöp pénz-
ügyminisztere volt! És éppen a megjelent tanúk 
közül, mivel Párizs a sens-i érsekséghez tarto-
zott. Ezek után az sem meglepő, hogy a lovag-
rend jogi képviselője, Pierre de Bologne eltűnt. 
Több mint valószínű, hogy a király utasítására 
végeztek vele. 

A templomosok ügyét tárgyaló, a Szentföld-
re indítandó keresztes hadjárat kérdésével és az 
egyházi reformmal foglalkozó zsinatot 1311. 
őszére halasztották. A zsinat Vienne-ben, 1311. 
október 16-án vette kezdetét. Kevés résztvevője 
volt, egyetlen király sem jelent meg. Miért volt 
ez a csekély jelenlét? Valószínűleg egy általános 
bizalmatlanság volt a francia királlyal és a pápá-
val szemben. A megjelent zsinati atyák zöme 
a lovagrend védelmére szavazott, és tiltakozott 

az elítélésük ellen. A zsinat előtt megjelent hét 
lovag teljes felszerelésben, hogy védje a rendjét. 
A pápa fogságba vetette őket! Erre a nem mesz-
sze található Lyonból megjelent komoly kato-
nai erővel IV. Fülöp Vienne- ben. Ez egyértel-
mű nyomásgyakorlás, fenyegetés volt a zsinat és 
a pápa számára. 1312. februárjában a király és 
a pápa tárgyalásaik során megegyeztek abban, 
hogy IV. Fülöp a királytól korábban követeltek-
től (lásd fentebb!, VIII. Bonifác emléke stb.) elte-
kint, amennyiben a pápa feloszlatja  a lovagren-
det. Ehhez joga volt a pápának, és így nem ítéli 
el őket, amihez nem kell védelem. 1312. április 
3-án a vienne-i katedrálisban összegyűlt a zsi-
nat, amelyen ott volt IV. Fülöp, a fiai és testvérei 
is. A pápa „Vox in excelso” bullájával feloszlatta 
a Templomos Lovagrendet. Május 2-án újabb 
bullával a pápa a templomosok tulajdonát átru-
házta a johannitákra. De mi lett a templomosok 
legfőbb vezetőivel? Az ítéletet felettük V. Kele-
men fenntartotta magának. 1311. márciusától 
1314. márciusáig Gisorban voltak fogságban. A 
pápa négy kardinálisból álló bizottságra bízta az 
ügyükben az ítéletet. Erre 1314. március 18-án 
került sor a Notre Dame kapui előtt. Felolvas-
ták a vádpontokat, az ítélet pedig életfogytiglani 
fogság volt. De ekkor Jacques de Molay tagad-
ta a rend ellen felhozott vádakat, visszavonta 
korábbi, kínzással kicsikart hamis vallomása-
it, és rendjét tisztának és bűnöktől mentesnek 
tartotta. Csatlakozott hozzá a négy megvádolt 
lovagrendi vezető közül, Geoffrey de Charnay, 
Normandia preceptora. A kor szokásai szerint 
ezért visszaesőnek számítottak, átadták őket a 
világi hatóságoknak, akik máglyahalálra ítélték 
őket. A sürgősen összehívott királyi tanács is így 
döntött. Consummatum est.

A történésznek a szomorú vég után az a fel-
adat maradt hátra, hogy ismertesse azon tör-
ténészi álláspontokat, hogy miért akarta IV. 
Fülöp a Templomos Lovagrendet megsem-
misíteni. Az egyik csoport személyes bosz-
szút feltételez Fülöp részéről, mert 1305. ele-
jén kérte a felvételét a rendbe, azzal a cél-
lal, hogy majd annak nagymestere lesz vagy 
ő, vagy másodszülött fia Fülöp. 1305. végén 
Jacques de Molay elutasította a kérést, mivel a 
rend regulái ilyet nem engedtek meg. A másik 
csoport szerint pénzügyi okai voltak ennek a 
pernek. A király meg akarta szerezni a rend 
vagyonát, de ez csak részben sikerült neki. A 
harmadik csoport szerint belpolitikai okai vol-
tak a rend szétverésének. Szerintük Fülöp szá-
mára a rend a centralizációs államszervezési 
törekvéseinek útjában állt. A negyedik cso-
port szerint külpolitikai okai voltak a pernek, 
mert Fülöp egyesíteni akarta a saját vezetésé-
vel a templomos és johannita rendet, és ezzel 
a jelentős katonai erővel és anyagi bázisukkal 
a Szentföldet akarta visszafoglalni. Ehhez az 
elmélethez kapcsolódik egy magyar történész 
koncepciója, mely szerint Fülöp öccse számára 
akart a Mediterráneum keleti térségében egy 
francia vezetésű birodalmat kiépíteni. De ez 
a terv már az elején összeomlott. A jelen írás 
szerzője, mint történész hinni véli, hogy az 
egész nem a templomos rendről szólt, hanem 
egy újabb „invesztitúraháborúról”, vitáról 
IV. Fülöp és a pápák között. A francia király 
akart az akkori kereszténység legfőbb veze-
tőjévé válni, a pápasággal szemben. A cikk-
ben végig lehet követni ennek tudatos lépése-
it. Ebben a harcban, amit Fülöp a pápák ellen 
folytatott, a Templomos Lovagrend csak esz-
köz volt, voltaképpen tehát vétlen áldozat. 

Jacques De Molay
Fotó: internet


