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Kr. u. 936 = i. sz. 1126
Ottó augusztus 8‐án elfoglalja trónját, de ilyen‐
kor megszokott nehézségek újra jelentkeznek. A
keleti határok mentén továbbra is ismeretlen
marad a béke

I. sz. 1126
Álmos herceg, majd hívei Bizáncba menekülnek.
Álmos fia a vak Béla herceg nem követi apját,
hanem a pécsváradi monostorban rejtőzködik.

Kr. u. 937 = i. sz. 1127
Jelentkeznek a magyarok az adóért, de kísérle‐
tük kudarcba fulladt.
Július 14‐én meghalt Arnulf bajor herceg. Idő‐
sebb fia Eberhard lett az utóda, akit Ottó fegy‐
veresen kényszerített menekülésre. Nem
délibábos arra gondolni, hogy nagybátyjához III.
Lipóthoz menekült, aki a magyarok védőszárnya
alatt volt.
Sajnos elkerülte a történészek figyelmét, hogy
Sváb‐föld hercege Frigyes a Szent Földről meg‐
érkező öccsét – Konrádot szerette volna király‐
ként látni. Az Ottó elleni felkelés mintegy négy
évig tart. Nehezen állapítható meg, hogy a szinte
évenként feltűnő magyarok éppen kit támogat‐
nak.

I. sz. 1127
II. Frigyes sváb herceg öccsét Konrádot német
királlyá választatja. Megválasztását követően a
jog szerinti uralkodó hűségén maradó német
egyházfők kimondják rá az átkot.
II. István hungár király ígéretet tesz a salzburgi
érseknek, hogy megkímélik a betörésektől az ér‐
sekség karantániai birtokait.

Kr. u. 941 = i. sz. 1131
Ottó maga mögött tudhatja az összes német
herceget. (938‐tól Bertold a bajorok hercege.) A
következő öt évet a konszolidáció időszakának
szokták tekinteni.

I. sz. 1131
II. István halála. Vak Béla herceget, az első ma‐
gyar‐ hungár származású királyt Székesfehérvá‐
rott megkoronázzák. (Uralkodik 1141‐ig.)

Kr. u. 942 = i. sz. 1132
Tavasszal magyar sereg tör Itáliára. Hugó itáliai
király tíz véka pénzzel ráveszi őket arra, hogy a
spanyolországi mórokra támadjanak. A Hugótól
kapott vezetővel a magyarok átkelnek az Alpo‐
kon, majd a Pirenneusokon és benyomultak a
mórok földjére. A sivatagos területről gyorsan
visszafordultak.

I. sz. 1132‐1235 között
Váltakozó kimenetelű harcok a svábok és a szá‐
szok között, amelynek végeredménye – Konrád
lemondása a királyi címről.

Kr. u. 943 = i. sz. 1133
Magyar sereg tör a bizánci birodalom területére.
Romanosz császár évi adófizetés fejében ötéves
fegyverszünetet vásárol tőlük.
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I. sz. 1128
Mivel Konrád nem tudja érdemben kiterjeszteni
az őt elismerők körét, Lombardiába megy és a
milánói egyházfő segédletével lombard királlyá
koronázzák.
I. sz. 1130
Konrád visszatér Sváb‐földre, ahol a délnémet
nemesek támogatásával tud talpon maradni.

I. sz. 1136
November 15‐én meghalt III. Lipót (őrgróf) melki
életművész akiről csak azt tudjuk, hogy Európa
leggazdagabb embere volt. Számtalan kolostor‐
alapítás fűződik a nevéhez, egy olyan időben
amikor „országát” a magyarok és kavarok tartják
megszállás alatt. Hivatalában IV. Lipót (őrgróf)
követte.

2. rész_Layout 1 2011.03.22. 20:03 Page 37

Augusztus 12‐én Bertold bajor herceg Welsnél
megfutamít egy kisebb, saját szakállára portyázó
magyar csapatot.
Kr. u. 947 = i. sz. 1137
A Taksony vezette magyar sereg Itáliában Otran‐
tóig hatol.
Bertold bajor herceg halála. Hivatalában nem
fia Henrik, hanem Ottó testvére Henrik – aki Ar‐
nulf lányának férje – követi a következő évtől.
Kr. u. 948 = i. sz. 1138
Ottó erőszakos beavatkozása a bajor utódlásba
némi ellenreakciót váltott ki Sváb‐földön. Ma‐
gyar támadás az új bajor herceg ellen.

I. sz. 1138
Konrádot Aachenben március 18‐án a délnémet
nemesek újból királlyá koronázzák. Ennek követ‐
keztében azonnal kirobbant a háború a szászok‐
kal. A bajorországi dinasztiaváltás elleni tiltako‐
zásul IV. Lipót a magyarokat küldi, egy kis pusz‐
tításra.

Kr. u. 949 = i. sz. 1139
Ottó Liudolfot nevezi ki Sváb‐föld hercegének.
Újabb bajor‐magyar összecsapás.

I. sz. 1139
Magyar segítséggel IV. Lipót, bajor herceg lesz
egészen haláláig 1141‐ig.

Kr. u. 950 = i. sz. 1140
Boleszláv (I.) elismeri hűbérurának Ottót, majd
a következő évtől fellázad. Henrik bajor herceg
a magyar szállásterületet „Ostmark”‐ot támadja.

I. sz. 1140
Henrik szász erőkkel Bajorországot és az ott ál‐
lomásozó magyarokat támadja, mérsékelt siker‐
rel.

Kr. u. 951‐954 = i. sz. 1141–44
Magyar hadjárat Itálián keresztül Aquitániába.
Bajor‐magyar összecsapás túl az Ennsen.
Ottó Észak‐Itáliába vonul nagy sereg élén,
megveri Berengár királyt, nőül veszi Lotár király
özvegyét Adelhaidot. Henrik bajor herceg is vele
tart. Közben Sváb‐föld (Konrád), Bajorország is
fellázad, sőt maga a mainzi érsek, Frigyes is.

I. sz. 1141
Február 13‐án meghalt Vak Béla Hungária királya.
Székesfehérvárott temetik el. Fiát, Gézát 3 nap
múlva királlyá koronázzák. (Uralkodik 1162‐ig.)
Újabb Henrik támadás Bajorország ellen,
amelyben a magyarok vereséget szenvednek. E
csatározásokban hal meg IV. Lipót. A továbbra
is magyar katonai megszállás alatt lévő „Ost‐
mark” új őrgrófja bátyja Henrik (Jasomirgott)
lesz.

Kr. u. 954 = i. sz. 1144
A nyomaték kedvéért a magyarok is megjelen‐
tek Mainzban, Bulcsú harka (a kavarok/székelyek
vezére) vezetésével. A keresztény, bizánci patrí‐
ciussá lett Bulcsú hadjárata rémülettel és kétség‐
beeséssel töltötte el az egész akkori Európát, a
kortárs feljegyzések 100 000 emberről beszél‐
nek. Március 19‐én Konrád vendégül látta, gaz‐

I. sz. 1142
Géza (II.) a Tolna megyei Cikádoron megalapítja
az első hungáriai ciszterci monostort, ahová He‐
iligenkreuzból (Bécsi erdő déli része) jönnek
szerzetesek.
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dagon megajándékozta, majd ellenségei ellen
küldte őket nyugati irányba.
Bulcsú hadserege, kímélve szövetségeseit,
Burgundián és Észak‐Itálián keresztülszáguldva
tért haza.
Boleszláv (I.) megint hűbérurának tekinti Ottót.
A magyarokkal való cimborálás a lázadók ellen
hangolta a fejedelemségek népét. Ottó vissza‐
szerzi Regensburgot, a bocsánatot kérő lázadók‐
nak megkegyelmez.

I. sz. 1143
Magyar segítséggel Ottó öccsét ‐ Henriket elza‐
varják Regensburgból, és II. Henrik (Jasomirgott)
lesz Bajorország hercege 1156‐ig.

Kr. u. 955 = i. sz. 1145
A bajor fejlemények arra késztették Bulcsút, hogy
puhatolózó követséget küldjön Ottóhoz. A köve‐
tek visszatérése után elhamarkodott hadjáratra
vállalkoztak a magyarok. Az eredmény ismert, a
történelembe a Lech‐mezei vagy augsburgi csata
néven vonult be, ahol Ottó megsemmisítő győ‐
zelmet aratott a magyarok felett. Lél és Bulcsú
hadvezéreket foglyul ejtik, majd Regensburgban
kivégzik. Ebben az évben hal meg a csatában
„Vörös” Konrád és Ottó testvére Henrik.
A vereségnek semmilyen káros következmé‐
nye nem jelentkezett Hungáriában, sőt ettől na‐
gyon megerősödött II. Géza királyunk. Minden‐
esetre ezzel lezárultak a nyugati adóztató hadjá‐
ratok. Az Enns folyóig terjedő terület továbbra is
magyar/kavar ellenőrzés alatt maradt.
Rómában Agapét pápa decemberi halála után
az előző évben meghalt Alberich herceg fiát, Ok‐
táviánt választották pápává XII. János néven. 18
éves ifjú volt, aki teljesen gátlástalan züllött
életet élt, a lelki dolgok iránt semmi érdeklődést
nem mutatott.

I. sz. 1145
A magyar‐német viszony megromlásával szokták
magyarázni, hogy Zsófia, II. Géza testvére és Ho‐
henstauf Henrik herceg jegyese az admonti ben‐
cés monostorba vonul. (Az Enns‐völgyi Admont
Géza országához tartozott.)

Kr. u. 956–961 = i. sz. 1146–51
Az augsburgi győzelem után Ottó az elbai szlávok
gyarmatosításával foglalatoskodik. Kr. u. 858
táján súlyos betegsége is hátráltatja „Birodalmá‐
nak” irányításában. Kr. u. 960 karácsonyán a Be‐
rengár által fenyegetett XII. János pápa
segítségét kéri. A következő évben Ottó el is
indul újból Itáliába. Indulása előtt hétéves fiát
961 májusában Wormsban királlyá koronáztatja.
Az ősz folyamán elindult Észak‐Itáliába.

I. sz. 1146
Bernardo Pignatellit, egy cisztercita kolostor
apátját III. Jenő néven teljes titokban pápává vá‐
lasztja az Oktáviánnal elégedetlen kardinálisok
egy csoportja. Farfában szentelték fel, mert a
római felszentelés XII. János pápa (Oktávián)
miatt szóba sem jöhetett. Székhelyének Viterbót
választotta. Pápasága alatt (1146‐1153) állítólag
kétszer is az ellenséges légkörű Rómába látoga‐
tott kis időre.
Fél évvel az augsburgi csata után a magyarok
jóvoltából bajor herceggé lett de elbizakodott II.
(Jasomirgott) Henrik zsoldosai pár napra elfog‐
lalják Pozsony várát. II. Géza „Ostmarkot” pusz‐
títja.
I. sz. 1147
Az Edessza visszafoglalására és a Szentföld fel‐
szabadítására indított keresztes hadjárat során
Konrád hatalmas keresztes hadával átvonul Hun‐
gárián. A hadjárat teljes kudarcba fulladt.
Az észak‐német hűbérurak keresztes háború
címén harcot indítanak az Elbán túl lakó, jobbára
pogány szláv törzsek ellen. A szláv lakosságot
részben kiirtják, részben függőségbe kényszerítik
és elnémetesítik.
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I. sz. 1150 körül
Az első egyetemek kialakulása Párizsban (teoló‐
gia) és Bolognában, ahol kitalálják a (régi) római
jogot.
Abu Hamid, a granadai születésű tudós, arab
utazó Magyarországon tartózkodik. Az országot
Unkurrijának nevezi, amelyben 78 vármegye, és
számtalan erőd található. Hungária egyike azok‐
nak az országoknak, ahol a legkönnyebb és a leg‐
jobb az élet.
Kr. u. 962 = i. sz. 1152
Ottó Paviában Itália királyává koronáztatta
magát. Berengár elmenekült az Appenninekben
fekvő S. Leo várába. Ezek után Róma felé foly‐
tatta útját tekintélyes hadseregével.

I. sz. 1152
A keresztes hadjáratból hazavergődött Konrád,
hosszú betegség után február 15‐én meghalt.
Bambergben temették el. Utóda nagybátyja,
Rőtszakállú Frigyes lesz, akit március 9‐én koro‐
náznak.

Kr. u. 963 = i. sz. 1153
Január 31‐én Ottó Róma kapuihoz érkezett. Mi‐
előtt a város területére lépett volna, esküvel
ígérte meg a pápai követnek, hogy megvédi a
pápa személyét, és a pápa jelenléte nélkül nem
fog Rómában bírói ítéletet hozni. Három nap
múlva, február 2‐án XII. János nagy pompával
felkente és császárrá koronázta Ottót és hitvesét,
Adelaidet. Úgy tanítják még, hogy Ottó koroná‐
zása gyakorlatilag a „Római Szent Birodalom”
feltámasztását jelentette. Ottó távozása után
szinte azonnal megromlott a viszony köztük,
mert Oktávián (XII. János pápa) lepaktált Adal‐
berttel (Berengár fia), és azon dolgoztak, hogy a
magyarokat hívják be Ottó ellen, aki Berengárt
készült elfogni. Ez sikerült is neki, ezután feldü‐
hödve indult Rómába. Ottó elől Oktávián Adal‐
berttel, és a vatikáni kincstárral délre menekült.
Ottó egyetlen kardcsapás nélkül mehetett a
városba, ahol december 4‐én, egy zsinaton le‐
tették János pápát. (A többszöri meghívás elle‐
nére sem vett részt – joggal.) VIII. Leó
személyében új pápát választottak, aki valószí‐
nűleg még püspökké szentelése előtt hűséget
esküdött a császárnak. Nem is volt népszerű, s
ahogy Ottó távozott Rómából VIII. Leó is mene‐
külhetett utána.

I. sz. 1153
Ottó császárrá választásának évében július 8‐án
Tivoliban halt meg az 1872‐ben boldoggá ava‐
tott III. Jenő pápa. Róla tudni kell, hogy március‐
ban, Konstanzban szerződést kötött Rőtszakállú
Frigyes Sváb királlyal, az Egyház tekintélyének
helyreállításáról. A pápa a maga részéről ígéretet
tett Frigyesnek, hogy első római látogatása al‐
kalmával megkapja a császári koronát, és ezzel
egyidejűleg kötelezte magát, hogy támogatja őt
a „honor imperii” megtartásában és növelésé‐
ben. (A hivatalos egyháztörténet szerint IV.
Anasztáz pápa követi egy röpke évre, de ez egy
félreértés következménye mert Anasztáz Kr.u.
1154‐ben, azaz I. sz. 1344‐ben lesz pápa.)
A Tivoliban meghalt pápát IV. Adorján egy angol
származású pápa követte. Székhelye Viterbóban
vagy Sutriban lehetett, hiszen látható, hogy Ró‐
mában egymást váltogatják a pápák. (Rómában
ekkor még nincsenek kommunák, így Bresciai
Arnold sincs, majd csak 190 évvel később.)
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Kr. u. 964 = i. sz. 1154
Leó menekülése után visszatért XII. János pápa
(Oktávián) és egy zsinaton VIII. Leót letettnek
nyilvánította. A rómaiak tudták, hogy Ottó nincs
túl messze ezért Oktáviánt távozásra kényszerí‐
tették május folyamán. (Egy szerencsétlen félre‐
értés következtében az egyháztörténészek
összetévesztették XIII. János pápával, aki gutaü‐
tésben halt meg, amikor egy fiatal lányt el akart
csábítani.)
A 27 éves Oktávián tehát nem halt meg szélü‐
tésben, hanem Campagnaba költözött, várva a
dolgok jobbra fordulására.
Május 22‐én római nép és a papok egyhangú‐
lag egy erkölcsileg példás életet élő kardinális di‐
akónust választottak pápának, aki az egyházi
megújulás támogatója volt. A Benedek (V.) nevet
vette fel.
Ottó császár presztízskérdést csinált VIII. Leó tá‐
mogatásából, csapataival megostromolta Rómát,
és június végén visszahelyezte a székébe a pápát.
Benedeket Hamburgba deportálta, ahonnan földi
maradványait majd Kr. u. 988‐ban hozzák vissza
Rómába. Ottó nem sokáig maradhatott Rómá‐
ban, hiszen még a tél beállta előtt át kellett kelnie
az Alpokon, mert a következő év elején már
Wormsban írat oklevelet, és fiával is találkozik.

I. sz. 1154
Barbarossa Frigyes, a „Birodalom Ékessége” el‐
indul ősszel Itáliába 1800 lovasával. Családi ha‐
gyományként először a lombard királyi cím
megszerzése lebegett szeme előtt, de Milánóba
nem engedték be. A város polgárai bezárták a
kapukat, és a várfalak tetejéről vidáman néze‐
gették a szánalmasan gyenge csapatot. Amikor
Frigyes megadásra szólította fel őket, gúnyos tré‐
fákkal válaszoltak. Hogy csapatai, no meg saját
harckészségét fokozza, a Milánóval szövetséges,
ártalmatlan Tortona városka ellen fordult, azt
ostromolta meg és dúlta föl.

Kr. u. 965 = i. sz. 1155
VIII. Leó pápa március 1‐én meghalt, és az óva‐
tos rómaiak követeket küldtek Szászországba,
hogy Ottó jelöljön új püspököt (pápát) Róma vá‐
rosának. Ottó pártfogoltja Narni püspöke lett,
aki a XIII. János nevet vette fel, október elsején.
Ettől fogva nevezzük inkább a szászok pápáit
egyszerűbben Róma város püspökének, hiszen
a nemzetközi elismerésük közelít a nullához. (IV.
Adorján lényegesen elismertebb személy lett a
világban.) Megválasztása után két hónappal már
bebörtönözték, majd száműzték.

I. sz. 1155
Miután tudomást szerzett arról, hogy Ottó és se‐
rege sikeresen átkelt – hazafelé ‐ az Alpokon, in‐
dult Rómába a császári koronáért. Az igaz, hogy
március elsején meghalt Róma püspöke, a szász
pápa, de nem gondolnám, hogy ehhez köze
lenne Frigyes szerény seregének. Frigyes megál‐
lapodása IV. Adorjánhoz volt kötve, aki Viterbó‐
ban, vagy Sutriban várta Rőtszakállút. Egy késői
osztrák humanista nyomán (Freisingi Ottó) a tu‐
dományos világ ma június 18‐át tartja számon,
mint a császárrá koronázás pontos dátumát.
Meglehet, hogy jó a dátum, de a helyszín –
Róma már egyáltalán nem biztos. Frigyes hadse‐
rege gyenge lett volna a Milánónál lényegesen
erősebb Róma elfoglalására, márpedig IV. Ador‐
jánt kívülről kellett bevinni.
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Meglepő, hogy abban a humanista iromány‐
ban (I. Frigyes császár tettei) a császárválasztás
körüli forgolódásban is feltűnik egy bizonyos Ok‐
távián nevű bíboros, akinek az előző évben ha‐
lálhírét keltették. (XII. János pápa) Ez a derék
Oktávián, aki a legnemesebb római vérből szár‐
mazik (Alberich princeps) szervezi meg Leó vá‐
rosának megszállását az éjszaka leple alatt.
Teljesen mindegy, hogy igaz‐e a történet –
„másnap aztán, mivel az elkeseredett polgárok‐
tól vásárolni nem lehetett” – az élelmiszerhiány
miatt Frigyesnek és hadseregének menekülnie
kell Róma alól. Szeptemberben már Verona kör‐
nyékén látták, október 29‐én már Würzburgban
állíttat ki oklevelet császári minőségben.
Kr. u. 966 = i. sz. 1156
Ottó szász császár tekintélyes sereg élén ősszel
Itáliába indult. Ennek hírére a rómaiak sietve ki‐
szabadították XIII. Jánost, aki november 14‐én
tért vissza Rómába. Ottó is megérkezett Ró‐
mába, ahol a karácsonyi szertartások után meg‐
kezdődött a kegyetlen megtorlás: felakasztották
a római katonaság tizenkét vezérét, szászországi
száműzetésre ítélték a nemesség egyes tagjait.
Ezek után Ottó hat évig Rómában maradt. Békés
évek Róma számára, XIII. János (és Ottó) szász‐
országi püspökségeket alapít és Magdeburgot
érseki rangra emeli.

I. sz. 1156
Véget ér II. Henrik (Jasomirgott) bajor herceg‐
sége. Az új herceg a szász Oroszlán Henrik lett,
aki már az előző évtől is használja ezt a címet.
Ottó császár Itáliai levonulása előtt már rábízta
a Szász hercegség irányítását is. Henrik (Jasomir‐
gott) hatalma Ostmarkra, a majd megszülető
Ausztriára terjedt ki. (Még mindig a magyarok
felügyelete mellett.)
Frigyes feleségül veszi Beatrixot, Rainald bur‐
gundi gróf lányát.

Kr. u. 967 = i. sz. 1157
Ottó fiát, II. Ottót december 25‐én császárrá ko‐
ronázzák. Ottó és családja jól érezte magát a kel‐
lemes klímájú Itáliában. Odahaza Oroszlán
Henrik tartotta a frontot, új egyházmegyéket ala‐
pított, ahonnan az adók Ottó pápájához (Róma
város püspöke) érkeztek. Végeredményben Ottó
hat évet töltött megszakítás nélkül Rómában.

I. sz. 1157
Frigyes hadsereget szervez a következő évi itáliai
kiruccanásához.

Kr. u. 968 = i. sz. 1158
Ottó német‐római császár követe Liudprand cre‐
monai érsek tengeren tér haza, mivel a magya‐
rok veszélyeztetik a szárazföldi utakat.
Ottó és Róma püspöke Rómában.

I. sz. 1158
Frigyes nagy hadseregével levonul Itáliába. A
roncaglai gyűlésen megfosztja a lombardiai vá‐
rosokat önkormányzatuktól és saját hivatalno‐
kait állítja élükre.
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Kr. u. 969 = i. sz. 1159
Ottó és Róma püspöke Rómában.

I. sz. 1159
Adorján pápa szeptember 1‐én Anagniban be‐
következett halála miatt új pápaválasztásra kerül
sor. (A pápaválasztás helyszínéről hallgat a fáma,
de mi már tudjuk, hogy Rómában Ottó székel és
Róma szász barát püspöke XIII. János.)
Mindenesetre a bíborosok többsége Roland
Bandinelli választotta pápának aki a III. Sándor
nevet vette fel. Az ellenpárt jelöltje Oktávián „bí‐
boros” volt, aki már Frigyes császárrá koronázá‐
sakor 1155‐ben is serénykedett. Most eljött a
várva várt pillanat, császári segítséggel (újra) pá‐
pává választotta magát. Roland Bandinellire már
fel akarták adni a pápai palástot, amikor azt Ok‐
távián csalódottságában rabló módjára letépte
róla, azt visszaszerezte egy dühös szenátor, de
Oktávián gyorsan magára öltött egy kicsit visel‐
tes, készenlétben tartott bíbor színű palástot.
(Nem kellett újat csináltatnia, mert Kr.u. 955 és
964 között már hordta, XII. János néven. Oktá‐
vián egyszerűen átlépte a titokzatos 190 éves
„időkaput”.) Oktávián ezúttal Viktornak (Győző)
nevezte magát, akit Frigyes császár támogatott.
Mivel egyik jelölt sem tudni az ismert okok
miatt Rómába jutni, az egyháztörténészek súlyos
„pártharcokra” gyanakodnak…
Mindenesetre III. Sándort Ninfában egy déli
kis porfészekben, míg Viktort a farfai apátságban
szentelik fel. Érdekes módon Boso pápai törté‐
netíró Viktort egyszerűen az Antikrisztus előfu‐
tárának tartja.

Kr. u. 970 = i. sz. 1160
Szvjatoszláv kijevi fejedelem magyar, bolgár, be‐
senyő segítséggel Bizáncra támad, de vereséget
szenved.
Az utolsó Árpád véréből származó turk‐ma‐
gyar fejedelem, Taksony meghal. Nem követi
senki, mert II. Géza király (1141‐1162) a magya‐
rokat széttelepítette Hungáriában. Neveik hely‐
név formában mindenfelé előfordulnak ma is.
Ottó és Róma püspöke Rómában

I. sz. 1160
A páviai zsinat III. Sándor pápával szemben Bar‐
barossa Frigyes jelöltjét, IV. Viktor ellenpápát is‐
meri el.
Ősszel a toulouse‐i zsinaton az angol, francia és
spanyol püspökök III. Sándor mellé állnak.
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Kr. u. 971 = i. sz. 1161
Ottó és Róma püspöke Rómában

I. sz. 1161
III. Sándor pápa egyházi konkordátumban enge‐
délyezi II. Gézának, hogy az érseki palástot ő
adja át az új érsekeknek.

Kr. u. 972 = i. sz. 1162
Ottó fiának és Theophanu bizánci princesszin
ünnepélyes házasságkötése Húsvétkor a Szent
Péter bazilikában.
XIII. János szeptember 7‐én halt meg, a már
említett körülmények között…
Ottó és családja hazatér Szászországba, annak
keleti részébe.

I. sz. 1162
Milánó megnyitja kapuit Barbarossa Frigyes
előtt. A Milánóból elmenekült olaszok részben
Hungáriában telepedtek le.
Géza május 31‐én meghal, Székesfehérváron
temetik el. Fiát, III. Istvánt királlyá koronázzák.
(Uralkodik 1172‐ig)
Sándor pápa áprilisban Genovában hajóra
szállt és elindult Dél‐Franciaországba, ahol jó
három évig maradt a hívek tiszteletétől valamint
a püspökök és szerzetesek hűségétől övezve. A
könnyebb áttekinthetőség kedvéért nevezhetjük
„nemzetközi” pápának…

Kr. u. 973 = i. sz. 1163
XIII. János pápa halála után azonnal megválasz‐
tották a római diakónust, VI. Benedeket, de fel‐
szentelésére és trónra emelésére csak 973.
január 19‐én került sor, miután megérkezett a vá‐
lasztási határozat jóváhagyása I. Ottó császártól.
A quedlinburgi gyűlésen megjelenik sok euró‐
pai állam küldöttsége, többek között a hungá‐
roké is. (II. Géza vagy II. István követei)
Nem sokkal ezután Memlebenben meghalt
Nagy Ottó,„ a szászok császára”.
Ottót fia II. Ottó követi a trónon, de szinte
azonnal szembe kellett néznie a lázadás rémével
szűkebb pátriárkájában. II. (Civakodó) Henrik
bajor trónkövetelő, II. Boleszláv cseh herceggel
lép szövetségre ellene. Ottó Henriket fogságba
ejti, de cseh hadjárata kudarccal végződik.

I. sz. 1163
Trónharcok Hungáriában.

Kr. u. 974 = i. sz. 1164
Ottó halálhírére a tekintélyes Crescentius család
elérkezettnek látta a maga idejét, Benedek
pápát megfosztották trónjától és az Angyalvár‐
ban bebörtönözték. Franco diakónust ültették a
pápai trónra VII. Bonifác néven (június), aki
minél előbb szeretett volna megszabadulni Be‐
nedektől, s ezért megfojtatta őt a börtönben.

I. sz. 1164
Tavasszal Luccában súlyosan megbetegedett Ok‐
távián, Frigyes IV. Viktor nevű pápája és meghalt.
A város papsága visszautasította a kiközösített
pápa eltemetését, így végül egy falakon kívül
fekvő szegény kolostorban temették el. 1187‐
ben VIII. Gergely pápa innen is kidobatta.
Frigyes kancellárja megválasztatja helyébe III.
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Tette után nem sokkal elmenekült Dél‐Itáliába a
pápai kincstárral együtt.
Októberben Sutri püspökét választották VII.
Benedek néven pápának. Bonifácot kiközösí‐
tette, de miután eltávozott Rómából, Bonifác
újra magához ragadta a hatalmat.

Paszkált, akinek elismertetése még az Alpokon
túl is nehezen ment.

Kr. u. 976 = i. sz. 1166
Ottó (II.) „császár” Regensburgban rendezke‐
dik és kiállít egy oklevelet egy bizonyos Lipót őr‐
grófnak, aki az osztrák mértékadó kutatás szerint
Straubing és Deggendorf közötti Duna szakaszt
felügyeli.
EZ AZ OKLEVÉL A BIZONYÍTÉKA AZ 1000 ÉVES
AUSZTRIÁNAK!
A magyarok kiszorítása nem korlátozódott
csak a Duna vidékre.
Ebben az évben Karantániát mint önálló her‐
cegséget leválasztották Bajorföldről, és Henrik‐
nek adományozták. (Henrik Gonosz Arnulf
fivérének Bertoldnak a fia volt.)

I. sz. 1166
Frigyes ősszel, hatalmas hadsereggel indult el
Itáliába.

Kr. u. 977 = i. sz. 1167
Egy másik oklevél (szintén II. Ottó) arról szól,
hogy Ennsburgot Passaunak ajándékozzák.
Ebben az esetben Lipót őrgrófsága a Traungau
területét jelenti. (Lipót 7 év múlva feleségül veszi
II. Géza leányát Ilonát.)
Ottó hódoltatja a cseh Boleszláv herceget.
Az Ottók házipápája, VII. Benedek kénytelen
menekülni Rómából.

I. sz. 1167
Frigyes ellen Sándor létrehozza a Lombard Ligát.
Tusculumi győzelmét követően Frigyes császár
beveszi Rómát – VII. Benedeknek sikerül elme‐
nekülnie – és császárrá (sic!) koronáztatja magát,
III. Paszkál nevű házipápájával. (Itt felmerül a
gyanú, hogy Adorján pápa nem Rómában koro‐
názhatta császárra 1154‐ben Frigyest.)
Néhány nappal a Szent Péterben tartott ün‐
nepség után rettenetes járvány tört ki, megtize‐
delve Frigyes hadseregét. Maga Rőtszakállú is
megbetegedett, vissza kellett térnie hazájába
Sváb‐földre, anélkül, hogy hadjárata eredeti cél‐
ját, a normannok leverését elérte volna. Viszon‐
tagságos volt a hazafelé menekülés. A merény‐
letre készülő Susa városából csak szolgaruhába
öltözve tud elmenekülni. (Amikor hét évvel ké‐
sőbb ismét bevonul Itáliába, első tette a város
felgyújtatása volt.)
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I. sz. 1165
A würzburgi „birodalmi” gyűlésen a Sándor mel‐
lett kiálló mainzi és salzburgi érseket a Frigyes
megfosztja méltóságuktól. Sándor pápa visszatér
Itáliába. Nem valószínű, hogy Rómába.
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Kr. u. 978 = i. sz. 1168
Három Henrik is lázad Ottó ellen: az elűzött
bajor herceg, az újonnan kinevezett karintiai, va‐
lamint a passaui püspök.

I. sz. 1168
Rómában arról suttognak, hogy III. Sándor
„nemzetközi” pápa elfogadása lenne a bonyolult
helyzet (egyszerre négy pápa) megoldása. A
hírek hallatára Paszkál a Szent Péter templom
melletti erődbe húzódott be, ahol szeptember
20‐án meghalt. A Frigyest képviselő itáliai erők
Kalixt személyében pápát választottak akinek
eredeti neve Giovanni volt. Mivel VII. Benedek
számunkra ismeretlen helyen, Bonifác II. Vilmos
dél‐itáliai országában tartózkodik elképzelhető,
hogy Kalixt másfél évig Rómában él. (III. Sándor
„nemzetközi” pápa Alessandria erődítmény‐
város építését finanszírozza és koordinálja.)

Kr. u. 979 = i. sz. 1169
A lázadás leverése után már Aachenban találjuk,
ahol újabb meglepetés éri. Lothár támadja meg
annyira váratlanul, hogy kis híján foglyul ejtik vá‐
randós feleségével együtt. A megtorló hadjáratban
Ottó egészen Párizsig jut; a francia király kísérlete
Lotharingia visszaszerzésére ezzel kudarcot vall.

I. sz. 1169
Hungáriába érkezik Manfréd bíboros, aki az ese‐
dékes egyházi adót begyűjtötte III. Sándor „nem‐
zetközi” pápa számára.

Kr. u. 980 = i. sz. 1170
Ottó szász seregével már Itáliában van, ahol visz‐
szasegíti Rómába az elűzött VII. Benedek pápát.
Ezek után megpróbálja kiterjeszteni hatalmát
Dél‐Itáliára.

I. sz. 1170
Eredménytelen tárgyalási kísérlet Frigyes követe
és III. Sándor között.

Kr. u. 982 = i. sz. 1172
Ottó a bizánciaktól elveszi Bari és Tarentum vá‐
rosát de Squille mellett vereséget szenved a pa‐
lermói „emír” csapataitól.

I. sz. 1172
Hungária királya III. István márciusban meghal.
Esztergomban temetik el. A király halálakor a vá‐
rosban tartózkodik Oroszlán Henrik bajor és szász
herceg, valamint II. Henrik (Jasomirgott) ostmarki
gróf. Lukács esztergomi érsek és a főurak III. Ist‐
ván idősebb öccsét, a Bizáncban élő Béla herce‐
get választják királlyá. (Uralkodik 1196‐ig.)
Frigyes a wormsi „birodalmi” gyűlésen újabb had‐
járatot hirdet Sándor és a lombard városok ellen.

Kr. u. 983 = i. sz. 1173
Julius 10‐én meghalt VII. Benedek, Róma püs‐
pöke a szászok házipápája. Ottó itáliai főkancel‐
lárját Pétert választatta meg pápának. A XIV.
János nevet vette fel. Alighogy elfoglalta helyét
a Lateránban, a délről betegen visszatérő II. Ottó
szász császár a karjaiban halt meg. Fia III. Ottó
mindössze három éves volt. Gyámja egy kis
időre Civakodó Henrik lesz.
Adalbertet II. Boleszláv kinevezi Prága püspö‐
kének. Elődje a szász Dietmar volt 973‐tól.
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Kr. u. 984 = i. sz. 1174
Megint jön Bonifác ellenpápa, Róma törvénye‐
sen megválasztott független püspöke és XIV.
János szász „házipápa” hatalmát megdöntöti, őt
az Angyalvárba záratta, ahol négy hónap múlva
meghalt. (Megmérgezték?)

I. sz. 1174
Szeptember hónap folyamán Frigyes ötödik al‐
kalommal indult el Itáliába. Hadjáratát a Sándor
részére felépített Alessandria ostromával kezdte.
Hathónapos ostrom után Frigyes katonái véres
fejjel vonultak el a város falai alól, és felhagytak
az erőd további felgyújtási kísérleteivel. Ezután
béketárgyalásokat kezdeményezett a Lombard
Ligával, amelyek hosszasan elhúzódtak.
Lipót (V), II. Henrik (Jasomirgott) ostmarki gróf fia
feleségül veszi II. Géza leányát, III. Béla király és Géza
herceg testvérét Ilonát. Hozománya Melk vára?

Kr. u. 985 = i. sz. 1175
Tizenegyhavi uralkodás után a népharag végzett
Bonifáccal (Róma püspöke, pápa, ellenpápa –
kinek‐kinek ízlése szerint)
Róma következő püspöke XV. János lett a Cres‐
centius család jóvoltából. Crestentius volt a
„pápai állam” igazi ura. A papság hamar elide‐
genedett az új pápától, mert annyira a nemes‐
séghez kötötte sorsát, és kapzsisága is ellenszen‐
vessé tette.
Az uralkodó nézet tanítása szerint I. Babenberg
Lipót osztrák őrgróf visszafoglalja Melk várát a
magyaroktól. I. Lipót nem más, mint V. Lipót.
Prága püspöke Adalbert (Vojtech) nem pompá‐
ban, hanem aszketikus szerzetesi fegyelemben
élt, és mindinkább szembekerült világi környe‐
zetével, amely megmaradt pogányságban és
többnejűségben. Miután Adalbert sem ezen,
sem a papok engedetlenségén és a főurak hatal‐
maskodásán nem tudott változtatni, püspöki
székét elhagyva 988‐ban Rómába ment.

I. sz. 1175
A béketárgyalások kudarca után Szászország és
Bajorország urához – Oroszlán Henrikhez fordult
segítségért, de az elutasítja. (III. Ottó ötéves…)
Oroszlán Henrik fél „Németország” koronázat‐
lan királyának számított. Mint az angol király só‐
gora nemzetközi tisztelet övezte, amikor
elzarándokolt a Szentföldre, a szaracénok nem
merték megtámadni, a bizánci császár fogadta.

Kr. u. 987 = i. sz. 1177
III. Ottó hétéves. Trónviszály Franciaországban.
A cseh herceg az Ostmarkból hozzá menekülő
Gézát kiszolgáltatja III. Béla királynak .

I. sz. 1177
A velencei békével Frigyes kénytelen elismerni
Sándor pápaságát, a városokkal létrejött hatéves
fegyverszünetben pedig elvetni a roncagliai ha‐
tározatokat. Azt gondolhatnánk, hogy Sándor és
Frigyes kibékülése után semmi akadálya annak,
hogy III. Sándor „nemzetközi pápa” végre elfog‐
lalja pápai székét Rómában. De a rómaiak nem
voltak hajlandók a város kapuit megnyitni előtte.
(Róma törvényes püspöke ekkor XV. János…)
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I. sz. 1176
Ezt követően Frigyes a Legnano melletti ütközet‐
ben vereséget szenved a milánóiaktól.
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Ekkor Sándor Frigyes segítségére szorult, aki
a mainzi püspök és némi fegyveres erő ráhatá‐
sával utat nyitott neki a Lateránba…
Kr. u. 988 = i. sz. 1178
Adalbert Rómába indult. Bajorország herceg, Ci‐
vakodó Henrik lesz.

I. sz. 1178
Frigyes hazatérése után odahaza kitört a háború
a svábok és a szászok között. Császári jogán (II.
Ottó meghalt, III. Ottó még nem császár) a wormsi
birodalmi gyűlés elé idézte a segítség megtagadá‐
sáért Oroszlán Henriket, aki nem ment el.

Kr. u. 989 = i. sz. 1179
Szinte hihetetlen, de valamiért XV. János el‐
hagyta Rómát és Tusciába ment. (Sándor Late‐
ráni Zsinata…)
Theophanu császárné ősszel Rómába indult.
Előkészíti a talajt fiának, Ottónak a későbbi III.
Ottó „császárnak”.

I. sz. 1179
Sándor „nemzetközi pápának” sikerült erőszak‐
kal bejutni Rómába, ahol március 5‐én megnyi‐
totta a III. Lateráni Zsinatot. A zsinat befejezése
után már a nyár folyamán a város elhagyására
kényszerült…
Pápasága utolsó két évében az egyházi állam
különböző városaiban tartózkodott…
A pápaságról alkotott képünket színesíti, hogy
a még egykor Oktávián által kinevezett kardiná‐
list – Landot szeptember 29‐én kardinálisok egy
csoportja pápának választja. Az Ince nevet vette
fel. A következő év januárjáig bitorolja a címet
Oktávián rokonságának egyik lovagvárában.

Kr. u. 990 utáni évek = i. sz. 1180 utáni évek
Szent Adalbert nem téríthetett Hungáriában, rá‐
adásul a történészek még a nevét is (Vojtech =
Vajk) a 190 évvel korábban született Szent Ist‐
vánra ragasztották.

I. sz. 1180
Frigyes ebben az évben jogi úton Oroszlán Hen‐
riket megfosztja mindkét hercegségétől, majd
katonailag is elrendezi a helyzetet. A következő
évben Henrik meghódol, így családi birtokait
megtarthatta, de száműzték. (Angliába ment.)

Kr. u. 991 = i. sz. 1181
Meskó lengyel fejedelem felajánlotta országát
Szent Péternek.

I. sz. 1181
Augusztus 30‐án III. Sándor meghalt Civitacas‐
tellában. A római csőcselék megzavarta még
holttestének a Lateránba való szállítását is,
ahová eltemették. (Róma püspöke ekkor XV.
János.) III. Lucius lett a következő „nemzetközi
pápa”. Családi neve Ubaldo Allucingoli volt. A pá‐
paválasztást az ismert okok miatt nem tarthatták
Rómában, a helyszín Velletri volt, ott is történt
beiktatása szeptember 6‐án. Valószínű fegyveres
támogatással novemberben megjelent Rómá‐
ban de öt hónap múlva mennie kellett.
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Kr. u. 992 = i. sz. 1182
Mesko halála, a lengyel állam kiépítésének és
megszilárdításának művét fia, Vitéz Boleszláv fe‐
jezte be, akit 1025‐ben királlyá koronáztak.

I. sz. 1182
Tavasszal III. Luciusz „nemzetközi pápa” elhagyta
a várost, észak felé vette útját, hogy elnyerje
Barbarossa Frigyes császár támogatását.

Kr. u. 993 = i. sz. 1183
XV. János kérésére Adalbert visszamegy a cseh
hercegségbe.
Adalbert átutazott Hungárián, ahol találkozott
III. Béla királlyal.

I. sz. 1183
Frigyes Konstanzban békét kötött az itáliai váro‐
sokkal.

Kr. u. 995 = i. sz. 1185
Adalbert visszatér Rómába, az aventinusi mo‐
nostorba. Itt többször alkalma nyílt elbeszélgetni
a fiatal III. Ottó „császárral.” Civakodó Henrik
bajor herceg meghal. Kronológiai nehézségek
miatt Szent István király nem vehette feleségül
Gizella nevű leányát…
Hasonló okok miatt III. Ottó nem engedélyez‐
hette a 200 évvel korábban élt Géza fejedelem‐
nek, hogy mindenhol szent lándzsát hordoz‐
tasson.
XV. János pápa hívására, a fiatal Ottó egy had‐
sereget toboroz. A megszeppent római vezető
körök a hír hallatára visszahívták XV. Jánost, aki
azonban meghalt, mielőtt Ottó megérkezett
volna.

I. sz. 1185
Veronában, november 25‐én elhunyt III. Luciusz
„nemzetközi pápa”
Halála másnapján megválasztották utódát
Umberto Crivelli milánói érseket, aki a III. Orbán
nevet vette fel. Kölcsönös bizalmatlanság ural‐
kodott a pápa és a császár között, amely gyorsan
nyílt töréssé alakult.

Kr. u. 996 = i. sz. 1186
Ottó február végén átkelt a Brenneren, majd Pa‐
viában értesült a pápa haláláról, Ravennában
érte a római nemesség küldöttsége, mely arra
kérte, hogy jelöljön ki új római egyházfőt. A ti‐
zenhat éves nagybácsi huszonnégy éves unoka‐
öccsét, a frank Brúnót, Karintiai Ottó fiát jelölte
ki pápának Róma püspökének. Ő volt a történe‐
lem első német pápája és az V. Gergely nevet
vette fel. Az új pápa koronázása május 3‐án tör‐
tént. Az újdonsült pápa (Róma püspöke) első fel‐
adata Ottó császárrá avatása volt. (május 21.)
Ottó „házipápája” kegyelmet harcolt ki Róma

I. sz. 1186
Henrik január 26‐án feleségül vette Konstanzát
Milánóban. Nem sokkal ez után Frigyes megpa‐
rancsolta fiának, hogy III. Orbán pápát zárja el a
külvilágtól.

I. sz. 1184
A császár és III. Luciusz találkozására Veronában
került sor. Ebben az évben eljegyezték Roger ki‐
rály leányát, Konstanzát ‐ Frigyes fiával, Henrik‐
kel (VI.)
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tényleges ura, Crescentius számára. A fiatal csá‐
szár megbetegedett, a nyári párás levegő elől
Észak felé indul seregével, és szeptember végén
már Mainzban van. Októberben a római nemes‐
ség és Crestentius elűzte a támasz nélkül maradt
„házipápát”, aki Spoletoba menekült.
Ausztria 1996‐ban is megünnepelte 1000 éves
fennállását, egy később hamisított „Ostarrichi”
oklevéllel. Úgy tanítják, hogy Kr. u. 994 és 1018
között I. Henrik volt Ausztria őrgrófja. Azt az ok‐
levelet V. Lipót testvérének a Mödling hercegé‐
nek (megh. Kr. u. 1223) hitelesítette II. Henrik
császár III. Ottó nevében…
Kr. u. 997 = i. sz. 1187
Crescentius régi római hagyomány szerint pápát
választott, egy kalábriai görög személyében, aki
a XVI. János nevet vette fel. Ezzel immár neki is
megvolt a „maga pápája”. Mindez februárban
volt. (Három pápa egyszerre hivatalban…az év
folyamán Szaladin elfoglalja Jeruzsálemet.)
Ottó Magdeburgban, Gerbert társaságában
értesül Adalbert haláláról. E pillanattól fogva sza‐
kít a Kelettel, és a római visszatérést készíti elő.
Ősszel Ottó Aachenban tartózkodik. XVI. János
decemberben Campagnaba menekül.

Kr. u. 998 = i. sz. 1188
Otto januárban megjelent Róma falai alatt V. Ger‐
gellyel, akit visszahelyezett római püspöki székébe.
Crestentius több hónapig ellenállt az Angyalvárban,
míg április 29‐én magadásra kényszerült és lefejez‐
ték. Holttestét lábánál megkötözve kitűzték az An‐
gyalvár legmagasabb pontjára. Májusban letettnek
nyilvánították XVI. Jánost, Crestentius „magánpá‐
páját”. Ottó Gerbertet kinevezi Ravenna érsekének.
Ma úgy tanítják, hogy Ottó elfoglalta Rómát, beren‐
dezkedett, palotát épített, szeretőt tartott stb. Biz‐
tos így lehetett, de nagy úr Kronosz, az idő…
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I. sz. 1187
A pápát a császárhoz hű városi hatóságok kiuta‐
sították Veronából. Úton Ferrarába megbetege‐
dett, és a városba érve meg is halt. Ott temették
el a dómban. Albert de Morra pápai kancellárt
Ferrarában választották pápává. A VIII. Gergely
nevet vette fel. November közepén hagyta el
Ferrarát. Útközben Luccában Oktávián (XII. János
pápa/IV. Viktor ellenpápa) sírját feltörette, és
maradványait kidobatta a templomból. Decem‐
ber 10‐én ért Pisába, ahol meg akarta békíteni a
várost Genovával, hogy együttműködhessenek
a keresztes hadjáratban. Ott azonban megbete‐
gedett, és december 17‐én meghalt. A pisai
dómban temették el. Utóda III. Kelemen lett
december 19‐től.
(Október 2‐án Szaladin elfoglalta Jeruzsálemet.)
I. sz. 1188
Jeruzsálem eleste az „ezredéves királyság” küszö‐
bön állása előtt három évvel, soha nem látott ösz‐
szefogást váltott ki Európa nyugati és déli
részében. Az addig a pápákkal marakodó Barba‐
rossa Frigyes azonnal politikát váltott, Kelemen‐
nel kibékült, vállalta egy leendő keresztes hadjárat
fő terheit. Május 31‐én a római szenátorok képvi‐
selőivel egyezményt kötött, amelyben elismerték
III. Kelemen „nemzetközi pápa” illetékességét Ró‐
mában. De a lateráni palotát csak a következő év
február 18‐a után tudja birtokba venni. Ehhez még
Barbarossa Frigyes is beleegyezését adta.
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Az év folyamán Vlagyimir elűzött halicsi feje‐
delem III. Bélához menekül. Hungária királya el‐
foglalja Halicsot, s kormányzóvá András fiát teszi
meg. A dalmát városok miatt harcban álló III.
Béla és Velence két évre békét köt.
Kr. u. 999 = i. sz. 1189
Ottó februárban titokzatos „utazásra” indult,
déli irányban. Capuában Apuliában látják, Bene‐
ventóba biztosan bevonult. Valahol itt értesül‐
hetett a 28 éves V. Gergely „házipápája” halá‐
láról. Rövid betegség után, talán a római méreg‐
től február 18‐án halt meg.
Kis idő elteltével április 2‐án Ottó barátját Ger‐
bertet a ravennai érseket kinevezte pápának. (II.
Szilveszter) Kérdéses, hogy sikerült‐e Rómába el‐
jutnia. De az idő szorít, a gyűlölet a Rómaiak ré‐
széről fokozódik, indulnia kell az Alpokon túlra.
De hová? A német érsekek és püspökök a vete‐
rán Frigyest támogatják, Európa nyugati része
lázban ég a keresztes hadjárat indítása kapcsán.
Ottó a lengyel fejedelemségbe megy Vitéz Bo‐
leszlávhoz Gnieznóba, nem másért, katonáért.
Állítólag vad vágtában lovagolta végig az ezer‐
kétszáz kilométer hosszú távot, mint „zarándo‐
kutat”, amelyet összekötött politikai ügyekkel. A
szász papság számára teljesen megmagyarázha‐
tatlanul felszabadította a lengyeleket a szász
hűbér alól, és leválasztotta a lengyel egyházat a
német egyházszervezetről. Ezek az intézkedések
nagyban elősegítették az önálló Lengyelország
megteremtését.

I. sz. 1189
Február 18‐a után III. Kelemen beköltözik a La‐
teránba.
Barbarossa Frigyes május 11‐én indult Re‐
gensburgból, május 31‐én óriási hadával Hungá‐
riába érkezik. III. Béla és felesége június 4‐én
fejedelmi fogadtatásban részesíti és gazdagon
megajándékozza a császárt. Gondoskodnak a
sereg élelmiszer utánpótlásáról, és probléma‐
mentes átvonulásáról. Béla szabadon engedi
öccsét, Géza herceget, és egy sereggel előre
küldi a keresztesek útjának biztosítására. Géza
herceg életét veszti ebben a hadjáratban. (A fi‐
gyelmetlen kutatók a kronológiai zavar miatt,
Géza fejedelem halálaként értékelték a hírt…)
November 18‐án fiú örökös nélkül meghalt II.
Vilmos szicíliai király, így Dél‐Itália a lányára
Konstanciára és férjére, Henrikre, Barbarossa
Frigyes fiára szállott. A németellenes párt II.
Roger törvénytelen unokáját, Leccei Tankrédot
(1189‐94) emeli trónra.
November 19‐én a magyar keresztesek több‐
sége visszafordul Adrianopolisz vidékéről Frigyes
és Izsák bizánci császár konfliktusa miatt.
Halics kormányzója András herceg, III. Béla fia.

Kr. u. 1000 = i. sz. 1190
Az év elején már Aachenben találjuk. Biztos,
hogy már értesült arról, hogy Frigyes előző év jú‐
niusában meghalt, hadserege szétszéledt.
Itt ekkor olyat tett Ottó, hogy sokan gyanakodni
kezdtek, hogy a császár elméje elborult. Leeresz‐
kedett egyik őséhez Nagy Károlyhoz annak az aa‐
cheni székesegyházban a márványpadló alatti
üregében nagy nehezen megtalált sírjába. Ma‐
gához vette a halott egyik fogát, egy arany nyak‐
láncot kereszttel és némi ruhafoszlányt,
amelyektől sorsának jobbra fordulását remélte.

I. sz. 1190
Izsák bizánci és Frigyes császár Adrianopoliszban
békekötéssel zárja le a keresztesek és a bizánciak
ellenségeskedését. Frigyes a hagyományos szá‐
razföldi útvonalon haladva Ikonium mellett ve‐
reséget mér Kilidzs Arszlán rumi szeldzsuk
szultánra. Merzin mellett fürdőzés közben szív‐
rohamot kap, és belefullad a Szalef folyóba. A
német keresztes had felbomlik. A hadjárat veze‐
tését a hamarosan megérkező Oroszlánszívű Ri‐
chard angol király veszi át.
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Visszatért Szilveszterrel Rómába, de ott már
nem sok jó várta. Rómában felkelés tört ki Ottó
ellen. A nép ostrom alá vette az Aventinuson álló
palotát, el akarták fogni a császárt és bíróság elé
állítani. Ottó és kísérete átmenekült az Angyal‐
várba, ahol nagyobb biztonságban volt. (II. Szil‐
veszter nemcsak a kronológiai nehézségek miatt
nem küldhetett koronát Istvánnak, Hungária ki‐
rályának 1000‐ben…)

A magyarországi fogságból megszökött Vlagyi‐
mir fejedelem lengyel segítséggel elfoglalja Ha‐
lics trónját és András herceget hazakergeti.

Kr. u. 1001 =i. sz. 1191
Ideig, óráig a pápával együtt nyugtatgatták a
népet, de február 16‐án II. Szilveszter pápával
(Gerbert) együtt Ottónak menekülni kell! Nem
jut messzire, a 40 kilométerre, északra fekvő Pa‐
terno várában húzza meg magát. Testileg, lelki‐
leg összetört, erőt vesz rajta a mélabú.

I. sz. 1191
Henrik miután lezárja a németországi viszályko‐
dást, Rómába indult, s közben érte a hír, hogy Ke‐
lemen pápa meghalt. (Valamikor márciusban)
Giacinto Bobone diakónus bíboros, 85 éves ko‐
rában lépett Szent Péter trónjára. A III. Celesztin
nevet vette fel. Uralkodása az ifjú VI. Henrik csá‐
szárral (1191‐97) való küzdelemmel telt el. Első
ténykedéseinek az egyike pedig éppen a fiatal
trónörökös császárrá koronázása volt. (Április 15.)
Henrik Tankréd elleni hadjárata Nápolyig
vezet, ahol a malária elviszi serege nagy részét
és őt magát is megbetegíti. Visszamegy Német‐
országba, ahol egy széleskörű fejedelmi összees‐
küvés körvonalazódik ellene.

Kr. u. 1002 = i. sz. 1192
A 22‐éves Ottó – „a világ Csodája” ‐ meghal Pa‐
terno várában. Ottót nagy nehézségek árán Aa‐
chenba viszik és ott április 4‐én eltemetik.
Civakodó Henrik fia IV. Henrik bajor herceg
bajor és frank híveivel június 2‐án királlyá koro‐
náztatta magát Mainzban.
Szilveszter visszamehet Rómába, ahol még ok‐
leveleket is irathatott. Az egyikben elárulja, hogy
ki a császár kedves ura halála után…
VI. Henrik, akit az előző évben III. Celesztin
császárrá koronázott…
Decemberben még zsinatot is tarthatott a La‐
teránban.

I. sz. 1192
A Szentföldről hazafelé igyekvő Oroszlánszívű Ri‐
chardot elfogja V. Lipót osztrák herceg, ezzel az
összeesküvés erejét vesztette. Celesztinnek is
menekülnie kellett Rómából. VI. Henrik pápája
II. Szilveszter (Kr.u. 999‐1003) lett…

Kr. u. 1003 = i. sz. 1193
Gerbert május 3‐án, egy istentisztelet során
rosszul lesz, majd május 12‐én meghal a Late‐
ránban.

I. sz. 1193
VI. Henrik hatalmas sereget fegyverzett fel, hogy
újra Itáliába menjen, és végleg rendezze a szicí‐
liai kérdést.
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Az új pápa természetesen a Crescentiusoknak
a jelöltje és valószínűleg rokona is volt, XVII.
János néven lett Róma püspöke. (III. Celesztin
pápa menekülésben van…)
Romanus Siccus (XVII. János) November 6‐án
halt meg. Utódát Johannes Fasanust karácsony‐
kor szenteltél pápává XVIII. János néven.
Ő is Crescentius „házi pápája”, tehát Róma
püspöke volt. Halálakor (1009?) szerzetesként
említik.
Kr. u. 1004 = i. sz. 1194
A két evvel korábban Mainzban királlyá koroná‐
zott II. Henrik Itáliába indul, és Paviában királlyá
koronáztatja magát. Hazatérését követően folya‐
matosan Vitéz Boleszlávval hadakozik.
Az év folyamán Crestentius nem engedi be Ró‐
mába VI. Henrik császárt.

I. sz. 1194
Február 20‐án meghal Tankréd, leegyszerűsítve
Henrik dolgát. Májusban indul Itáliába és már
karácsonykor Palermóban királlyá is koronáz‐
tatta magát. A rá következő napon Konstanza fiú‐
gyermeket hozott világra, aki később II. Frigyes
néven követte atyját a trónon.
III. Béla hungár király ismét megkoronáztatja
Imre fiát, s megteszi Horvátország és Dalmácia
kormányzójává.

Kr. u. 1005 = i. sz. 1195
Boleszláv kénytelen lemondani az Odera és az
Elba közti területekről, valamint elismeri a szász
hűbérességet.

I. sz. 1195
III. Béla hungár király nem engedi, hogy alattvalói VI.
Henrik császár keresztes hadához csatlakozzanak.
I. sz. 1196
III. Béla hungár király keresztes hadjáratra szánja
el magát, betegsége azonban megakadályozza
terve végrehajtásában. Április 23‐án meghal,
Székesfehérvárott első felesége mellé temetik.
Fia, Imre követi a trónon. (Uralkodik 1204‐ig)
I. sz. 1197–98
Dél‐Itáliából német keresztes had indul a Szentföldre.
Szeptemberben életének 32. évében elra‐
gadja, a halál VI. Henriket. (Malária)
Testvére Fülöp lesz a Svábok királya a következő
évtől. A Welf‐házi IV. Ottót a németek másik cso‐
portja választja királynak ugyanebben az évben.
Celesztin pápa meghalt január 8‐án. Még
aznap megválasztották Lotario Conti grófot III.
Ince néven „nemzetközi pápává”. (Róma püs‐
pöke XVIII. János éppen szerzetes.) Belekevere‐
dett a két Sváb király Fülöp és Ottó küzdelmébe.
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Kr. u. 1009 = i. sz. 1199
Róma új püspöke a Crescentiusok választottja az
albanói püspök július 31‐től.
A IV. Szergiusz nevet vette fel. Pápaságáról
kevés ismeret maradt ránk. A legjelentősebb ok‐
irat az, amelyben meghirdette a keresztes had‐
járatot!

I. sz. 1199
Incének mennie kell Rómából.

Kr. u. 1012 = i. sz. 1202
IV. Szergiusz szinte azonos időben halt meg
(május 12.) urával Crescentius Jánossal, teljes
felfordulás közepette, amely felveti annak gya‐
núját, hogy haláluk nem természetes volt.
A következő római püspök a VIII. Benedek
nevet vette fel. Akadt egy vetélytársa is Gergely
néven, aki állítólag még karácsony táján még a
szász Henriket is felkereste. Henrik Benedek
megválasztását ismerte el érvényesnek. Az új
pápa, hogy viszonozza a szász király udvarias
gesztusát, Rómába hívta őt a császári korona föl‐
vételére.

I. sz. 1202
A keresztesek Velence számára elfoglalják Zárát.
Súlyos pusztítást okoznak a városnak.

Kr. u. 1013–14 = i. sz. 1203–04
II. Henrik második itáliai hadjárata. Egyenesen Ró‐
mába ment, ahol VIII. Benedek a következő év február
14‐én császárrá koronázta. A koronázást megelőzően
II. Henrik kötelezte magát, hogy a római egyháznak
mindig hű pártfogója és védelmezője lesz.
A pápa inkább hadvezér és uralkodó volt, és
azon fáradozott, hogy Rómát Itália politikai köz‐
pontjává tegye. E téren számíthatott a fiatal, de
erős itáliai tengeri köztársaságokra.

I. sz. 1204
Április 12‐én a keresztesek elfoglalják és kifoszt‐
ják Konstantinápolyt.

I. sz. 1201
Ince pápa Ottót ismeri el Sváb királynak.

I. sz. 1205
Sváb Fülöpöt az aacheni gyűlésen az alsó‐rajnai
fejedelmek újból királlyá koronázzák.
I. sz. 1206
III. Ince pápa felszólítja a magyarországi főpapo‐
kat és főurakat, hogy tegyenek hűségesküt II.
András király születendő fiának (a majdani IV.
Bélának).
I. sz. 1208
Sváb Fülöpöt a bambergi püspök palotájában
Wittelsbach Ottó meggyilkolja. A svábok novem‐
ber 11‐én IV. Ottót újraválasztották királyuknak.
(Szerencsére Ottónak nem kell lemondania a
wormsi konkordátumról, mert majd csak cca.
100 év múlva fogják aláírni…)
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I. sz. 1209
Ottó hadseregével Itáliába vonul, hogy a szoká‐
sos rituális „császárkoronázást” megejtsék.
(Négy éve már II. Szász Henrik is császár)
Ezúttal III. Ince a „nemzetközi pápa” koronáz,
(VIII. Benedek hadjáraton?) de ezzel vége is ba‐
rátságuknak. (Október 9.)
Kr. u. 1020 = i. sz. 1210
VIII. Benedek nevéhez kötik Szardínia szigetének
felszabadítását az arab uralom alól.

Kr. u. 1022 = i. sz. 1212
A paviai zsinaton a pápa Henrikkel egyetértés‐
ben szigorú intézkedéseket hoz a papi nőtlenség
védelmére.

Kr. u. 1024 = i. sz. 1214
Április 9‐én hunyt el VIII. Benedek Róma püs‐
pöke.
Benedek halálakor öccsét emelték a pápai
(Roma püspöke) trónra, aki egyszerű világi sze‐
mély volt. A XIX. János nevet vette fel. Ő volt a
második pápa, aki közvetlenül a Tusculum grófok
családjából került a trónra, abból a csalásból,
amely Rómában akkorra végleg kiszorította a be‐
folyásos Crescentiusokat és amely Rómát és a
pápai államot öröklött fejedelemségének tekin‐
tette, épp úgy, mint előzőleg a Crescentius csa‐
lád. Azonban hatalmuk nem egy fejedelem,
hanem a pápa erején, aki rendszeresen a család
tagjai közül került ki, és aki azután testvérei kö‐
zött szétosztotta a pápai állam fontosabb hiva‐
talait. Pontosan ezen oknál fogva a Tusculum
grófok legnagyobb aggodalmát a pápai hivatal
családban tartása jelentette.
Julius 13‐án meghalt II. Henrik, ezzel kihal a
Szász‐dinasztia, akiknek az égvilágon semmi
közük nem volt Szent István családjához. Hogy ki
vette feleségül II. Henrik császár Gizella nevű le‐
ánytestvérét ‐ ha egyáltalán volt ‐ azt majd az
utánam jövő kutatásnak kell tisztáznia.

I. sz. 1210–12
November 8‐án Ince kiközösítette sváb császárát,
majd a nürnbergi fejedelmi gyűlés is megfosztja
trónjától. Az ifjú Frigyes 1212 tavaszán indul
Sváb‐földre. December 9‐én királlyá koronázzák.

I. sz. 1213
II. András Hungária királya IV. Ottó császárral
szemben II. Frigyes szicíliai királyt, III. Ince pápa
jelöltjét támogatja.
I. sz. 1214
Ottó elveszti minden hatalmát, de „császári cí‐
méről” nem mond le. Négy év múlva hal meg
családi birtokán.
I. sz. 1215
III. Ince megszervezi, és november 11‐én meg‐
nyitja a IV. Lateráni Zsinatot, de utána menekül‐
nie kell Rómából. A 21 éves Frigyest királlyá
koronázzák július 25‐én.
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A Szász ház kihalása után II. Konrádot választják
királlyá a Rajna vidéki fejedelmek.
Kr. u. 1025 = i. sz. 1215
Vitéz Boleszláv királlyá koronáztatja magát.
Kr. u. 1026 = i. sz. 1216
Konrád, Aribert milánói püspök hívására elindult
első itáliai hadjáratára. Milánóban lombard ki‐
rállyá koronázzák.

I. sz. 1216
Július 16‐án elérkezett az utolsó óra III. Ince
„nemzetközi pápa” számára Perugiában. Mind‐
össze 55 éves volt. Utóda a pápai trónon Cencio
Savelli bíboros lett III. Honoriusz néven. A hely‐
szín továbbra is Perugia. Neki is egy újabb ke‐
resztes hadjárat megszervezése volt a fő célja,
ezért próbált döntőbíráskodni az uralkodók kö‐
zött, hogy létrejöjjön az annyira szükséges egy‐
ség.

Kr. u. 1027 = i. sz. 1217
Konrád leveri a ravennai felkelést, elfoglalja Pa‐
viát, majd császárrá koronáztatja magát XIX.
János római püspökkel. Hazatérése után lázadás‐
sal kellett megküzdenie. Ebben a harcban, akár‐
csak majd a későbbiekben is, fő támogatói a
lovagok lesznek, akiknek számára ő teszi lehe‐
tővé hűbérbirtokaik örökölhetőségét.

I. sz. 1217
II. András a Szentföldre indul tekintélyes hadse‐
regével. Hadjárata elszigetelt csatározások után
nem hozott semmi eredményt, a Szentföld a
mohamedánok kezén maradt. Távollétében
Hungáriában felbomlik a rend.

Kr. u. 1029 = i. sz. 1219
Konrád császár a trónkövetelő Bezprym oldalán –
sikertelenül – beavatkozik a lengyel trónviszályba.
Kr. u. 1030 = i. sz. 1220
Konrádot agresszív nagyhatalmi ambíciói Hun‐
gária megtámadására sarkallják. A támadás visz‐
szaverése (Bécs elfoglalása) után a Fischa és
Lajta folyók közti területek visszakerültek Hun‐
gária királyságához.
Kr. u. 1032 = i. sz. 1222
Október 20‐án elhunyt XIX János pápa (Róma
püspöke). Követője IX. Benedek néven követte
hivatalában. Legfeljebb 20 éves volt a tusculumi
grófok családjából, aki szintén megvesztegetés‐
sel foglalta el hivatalát. Három szakaszban ural‐
kodott, ez zavart okozott a pápajegyzékben is.
Magánélete botrányos volt.
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I. sz. 1220
A szicíliai királyság újjászervezése ürügyén Fri‐
gyesnek sikerült évekig elodázni a keresztes had‐
járatot, sőt kicsikarni Honoriusztól a császári
koronát is. A koronázásra november 22‐én került
sor a Szent Péter bazilikában. A keresztes hadjá‐
rat kezdetét a következő év augusztusára tűzték
ki.
I. sz. 1221
Frigyes a keresztes hadjárat helyett szicíliai ki‐
rályságát építi ki (1221‐31). III. Honoriusz „nem‐
zetközi pápa” utasítja a magyar főpapokat arra,
hogy a Visegrád melletti görög rítusú szerzetesek
helyére latin szertartásúakat helyezzenek. II.
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Kr. u. 1034 = i. sz. 1224
Konrád beavatkozik a cseh trónviszályba, I. Bre‐
tislav mint Cseh‐ és Morvaország hercege ismeri
el fennhatóságát. (Uralkodik hercegként 1055‐
ig.)

András Hungária királya Béla királyfira bízza a
szlavón hercegség kormányzását (1226‐ig).
I. sz. 1223
Béla királyfi apja elől VI. Lipót osztrák herceghez
menekül. Az Erdélybe 1211‐ben behívott teuton
lovagrend önállóságra törekszik Honoriusz pápa
segítségével. A lovagrend rosszul mérte fel az
erőviszonyokat, mert Hungária királya nem tűrte
az ország megcsonkítását. Amikor a következő
évben területeiket, mint önálló államot a pápá‐
nak felajánlották, aki ezt el is fogadta, a király el‐
zavarta őket Hungáriából (1225).
I. sz. 1225
A teuton lovagrend Lengyelország szomszédsá‐
gába Mazóviába költözött, ahol Frigyes helyett
Konrád császár (II.) lett a legfőbb támaszuk. (Tu‐
dományosan I. Konrád mazóviai herceg…)

Kr. u. 1037 = i. sz. 1227
Konrád ismét Itáliába indul, hogy Aribert milánói
érseket megsegítse.
A császár miután Milánót nem tudja bevenni,
délnek fordul, és az elűzött IX. Benedeket vissza‐
segíti Rómába.

I. sz. 1227
Ebben az évben végre elindult Frigyes a sokszor
beígért keresztes hadjáratra, de ezt Honoriusz
pápa már nem érte meg, mert márciusban sírba
szállt. A pápa halála után a hetvenen felüli Ugo
Segni grófot III. Ince pápa unokaöccsét válasz‐
tották pápává, aki a IX. Gergely nevet vette fel.
Frigyes betegsége miatt kénytelen visszafordulni
a hadjáratról, de a következő évben újra indul.

Kr. u. 1038 = i. sz. 1228
Konrád visszatér Németországba, s a következő
évben hal meg úgy, hogy a trónt előzetesen már
biztosította fia, III. Henrik javára.

I. sz. 1228–1229
Frigyes a Szentföldön tartózkodik, és fegyverek
helyett tárgyalások útján szerzi vissza Jeruzsále‐
met. Frigyes császár március 17‐én bevonult a
felszabadított Szent Városba. Másnap minden li‐
turgikus ünnepélyesség nélkül, Frigyes felvette
a jeruzsálemi királyság koronáját, méghozzá sa‐
játkezűleg téve azt a fejére.
I. sz. 1230
II. Frigyes császár és IX. Gergely „nemzetközi
pápa” kibékül.
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Kr. u. 1042 = i. sz. 1232
III. Henrik kísérletet tesz, az apja által elvesztett
ostmarki területek visszaszerzésére.

I. sz. 1232
II. (Harcias) Frigyes osztrák és stájer herceg ha‐
tármenti támadását egy magyar sereg visszaveri.

Kr. u. 1044 = i. sz. 1234
A tusculumi grófok nyomasztó hatalma ellen és
a Róma püspökének életmódja miatt felkelés
tört ki, ezért IX. Benedek kénytelen volt elhagyni
Rómát. Véres harcok után 1045 januárjában
ismét a Crescentiusok állítottak pápát.
Kr. u. 1045 = i. sz. 1235
Január 20‐án János püspök III. Szilveszter néven
lett pápa (Róma püspöke). Hivatalában március
10‐ig maradhatott. Megint Benedek következett,
május elsejéig. Ekkor egy gazdag bankárcsalád
tagját választottak Rómában pápának (Róma
püspöke) VI. Gergely néven. Hivatalában a kö‐
vetkező év december 20‐ig maradhat, akkor le‐
váltja III. Fekete Henrik király.
III. Henrik nem jelent meg Székesfehérváron,
nem adja hűbérbe senkinek Hungáriát, nem
küldi Rómába Szent István koronáját, sőt lán‐
dzsáját sem…
Kr. u. 1046 = i. sz. 1236
December 20‐án III. Henrik leváltotta VI. Gergely
pápát és a magával hozott bambergi püspököt
választatta pápának, december 24‐én II. Kele‐
men néven. Első ténykedése az újdonsült pápá‐
nak, III. Henriknek és feleségének a császárrá
koronázása volt még december 25‐én.
Kr. u. 1047 = i. sz. 1237
Fekete Henrik hazatér, magával vitte VI. Gergely
letett pápát. Amikor az év folyamán meghalt II.
Kelemen Rómában – feltételezhetően ólommér‐
gezésben – felmerült VI. Gergely visszahelyezé‐
sének gondolata. A villámgyors Benedek har‐
madszor is elfoglalta hivatalát novemberben, és
a következő év július közepéig Róma püspöke.
Július 17‐én már a bajor Poppo, a tiroli Brixen
püspöke a pápa II. Damáz néven – aki szintén III.
Henrik jelöltje volt. Huszonhárom nap múlva
meghalt Palestrinában, ahová a római hőség elől
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I. sz. 1235
II. Frigyes Németországban. Egy ellene felkelő
Henriket megfoszt királyságától….
A császár ezután visszatér Itáliába, ahol hábo‐
rúba kezd a lombard városokkal.
II. (Harcias) Frigyes osztrák és stájer herceg se‐
regével betör Hungáriába; Lékáig hatol, majd
visszafordul. Juliusban II. András, Béla királyfi és
Kálmán herceg viszonozza a betörést, Bécset is
elfoglalják. Frigyes adófizetője lesz Hungáriának.
Szeptember 21‐én meghal II. András, az egresi
ciszterci monostorban temetik el.
Október 14‐én Róbert esztergomi érsek Szé‐
kesfehérvárott megkoronázza Béla királyfit.
(Uralkodik 1270‐ig.)
A Karakorumban tartott mongol kurultaj elha‐
tározza az Európa elleni hadjáratot; vezetésével
Dzsingisz kán unokáját, Batu kánt bízza meg.

I. sz. 1237
A mongolok megindítják támadásukat az orosz
fejedelemségek ellen.
IV. Béla király öccse Kálmán meghódítja Bosz‐
niát.
IX. Gergely, a „nemzetközi pápa”.
I. sz. 1238
II. Frigyes császár sikertelenül ostromolta Bres‐
ciát.

2. rész_Layout 1 2011.03.22. 20:03 Page 61

húzódott vissza. Valószínűleg a malária végezhe‐
tett vele. Ezúttal Benedek nem tért vissza, Róma
püspök nélkül maradt…
Kr. u. 1049 = i. sz. 1239
Az elzászi grófi családból származó Bruno lett a
következő pápa (Róma püspöke) IX. Leó néven.
Zarándokruhában érkezett Rómába, ahol rette‐
netes állapotok uralkodtak, leromlott a közbiz‐
tonság, üres volt a kincstár. Hozzákezdett a pápai
kúria gyökeres átalakításához és az egyházi fe‐
gyelem megjavításához. Kincstárnokának Hildeb‐
randot választotta a későbbi VII. Gergely pápát.

I. sz. 1239
IX. Gergely megint kiközösítette II. Frigyes császárt.
Kötöny kun fejedelem és népe IV. Béla engedé‐
lyével a Radnai hágón át beköltözik Magyaror‐
szágra, és a Tisza, Temes, Maros és Körös folyók
mentét szállja meg.

Kr. u. 1051–52 = i. sz. 1241–42
A pápa körüli ügyletekkel, valamint Gottfriedek
ismételt lázadásával elfoglalt Henrik csak ekkor
tud hadat vezetni Hungáriába. A tatárok által
pusztává tett vidéken Székesfehérvárig nyomul,
miközben semmiféle ellenállással nem találko‐
zik. Mivel az elpusztított vidéken a had éhezik,
a császár elrendeli a visszavonulást. A Vértes
hegységben a magyarok megtámadják, szétverik
és futásba kergetik a német sereget. A hatalmas
veszteséget szenvedett, menekülő császári sereg
Hainburgba érkezik.
Hungária királyának kérésére, IX. Leó pápa
még Pozsony alatt is megjelent, hogy III. Henri‐
ket eltérítse a legyöngült ország további zaklatá‐
sától. (IX. Leó bátran tekinthető utazó pápának.)

I. sz. 1241
IV. Béla megerősíti az ország északkeleti határát.
Március 12‐én a Vereckei hágón betörő Batu kán
vezette mongol fősereg megsemmisíti Tomaj
nembeli Dénes nádor hadát. Április 11‐én a
mongol fősereg a Sajó menti (muhi) csatában le‐
győzi IV. Béla hadait.
IV. Béla II. (Harcias) Frigyes osztrák herceg hí‐
vására Pozsonyból Hainburgba megy. A herceg
túszul ejti, és csak három nyugati vármegye át‐
adása ellenében engedi szabadon. IV. Béla Zág‐
rábból segítséget kér a nyugattól, de azok mással
vannak elfoglalva…
A mongolok a Dunán ebben az évben nem
tudtak átkelni.
II. Frigyes augusztusban már Rómához köze‐
ledett, de valamiért mégsem támadt a városra.
Pedig IX. Gergely augusztus 21‐én meghalt. Nem
avatkozott be a pápaválasztás folyamatába, he‐
lyette Szicíliába ment, hogy ott várja be az új vá‐
lasztás eredményét. (Meglepő viselkedés…)
Október 28‐án sikerült valahol pápát válasz‐
tani, aki 13 nappal később, még megkoronázása
előtt november 10‐én elhunyt. Neve a pápaka‐

I. sz. 1240
Frigyes elfoglalja Ravennát, beveszi Ferrarát. Fri‐
gyes óriási sereget fegyverzett fel, hogy elfoglalja
a pápai államot és Rómát. A „nemzetközi pápa”
pedig elhatározta, hogy a kereszténységhez for‐
dul és 1241 húsvétjára Rómába zsinatot hívott
össze, amit viszont a császár a genovai hajók fe‐
délzetén Itália felé utazó külföldi főpapok nagy
részének elfogásával megakadályozott.
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talógusokban IV. Celesztin. Ezután valamiért
hosszas széküresedés következett be. (Természe‐
tesen volt másik pápa, IX. Leó személyében.)
I. sz. 1242
Február másodika után Batu kán serege átkel a be‐
fagyott Dunán, és felégeti Székesfehérvár városát.
Márciusban Ögödej nagykán halálának hírére a
mongolok elhagyják Hungáriát. Májusban a beto‐
lakodó németeket a Hont‐Pázmány nembeli Achil‐
les és testvérei szétverik. Hainburgban rendezik
soraikat, és onnan támadják ismételten Pozsonyt.
Kr. u. 1053 = i. sz. 1243
Ebben az évben III. Henrik megfosztja hercegsé‐
gétől I. Konrád (Kuno) bajor herceget, aki erre
Hungáriába menekül. Innen zaklatja két év
múlva bekövetkezett haláláig a stájer és karan‐
tániai területeket magyar zsoldosokkal. (E had‐
járatok következményeként három év múlva
kihal a Babenberg dinasztia.)
Bajorország hercege VIII. Henrik lesz a későbbi
IV. Henrik császár.
IX. Leó pápa idejében Kerulariosz Mihály kons‐
tantinápolyi pátriárka bezáratta Bizáncban a
latin szertartású templomokat, és élesen tá‐
madta a nyugati egyházi gyakorlatot. (Vajon kik
és mikor alapíthatták Konstantinápolyban a latin
szertartású templomokat i. sz. 1204 előtt?)
IX. Leó pápa leveléből; „Mint halljuk, ti a lati‐
nok templomait bezárjátok, a latin szerzetesek‐
től elvettétek kolostoraikat, mert szokásaitok
szerint élni nem akarnak.”
Kr. u. 1054 = i. sz. 1244
A levélváltást követően IX. Leó két rendkívüli követet
küldött Konstantinápolyba a vitás kérdések rende‐
zésére. A végeredmény ismert, Julius 16‐án eljutot‐
tak a kölcsönös kiközösítésig, ezzel véglegessé vált a
Photiosz idejében már megszakadt kapcsolat.
IX. Leó nem szerzett tudomást fentiekről,
mert időközben meghalt. Földi életét a Szent
Péter bazilikában fejezte be. A római egyház a
szentek közé emelte, és Szent Leó ünnepét ápri‐
lis 19‐én tartja.
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I. sz. 1243
Két éves széküresedés után II. Frigyes elérkezett‐
nek látta az időt, egy hozzá hű pápa megválasz‐
tására. Erre Anagniban került sor, ahol a genovai
Sinobaldo Fieschi grófot IV. Ince néven pápává
választották.
Kis időre akár Rómába is érkezhetett (de ez
egyáltalán nem biztos), hiszen IX. Leó Frigyes
fogságában volt, és csak a következő évben sza‐
badult. Mindenesetre IV. Ince sem tudott patró‐
nusával Frigyessel kijönni, ezért a következő
évben elmenekül Sutriból.
I. sz. 1244
Június végén IV. Ince bíborosaival menekül Sut‐
riból, egy genovai hajóhad segítségével. Decem‐
ber 2‐án ért Lyonba, ahonnan folytatta harcát II.
Frigyes császár ellen.
IV. Béla békét köt Velencével. Béla visszahívja
a kunokat és zömükben a Duna‐ Tisza közére, va‐
lamint a Szolnok Debrecen közti részekre telepíti
őket.
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A Hungáriába menekült I. Konrád bajor herceg
vezetésével magyar sereg tör Karintiába, ahol
megszállja Hengistburg várát.
Kr. u. 1055 = i. sz. 1245
II. Viktor volt az utolsó III. Fekete Henrik császár
által kijelölt német pápa. Eredeti nevén Geb‐
hard, IX. Leó pápa unokaöccse volt. Nehéz idők
jártak akkoriban Rómára, és császári támogatás
híján a következő évben menekülnie kellett
Szászországba.
A magyar száműzetésben élő I. Konrád (Kuno)
bajor herceg december 5‐én meghal. (Az akadé‐
miai nézetek szerint egy másik bajor Konrád is
meghal ebben az évben, így Ágnes asszony lesz
Bajorország hercegnője egészen Kr. u. 1061‐ig…)

I. sz. 1245
IV. Béla elsőszülött fiát királlyá koronáztatja és a
Drávántúl (Szlavónia) hercegévé teszi.

Kr. u. 1056 = i. sz. 1246
Goslarban III. Henrik pápáját fényes fogadtatás‐
ban részesítette. (Közben IV. Ince pápa [1243‐
1254] is elhagyta Itáliát a II. Frigyes császárral
támadt vitája miatt.)
A tárgyalások az egyre aggasztóbb dél‐itáliai
kérdésre összpontosultak. Néhány hét múlva az
alig negyvenéves császár elhunyt, aki Gebhardra
bízta hatéves kisfia (a későbbi IV. Henrik) és
Ágnes császárné pártfogását.
1055 óta II. Spytihnev cseh herceg „I. Bretislav
fia (1061‐ig).

I. sz. 1246
Az akadémiai nézetek szerint II.(Harcias) Frigyes
osztrák és stájer herceg hadai a Lajta melletti
csatában megfutamítják IV. Béla kunokból to‐
borzott seregét. (Lehet, hogy a kun, menekülős
taktikát értették félre a korabeli írók.)
Mindenesetre a végeredmény ismert, Frigyes meg‐
hal a csatában, és vele kihal a Babenberg dinasztia.
Megkezdődik a harc az osztrák és stájer hercegségért.
Frigyes császár ellen a sziciliai országnagyok
szerveznek összeesküvést meggyilkolására – si‐
kertelenül.

Kr. u. 1057 = i. sz. 1247
II. Viktor tavasszal tért vissza Itáliába és Tosca‐
nába ment, hogy elsimítsa a sienai és az arezzói
püspökök közötti jogvitát. A hosszú fáradalmas
utazások megtörték, a dél‐itáliai helyzetet nem
tudta rendezni és július 28‐án ragadta el a halál
Arezzóban. Frigyes, Monte Cassino apátja lett II.
Viktor utóda X. István néven.

I. sz. 1247
Piano Carpini pápai követsége a nagykán udva‐
rában. Frigyes elveszti Parmát, amely mellett a
következő évben vereséget is szenved.
(III.) Henrik halálát követően a rajnai érsekek,
valamint az észak‐rajna‐vesztfáliai területek urai
választják meg Vilmost királlyá. Miután a követ‐
kező évben Aachent is elfoglalja, ott meg is ko‐
ronázzák novemberben.

Kr. u. 1058 = i. sz. 1248
X. István tavasszal Firenzébe utazott, hogy szö‐
vetségeseket keressen egy dél‐itáliai hadjárat‐
hoz, de súlyosan megbetegedett és meghalt
március 29‐én. Rómában Gergely tusculumi gróf
és klikkje megvesztegetéssel megnyerte a népet,

I. sz. 1248–50
IX. Lajos francia király keresztes hadjárata a Nílus
deltájában súlyos kudarccal végződik.
IV. Béla Stájerország keleti részeit Hungáriához
csatolja. A seregében harcoló kunok felégetik
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és Velletri kardinális püspökét X. Benedek néven
pápává (Róma püspöke) választatta. (Április 5.)
Több bíboros javaslatára és Ágnes császárné be‐
leegyezésével a reformpárti Gerard firenzei püs‐
pököt II. Miklós néven Sienában pápává vá‐
lasztották.
Kr. u. 1059 = i. sz. 1249
Az új pápa január 28‐án nagy lelkesedés köze‐
pette bevonult Rómába.

Mariazellt, a Bécstől a Semmering hágóig ter‐
jedő vidéket pusztítják.
II. Frigyes császár beveszi Ravennát, győz a
parmaiak és a pápai csapatok felett, ám ekkor
váratlanul megbetegszik vérhasban, aminek ál‐
dozatul esik. (December 3.)
A történészek úgy érzékelik, hogy a császár
halálával a „Birodalom” jó negyedszázadra elme‐
rül az interregnum anarchiájában. A „birodalmi
javak” és a Hohenstauf‐család jószágai elkallód‐
nak a fejedelmek kezén, a központi hatalom vég‐
leg elveszti minden bázisát. Németország ekkor
alakul át önálló fejedelemségek és városállamok
laza társulásává. (Mint tudjuk ekkor IV. Henrik
éppen 10 éves…)

Kr. u. 1061 = i. sz. 1251
II. Miklós Firenzében halt meg július hónap fo‐
lyamán. (IV. Ince pápa közben visszatért Ró‐
mába.)
A lateráni zsinat újonnan jóváhagyott szabá‐
lyait alkalmazva a bíborosok egy csoportja Hil‐
debrand segítségével Lucca püspökét válasz‐
tották reformpápává október elsején, aki a II.
Sándor nevet vette fel. (Rómába nem mehetett,
mert ott a dél‐itáliaiak támogatását élvező IV.
Ince tartózkodott.) Komplikálta a helyzetet, hogy
a német udvar is pápát választott magának Peter
Cadalus pármai püspök személyében, aki II. Ho‐
noriusz néven került a pápatörténetbe. Véletle‐
nül II. Honoriusz sem tudott Rómába költözni…
Wratislaw II. a cseh király 1061–1092‐ig.

I. sz. 1251
II. Frigyes fia IV. Konrád ősszel indul Itáliába az
atyai örökség átvételére. Lombardiából követe‐
ket küld az időközben Rómába visszatért IV. In‐
céhez, hogy elismertesse utódlását. Ez a terve
nem sikerült. Ugyanakkor Vilmos királyi címét IV.
Ince is elismeri.

Kr. u. 1063 = i. sz. 1253
Wratislaw II. a cseh király
Testvére Ottó(kár) Kelet‐Morvaország hercege.

I. sz. 1253
IV. Béla és elsőszülött fia István nagy sereggel
morvaországi hadjáratra indul. Olmütz környé‐
két pusztítják és a várost ostrom alá veszik. Bo‐
leszló krakkói fejedelem Béla szövetségében
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I. sz. 1252
Vilmos házassága révén a Welfekkel is rokon‐
ságba kerül. Március 25‐én formálisan újravá‐
lasztják. Miután Otto(kár) az előző évben elfog‐
lalta az osztrák hercegséget feleségül veszi az el‐
hunyt II. (Harcias) Frigyes osztrák és stájer her‐
ceg idős nővérét, Margitot. Gréc (Graz) városa
Hungária szerves része. Béla nem tűri Ottokár
akcióját, és Bécset, Mödlinget, valamint Tulln
környékét pusztítják kun csapatai. IV. Béla is
jogot formál az osztrák és stájer hercegségre, és
ennek érdekében a halicsi trónörökös herceghez
hozzáadja Babenberg Gertrudot. Miután Bécs
meghódol és elfogadja a hűbért Béla seregével
hazatér.
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Észak‐Morvaországot pusztítja. IV. Ince közben‐
járására Béla felhagy az ostrommal, és hazatér.
Kr. u. 1064 = i. sz. 1254
Különböző fordulatok után a májusi mantuai zsi‐
nat II. Sándort ismerte el pápának. Végre ebben
az évben Sándor elfoglalhatta Szent Péter trón‐
ját, és elláthatta apostoli hivatalát. (IV. Ince Ná‐
polyba menekül.)

I. sz. 1254
IV. Konrád újabb kísérletet tesz IV. Incével tör‐
ténő kibékülésre, de nincs erre semmi esélye,
áprilisban a pápa még ki is közösíti. Hadsereggel
készül visszatérni a „Birodalomba” ám a malária
– mindössze 26 éves korában – végez vele.
Manfréd – Szicília királya december 2‐án le‐
győzte IV. Ince hadát. Ez a gyászos hír Nápolyban
érte az inkvizíció itáliai intézményesítőjét, aki pár
napra rá meghalt. (December 7‐én) Ott is temet‐
ték el. A halálát követő konklávén a bíborosok
választása Ostia bíboros püspökére Rainaldora
esett, aki a IV. Sándor nevet vette fel. (1254‐
1261)
Az új pápa nem tudta székhelyét Rómában el‐
foglalni. (II. Sándor Rómában…) IV. Sándor főleg
Viterbóban székelt.

Kr. u. 1065 = i. sz. 1255
Henrik nagykorúsítására ebben az évben kerül
sor – 15 éves. Miután felszabadul Anno szigora
alól, az Adalbert által teljesen szabadjára enge‐
dett ifjú uralkodó meglehetősen feslett életet él.

I. sz. 1255
Batu kán halála

Kr. u. 1066 = i. sz. 1256
Henrik mellé egy kormányt rendelnek az ifjú király
kordában tartására. Ezen kívül meg is kellett nő‐
sülnie. Felesége Ottó savoyai gróf lánya Berta lett.

I. sz. 1261
A keleti latin „császárság” vége, VIII. Mihály
görög császár visszatér Konstantinápolyba. IV.
Sándor május 25‐i halála után három hónap telt
el, amíg a Viterbóban összegyűlt nyolc bíboros
egyességre jutott utódára vonatkozóan. Végül a
jeruzsálemi pátriárka, Giacomo Pantaléon jelö‐
lése mellett döntöttek, aki a IV. Orbán nevet
vette fel. Rómába sohasem jutott el. (II. Sándor
Rómában…) Manfréd szicíliai királlyal voltak
konfliktusai, amelyeket nem sikerült megolda‐
nia.

Kr. u. 1070 = i. sz. 1260
A korlátlan királyi hatalomra törő Henrik ebben
az évben felségsértés ürügyén megfosztja trón‐
jától Northeimi Ottó bajor herceget, aki erre
fegyvert fog ellene, de végül még szászországi
birtokait is elveszti.
Kr. u. 1072 = i. sz. 1262
Henrik letaszítja trónjáról a karintiai Berchtoldot
is. Szászországban alkalmazott kíméletlen mód‐
szerei miatt Ottó, majd Magnus szász herceg rész‐
vételével lázadás tör ki uralma ellen. Henrik a
körülzárt Harzburg várából alig tud elmenekülni.
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Kr. u. 1073 = i. sz. 1263
Amikor április 21‐én II. Sándor meghalt, minden
jel egy nagy vihar kitörésére mutatott: a pápai
trónra olyan ember lépett, aki Sándor politikáját
irányította ‐ Hildebrand.
VII. Gergely személyében egy rendkívüli ener‐
giájú főpap került a pápai székbe, akit útjáról
nem lehetett letéríteni.
Reformtevékenységét a római szinóduson fo‐
galmazta meg majd két év múlva már cseleke‐
dett is.

I. sz. 1264
IV. Sándor Perugiában halt meg október 2‐án.
Utódját, IV. Kelement csak a következő évben si‐
kerül megválasztani.

Kr. u. 1075 = i. sz. 1265
VII. Gergely eltiltotta a szimóniás és nős papokat
a szolgálattól, és kimondta, hogy a világi kézből
elfogadott egyházi tisztség érvénytelen és kikö‐
zösítést von maga után. Ebben az évben több
német püspököt megfoszt hivatalától szimónia
címén. Karácsonykor a római nemesek vezére
merényletet kísérelt meg a pápa ellen. A me‐
rénylet nem sikerült.

I. sz. 1265
IV. Kelemen pápa székhelye Viterbóban és Peru‐
giában volt. (Rómában VII. Gergely a reform‐
pápa…)

Kr. u. 1076 = i. sz. 1266
Henrik birodalmi gyűlést hívott össze januárban
Wormsba, amelyen kimondták Gergely leváltá‐
sát. Henrik kiközösítése nem sokat ért, Henrik
helyzete országában egyre súlyosabb lett. Ekkor
elhatározta, hogy aláveti magát a pápának: za‐
rándoki és vezeklő ruhában Canossába ment.

I. sz. 1266
A Hohenstauf család végleges bukása. Manfréd,
Szicília királya, II. Frigyes császár természetes fia,
az Anjoukkal szemben vereséget szenved Bene‐
ventónál, ahol el is esett. (Február 26.) Manfréd
halálával a szicíliai kérdés még nem fejeződött
be, mert II. Frigyes unokája Sváb Konradin is be‐
jelentette igényét a trónra.

Kr. u. 1077 = i. sz. 1267
Henrik canossai zarándoklatával bűnbocsánatot
nyert ugyan, de a fejedelmek mégis megválaszt‐
ják ellenében Rudolf sváb herceget.

Kr. u. 1079 = i. sz. 1269
Henrik nem támadhatott Hungáriára, és nem hó‐
doltathatta II. Lipót Babenberg osztrák őrgrófot…
Gergely minden rosszallása ellenére sem
mond le arról, hogy megnyerje Henriket, ezért
nem hajlandó elismerni Rudolfot.
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I. sz. 1268
Az alig 17 éves Konradin sváb seregével Itáliába
indult, de Anjou Károly csatára kényszerítette,
ahol legyőzte. Konradin fogságba esett, és bíró‐
sági eljárás után lefejeztette. IV. Kelemen egy hó‐
nappal utána hunyt el. Nem siettek utódjának
megválasztásával.
I. sz. 1269
Meghal III. Ulrik karintiai herceg. Végrendelete alap‐
ján hercegségét Otto(kár) morva herceg örökli. Kö‐
veti jelentés Hungáriáról Anjou Károlynak; „a hungár
királyi háznak hihetetlenül nagy a birodalma, Észak
és Kelet legtöbb tartománya urasága alá tartozik ro‐
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koni vagy hűbéres kötelék által, ki sem mondható
mennyi a fegyverese s ha ez a dicső király fegyverbe
szólítja seregét, északon és keleten senki mozdulni
sem mer.”
Kr. u. 1080 = i. sz. 1270
Henrik legyőzi Rudolfot, az meg is hal. Henrik
császári ambíciói érdekében, Wibert ravennai
érsek személyében ellenpápát állít. A pápakata‐
lógusok szerint II. Kelemen nevet vette fel.

I. sz. 1270
IX. Lajos francia király Tunisz ostrománál meghal.
(Ezt a hadjáratot szokás az utolsó keresztes had‐
járatnak tekinteni.)
Május 3‐án meghal IV. Béla Hungária legna‐
gyobb királya. Fia V. István követi Hungária trón‐
ján 1272‐ig.

Kr. u. 1081 = i. sz. 1271
Henrik Itáliában hadakozik, váltakozó sikerrel.

I. sz. 1271
Egy Palesztinában tartózkodó személyt választ
pápának az itáliai és francia bíborosok egy része.
(Három évvel IV. Kelemen halála után.)
Tebaldo Visconti a X. Gergely nevet vette fel,
mert úgy látszik, hogy a Selernóba visszavonult
VII. Gergely már nem bírt hatalommal. Pápasá‐
gát szeptember elsejétől számolják.
I. sz. 1272
Tebaldo Visconti február 10‐én érkezik Viter‐
bóba, innen Rómába ment, ahova két elődje be
se tette lábát. Fő feladatának a Szentföld felsza‐
badítását tartotta, és szerette volna a keleti ke‐
reszténységgel való egység megteremtését.
Augusztus 6‐án meghal V. István Hungária kirá‐
lya. Fülöp esztergomi érsek királlyá koronázza a
tízéves IV. (Kun) Lászlót. (Uralkodik 1290‐ig.)

Kr. u. 1083 = i. sz. 1273
Henrik beveszi Rómát, de Gergely ellenáll az An‐
gyalvárban.

I. sz. 1273
A Csák nembeli Máté horvát‐szlavón bán sere‐
gével Stájerországot és Karintiát, egy másik had
Ausztriát és Morvaországot pusztítja.
A német választófejedelmek egy csoportja Ru‐
dolf habsburgi grófot október 24‐én emeli
trónra. (IV. Henrik Itáliában…) Tervezik, hogy X.
Gergely császárra koronázza Rudolfot.

Kr. u. 1084 = i. sz. 1274
Henrik ismét Rómában, ez alkalommal magával
vitte II. Kelemen pápáját, aki császárrá koro‐
názta. (X. Gergely Lyonban…)

I. sz. 1274
X. Gergely Lyonban tartja az egyetemes zsina‐
tot. (Május 7‐én kezdődött.) Kitűzik Rudolf csá‐
szárrá koronázásának napját is.
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Henriket és pápáját a Dél‐Itália felől érkező
csapatok elűzik. De menekül VII. Gergely is Sa‐
lernóba, ahol a következő évben meghal.
Kr. u. 1085 = i. sz. 1275
Németországban belháború dúl, Henrik hiába
hirdette meg Mainzban az Isten békéjét, a harc
folytatódik ellenfeleivel.
Május 25‐én meghalt VII. Gergely Salernóban.
Az időcsúszás fényében lesz minn dolgoznia az
egyháztörténészeknek VII. Gergely, mint a „leg‐
nagyobb politikusi‐egyházi személyiség” újraér‐
tékelésében…
Kr. u. 1086 = i. sz. 1276
VII. Gergely utóda Desiderius, Monte Cassino
apátja lett, aki a beneventói longobárd herceg
rokona volt. Négy nappal megválasztása után el
kellett menekülnie Rómából. Visszatért Monte
Cassinóba. A pápakatalógusokban III. Viktor
néven szerepel.
III. Kelemen soha nem tért vissza Rómába, így
nem akadályozhatta III. Viktor visszatérését Ró‐
mába.

I. sz. 1276
X. Gergely útban Róma felé január 10‐én Arez‐
zóban meghalt, így kútba esett Rudolf császárrá
koronázása. Az új pápa V. Ince lett január 21‐től
június 22‐ig.
Őt V. Adorján követte július 11‐től augusztus
18‐ig. Még megkoronázása előtt Viterbóban ra‐
gadta el a halál. Szeptember 8‐án Pietro Giulia‐
nót választják Viterbóban pápának, aki a XXI.
János nevet vette fel. A következő évben dolgo‐
zószobájának mennyezete leszakadt, és sérülé‐
sei következtében meg is halt.

Kr. u. 1087 = i. sz.1277
III. Viktor kis időre feltűnik Rómában, de szep‐
tember 16‐án meghal.

I. sz. 1277
November 25‐én sikerült új pápát választani Gi‐
ovanni Gaetani személyében, akit Rómában a
Szent Péter bazilikában december 26‐án III. Mik‐
lós néven szenteltek pápává. Az új pápa legna‐
gyobb gondja Róma és a pápai állam független‐
ségének megőrzése lett.
III. Miklós nagy buzgalommal dolgozott egy
keresztes hadjárat szervezésén, de felhívása
süket fülekre talált.

Kr. u. 1088 = i. sz. 1278
A következő pápát, eredeti nevén Odót, francia
földről választották, s a II. Orbán nevet vette fel.
Úgy tanítják, hogy Terracinai megválasztása után
III. Kelemen ellenpápa miatt nem mehetett Ró‐
mába, pedig ebben III. Miklós pápa zavarta…

I. sz. 1278
II. Otto(kár) morva herceg a Morvamezőm vere‐
séget szenved, és elesik az Ausztriáért vívott
harcban. Habsburg Rudolf magyar‐kun segítség‐
gel győzött.
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Kr. u. 1090 = i. sz. 1280
IV. Henrik hét évig tartó itáliai hadjáratának a
kezdete.

I. sz. 1280
III. Miklós augusztus 22‐én agyvérzésben halt
meg. A Szent Péter‐bazilikában temették el, de
síremlékét nem találták meg.
I. sz. 1281
Anjou nyomásra Simon de Brie francia kardiná‐
list választották Viterbóban pápának IV. Márton
néven.

Kr. u. 1092 = i. sz. 1282
IV. Henrik vereséget szenved Canossánál.

I. sz. 1282
Palermóban kirobbant a „Szicíliai Vecsernye”
ahol a szicíliaiak hajtóvadászatot rendeztek a
franciák ellen.

Kr. u. 1093 = i. sz. 1283
IV. Henrik nem tud visszatérni Mainzba. Fia Kon‐
rád föllázad ellene és Milánóban Itália királyává
koronáztatja magát.
II. Orbán pápa Rómában, de az Angyalvárba
csak öt év múlva tud bejutni.
Kr. u. 1094 = i. sz. 1284
IV. Henriket második felesége elhagyja.
Kr. u. 1095 = i. sz. 1285
II. Orbán pápa Clermontban zsinatot tart. Meg‐
újították VII. Gergely szigorú egyházi törvényeit.
Kronológiai és biológiai okok miatt Konrád (IV.
Henrik fia) nem vehette feleségül I. Roger szicíliai
király Konstancia nevű leányát.

I. sz. 1285
IV. Márton halála (március 25.) után négy nap‐
pal, a Perugiában tartott pápaválasztó ülésen
Giacomo Sevellit választották pápának, aki a IV.
Honoriusz nevet vette fel. Felszentelése Rómá‐
ban a Szent Péter bazilikában május 2‐án tör‐
tént. Minden pápai támogatás ellenére Szicília
elveszett az Anjouk számára. Úgy tanítják, hogy
IV. Szép Fülöp francia király (1285–1314) befo‐
lyása alá vonja a pápaságot.
I. sz. 1287
Április 3‐án meghalt IV. Honoriusz.

Kr. u. 1098 = i. sz. 1288
II. Orbán elfoglalja az Angyalvárat.
IV. Henrik fiát‐Konrádot megfosztja trónörök‐
lési jogától és helyette öccsét‐Henriket koronáz‐
tatja a következő évben királynak. Konrád
miután elveszti mind Toscana mind a lombard
városok támogatását, egészen magára hagyatva
hal meg három év múlva Firenzében.
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I. sz. 1288
Tíz hónapos szünet után február 22‐én sikerült
egy új pápát választani Girolamo Masci szemé‐
lyében, aki a IV. Miklós nevet vette fel. (II. Orbán
még él, ezért zavaros a helyzet…)
IV. Miklóst „misszionárius pápa” címmel szok‐
ták illetni.
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Kr. u. 1099 = i. sz. 1289
Július 29‐én halt meg II. Orbán pápa. Utóda II. Pasz‐
kál lett egészen Kr. u. 1118‐ig. Folytatta elődjeinek
küzdelmét az egyházi kinevezések ellenőrzéséért.
Kr. u. 1100 = i. sz. 1290
III. Kelemen ellenpápa halála. Hívei még az éjjel
folyamán választottak egy ellenpápát Teoderik
személyében. Pár hónap után elfogták és kolos‐
torba zárták, ahol hamarosan meg is halt. A kö‐
vetkező évben III. Kelemen hívei egy Albert nevű
kardinális papot választottak ellenpápává Teo‐
derik helyett. Őt is kolostorba zárták.

I. sz. 1290
Julius 10‐én meggyilkolják IV. (Kun) Lászlót, Hun‐
gária királyát. A királyt Csanádon temetik el. Jú‐
lius 23‐án III. Andrást királlyá koronázzák
Székesfehérvárott. (Uralkodik 1301‐ig.) Ő az
utolsó királyunk a Zerind‐ház férfiágán.

Kr. u. 1102 = i. sz. 1292
II. Paszkál kiátkozza IV. Henriket, de ezt a német
püspökök semmibe veszik.

I. sz. 1292
A német választófejedelmek egy csoportja Adol‐
fot választja királynak.
(IV. Henrik császár él…) Áprilisban, Rómában
hunyt el IV. Miklós pápa.
A következő Anjou barát pápa megválasztá‐
sára még két évre lesz szükség.
II. Károly nápolyi király felszólítja Hungária fő‐
papságát és főurait, hogy fiát Martell Károly her‐
ceget ismerjék el királyuknak.

Kr. u. 1104 = i. sz. 1294
A fiatal Henrik szövetségre lép a német válasz‐
tófejedelmek egy csoportjával apja ellen.

I. sz. 1294
V. Celesztin pápát júliusban választották, aki II.
Anjou Károly bábja lett. Nápolyban székelt, ott
is mondott le decemberben hivataláról. Decem‐
ber 24‐én Nápolyban Benedetto Caetanit válasz‐
tották pápának, aki a VIII. Bonifác nevet vette fel
és 1303‐ig volt hivatalában. (Párhuzamosan II.
Paszkál pápával…)

Kr. u. 1105 = i. sz. 1295
Harcok Rómában. A római arisztokrácia Magi‐
nulfot választotta pápának, aki a IV. Szilveszter
nevet vette fel. Legfőbb támogatója az anconai
gróf volt, de amint a kincstár kiürült hozzá me‐
nekült.
IV. Henrik császár december 31‐én lemond
trónjáról fia javára. A következő évben Lüttich‐

I. sz. 1291
II. (Anjou) Károly nápolyi király felszólítja Hungá‐
ria népét, hogy III. Andrást hagyja el és az ő fele‐
ségének, Mária királynénak, V. István leányának,
IV. (Kun) László testvérének hódoljon meg.
Habsburg Rudolf, érezve élete végét,
Speyerbe lovagol, hogy ott érje a halál. Juliusban
ott is temetik el. Elesett Akkon, a keresztények
utolsó erőssége a Szentföldön.
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ben meghal. Kr. u. 1111‐ben kerül végső nyug‐
helyére a speyeri császári sírboltba.
Kr. u. 1108 = i. sz. 1298
V. Henrik cseh és lengyel konfliktusokba avatko‐
zik be. Mivel Henrik továbbra sem mond le az in‐
vesztitúra jogáról, a pápasággal is kiújulnak
küzdelmei.

I. sz. 1298
A német választófejedelmek egy része megvonja
a bizalmat Adolftól és pápai hozzájárulással – le‐
teszik a trónról. (Június 23.) Helyébe Ausztriai Al‐
bertet választják meg, aki Adolfot Göllheimnél
legyőzi.
Albert „uralkodik” 1308 május 1‐ig.
I. sz. 1300
Bonifác pápa az 1300‐as évet Szentévnek minő‐
sítette, és özönlöttek a zarándokok Rómába Eu‐
rópa minden részéből.
II. Károly nápolyi király kölcsönt vesz fel a fi‐
renzei bankároktól unokája a Hungáriába ké‐
szülő Károly Róbert számára.

Kr. u. 1110–11 = i. sz. 1300–01
Nyár elején Henrik Itáliába ment, hogy császárra
koronázzák. Valamiért csak Sutriban folynak az
előzetes egyeztetések…(Rómában éppen a Szen‐
tév eseményei zajlanak…)
A következő év februárjában Henrik hadsere‐
gével bevonul Rómába, hogy császárrá koronáz‐
tassa magát. Ezt megtagadta a pápa. Ezután
elhagyta Rómát és Sabinába ment a foglyul ej‐
tett pápával és a bíborosokkal. Hosszas alkudo‐
zások után április 13‐án Henriket II. Paszkál
császárrá koronázta, a Szent Péter‐bazilikában.
A fogoly pápától kicsikart jogosítványok erős mél‐
tatlankodást keltettek Franciaország és Itália minden
reformkörében. A kiváltságokat a következő évi római
szinódus eltörölte, a császár ellen kiközösítést hozott.

I. sz. 1301
Január 14‐én meghal III. András a budai várban.
Felesége Ágnes királyné elmenekül az országból.
(1364‐ben hal meg.) Az év első felében a Szent Ko‐
rona hiányában egy alkalmi koronával Esztergom‐
ban királlyá koronázzák (Anjou) Károly Róbertet.
Augusztus 27‐én Vencel cseh trónörököst Szé‐
kesfehérvárott a Szent Koronával királlyá koro‐
názzák.

Kr. u. 1113–15 = i. sz. 1303‐05
Polgárháború „Németországban”. A Lothar szász
herceg vezette felkelés sikeres volt, a „császár”
Welfisholzen mellett vereséget szenvedett. Ez‐
után semmilyen befolyással nem bírt Szászor‐
szág ügyeire.

I. sz. 1303
IV. (Szép) Fülöp francia király és a Bonifác közötti
ellentét oda vezetett, hogy a király fegyveresei
Anagniban elfogták és megalázták.
A pápa kíséretében lévő Bicskei Gergely esz‐
tergomi érseket megölik.
Kis idő múlva a pápa visszatérhetett Rómába,
de az elszenvedett bántalmazásokba belehalt.
(október 11.)
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Október 22‐én XI. Benedek lett a pápa, aki
előzőleg Hungáriában Károly Róbert hatalomra
juttatásával foglalatoskodott – sikertelenül.
I. sz. 1304
XI. Benedek Perugiában hal meg, ahová tavas‐
szal tette át a székhelyét. (II. Paszkál Rómában?)
Tizenegy hónapig nincs utódja Benedeknek.
I. sz. 1305
II. Károly nápolyi király újabb kölcsönt vesz fel a
firenzei bankároktól unokája, Károly Róbert szá‐
mára. (Magyarország azóta nem tudott kiszaba‐
dulni az adósságcsapdából…)
III. Vencel cseh király lemond a magyar koro‐
náról, és azt a koronázási jelvényekkel együtt át‐
ruházza III. Ottó alsó‐bajorországi hercegre, IV.
Béla unokájára. Ottót december 6‐án Székesfe‐
hérvárott királlyá koronázzák.
A bíborosok egy csoportja Perugiában egy
franciát választott pápának, aki az V. Kelemen
nevet vette fel. Rómába nem jutott el, az ottani
„folytonos polgárháború” miatt…
Idejét leginkább Franciaországban töltötte.
Kr. u. 1116–18 = i. sz. 1306–08
Henrik második hadjárata Itáliába. II. Paszkál Be‐
neventóba menekül Henrik elől. Henrik Kr. u.
1117‐ben valamikor az év elején érkezik Ró‐
mába. Az év második felében elhagyja Rómát,
így II. Paszkál visszatérhet. Ez sikerült is neki, de
nem sokkal ezután Kr. u. 1118. január 21‐én
meghalt.

I. sz. 1306
III. Vencel cseh irályt Olmützben meggyilkolják.

Kr. u. 1118 = i. sz. 1308
Három nappal II. Paszkál halála után a gaetai Jo‐
hannest választották pápának, aki a II. Geláz
nevet vette fel. Választása után császárpárti
fegyveresekből álló csoport rátört a pápára és a
bíborosokkal együtt bezárták egy a Frangipane
család tulajdonában lévő lakótoronyba. A nép
igaz kiszabadította, de V. Henrik újból Rómába
vonult, és ezért menekülnie kellett. Henrik csá‐
szár Mauritius bragai érsek személyében új

I. sz. 1308
A pápai adószedők (avignoni illetékességűek)
megkezdik munkájukat Hungáriában. Három
évig folyamatosan gyűjtögetnek…
Ausztriai Albert halála. (Május 1.)
VII. (Luxemburgi) Henriket királlyá választják.
(November 27.)
Novemberben egy pesti gyűlés is királynak is‐
meri el Károly Róbertet.
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I. sz. 1307
V. Kelemen pápa felelősségre vonja Ottó királyt
Károly Róbert „jogainak háborításáért”.
Ottót Kán László erdélyi vajda elfogja, a rákosi
gyűlésen a nemesek egy csoportja Károly Róber‐
tet ismeri el királynak.
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pápát nevezett ki, aki a Gergely (VIII.) nevet vá‐
lasztotta.
II. Geláz, akit időközben fölszenteltek (Gaetá‐
ban), kiközösítést mondott ki mind a császárra,
mind Gergelyre április 9‐én. Geláz leveleket kül‐
dött Európa püspökeinek és fejedelmeinek az
itáliai eseményekről, és ezzel örökre elszigetelte
V. Henriket, még Rajna vidéki hazájában is. Hen‐
rik elhagyta Itáliát, de II. Geláz a Frangipane csa‐
lád miatt mégsem tudta elfoglalni római
hivatalát. A következő év januárjában a cluny
monostorban érte a halál. Az idő, az időcsúszás
megtréfálta a történészeket, és nem vették
észre, hogy V. Henrik alól kicsúszott a talaj, és
„Birodalma”. Az év novemberében Luxemburgi
Henriket (VII.) választották királynak.
Kr. u. 1119 = i. sz. 1309
II. Geláz halála után, Guidó érseket választották
pápának, aki a II. Kalixt nevet vette fel. A válasz‐
tás Clunyban történt. Ennek a pápának a neve a
középkor egyik legfontosabb eseményéhez a Kr.
u. 1122. szeptember 23‐i wormsi konkordátum‐
hoz fűződik, amely véget vetett az Egyház és a
„Birodalom” közötti évszázados invesztitúra‐há‐
borúnak. Tárgyalásai Luxemburgi Henrikkel már
az év folyamán megkezdődtek.

I. sz. 1309
VII. (Luxemburgi) Henriket királlyá koronázzák.
(Január 6.)
Gentilis bíboros pápai legátus megszenteli az
I. Károly számára újonnan készült koronát, és le‐
tiltja a Szent Koronát.
Kelemen pápa Avignonban. (Rómában Kalixt
a pápa…)

Kr. u. 1120 = i. sz. 1310
A pápa Rómába távozott, ahol ünnepélyesen fo‐
gadták. VIII. Gergely ellenpápa Sutriba mene‐
kült, onnan kiostromolták, és száműzték a cavai
apátságba, ahol szigorú felügyelet alatt tartot‐
ták. Henrik az új franciaországi gyakorlatot meg‐
figyelve rájött, hogy az invesztitúra jogáról való
lemondás nem jelenti azt, hogy elveszíti az egy‐
háznagyok politikai támogatását, így közeledtek
az álláspontok. Ősi német szokás szerint felkere‐
kedik és elindul Itáliába. Lombardia meghódol
előtte, de miután serege eltartására a városoktól
hatalmas pénzeket követel, azok Milánóval az
élen fellázadnak ellene. A milánói felkelést sike‐
resen leveri.

I. sz. 1310
Augusztus 27‐én I. Károlyt megkoronázzák a
Szent Koronával Székesfehérvárott…
Milánó, Lombardia legnagyobb városa a Vis‐
conti‐család uralma alá kerül.
I. sz. 1311
VII. Henrik Itáliai hadjárata.
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Kr. u. 1122 = i. sz. 1312
II. Kalixt helyzete megszilárdult Rómában, így erő‐
sebb helyzetben kezdhetett újra az invesztitúráról
való tárgyaláshoz. Másrészről Henrik is jobban
hajlott a kompromisszumra és ősi germán vére
vágyott a császári koronára. Így került sor a június
29‐i koronázásra Rómában. A folytatás ismert,
szeptember 23‐án létrejött a wormsi konkordá‐
tum. Ez két iratból áll, az egyik a császáré, a másik
a pápáé. A császár dokumentuma tartalmazza a
gyűrűvel és pásztorbottal történő hivatali beikta‐
tásról való lemondást. A pápai okirat megadja a
császárnak azt a jogot, hogy személyesen lehet
jelen a püspökök és az apátok választásán, és vita
esetén a császárnak van döntési előjoga.

I. sz. 1312
V. Kelemen pápa a vienne‐i zsinaton feloszlatja
a templomos lovagrendet. Május 2‐án elrendeli,
hogy a templomosok birtokait a johannita rend‐
nek adják át.
VII. Henriket Rómában császárrá koronázza II.
Kalixt. (V. Kelemen Avignonban.)
Szeptember 9‐én meghalt III. (Wittelsbachi)
Ottó alsó‐bajorországi herceg, aki haláláig viselte
a Hungária királya címet.

Kr. u. 1123 = i. sz. 1313
Lateráni zsinat, ahol ratifikálják a wormsi kon‐
kordátumot.
VII. Henrik császár halála. Utódja Kölnben III.
Frigyes, akiből nem lesz császár, Frankfurtban IV.
Bajor Lajos, akit i. sz. 1328‐ban császárrá is ko‐
ronáznak.

I. sz. 1313
VII. Henrik halála. (Augusztus 24.)

Kr. u. 1124 = i. sz. 1314
Rövid, de eredményes pápasága után december
13‐án meghalt II. Kalixt.
A Frangipani család fegyveresei a pápai kan‐
cellár segítségével kényszerítették ki Lambert os‐
tiai kardinális püspök megválasztását II. Hono‐
riusz néven.

I. sz. 1314
V. Kelemen pápa halála. (Április 20.)
A szászok október 19‐én III. Frigyest választották
királyuknak októberben, majd november 25‐én
meg is koronázzák Bonnban.
A mainzi, a trieri, a cseh, a brandenburgi va‐
lamint a szász‐lauenburgi választófejedelmek IV.
Lajost választják királynak október 20‐án. Király‐
lyá őt is november 25‐én koronázzák. I. Károly
visszaszerzi az osztrákoktól Dévény várát. Csák
Máté szövetséget köt III. Frigyessel János cseh
király ellen.

Kr. u. 1125 = i. sz. 1315
V. Henrik bukott császár május 23‐án meghalt
Utrechtben – vele kihal a Száli‐dinasztia. Mainz‐
ban egy új király választanak II. Lotár személyé‐
ben. A mainzi érsek támogatásának köszön‐
hetően a pápa üdvözli a megválasztását, és meg‐
koronázását.

I. sz. 1315
János cseh király felvonul Csák Máté ellen, de
Csák Máté megvédi tartományát.
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I. sz. 1316
Több mint kétéves széküresedés után XXII. Já‐
nost választották pápává Lyonban.
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I. sz. 1317
Október 22‐én pápai adószedők érkeznek Hungá‐
riába. Az adószedést két és fél év múlva fejezik be.
Kr. u. 1130 = i. sz. 1320
Lotár beveszi Speyer városát. Ebben az évben
meghal II. Honoriusz pápa, ezzel újabb bonyo‐
dalmak kezdődnek. A San Marco templomban
gyülekező kardinálisok egy csoportja Pietro kar‐
dinális papot választotta pápának. A neve a pá‐
pakatalógusokban II. Anaklét.
A kardinálisok másik csoportja titokban és
nagy sietséggel pápát választott, aki az Ince (II.)
nevet vette fel. A választása után Franciaor‐
szágba menekül.

I. sz. 1320
Károly (I.) házasságot köt Erzsébettel, Ulászló
lengyel király unokájával.

Kr. u. 1133 = i. sz. 1323
Lotár Incét támogatja, és itáliai hadjáratára ma‐
gával viszi Rómába, ahol császárrá koronázza a
szász királyt. Támogatás híján nem maradhatott
Rómában, leginkább Pisában tartózkodott a szá‐
szok, svábok, frankok pápája.

I. sz. 1325
Lajos kiegyezik III. Frigyessel.
A franciák pápája Avignonban XXII. János…

I. sz. 1322
IV. Lajos Mühldorf mellett legyőzi III. Frigyest, aki
1325‐ig fogságba kerül.
I. sz. 1324
IV. Lajost valamelyik pápa kiátkozza, mert IV.
Lajos császárként intézkedik országában.

Kr. u. 1137 = i. sz. 1327
Lotár hadjáratot vezetett Dél‐Itáliába, egészen
Bariig eljutott, de a visszafelé úton megbetege‐
dett és egy kis tiroli faluban meghalt.
Nem választanak utódjául senkit, mert két ki‐
rály is regnál Németországban vele párhuzamo‐
san; III. Frigyes és IV. (Bajor) Lajos…
Kr. u. 1138 = i. sz. 1328
II. Anaklét halála után Ince elfoglalhatta hivata‐
lát. De nem volt zavartalan római tartózkodása.
Kr. u. 1143 = i. sz. 1333
Szeptember 24‐én meghalt Ince (II.) pápa. Utóda
II. Celesztin lett, mintegy fél évre.

I. sz. 1328
Lotár halála után (Kr.u. 1137) Lajos Rómába
indul a császári koronáért. Az akadémiai tudo‐
mányok szerint Lajost Rómában a „nép kapitá‐
nya” egy Colonna császárrá koronázta. Vajon
teljes értékű egy ilyen koronázás? Hogyan te‐
hette le az Avignoniban székelő XXII. Jánost le?
Nem inkább arról van szó, hogy II. Ince nem volt
hajlandó megkoronázni az önjelölt Lajost?
Tehát Ince menekült Rómából, főpapi díszbe
öltöztetett szalmabábuját elégették, majd ellen‐
pápát is választottak V. Miklós néven. Amikor a
„császár” elvonult Itáliából, V. Miklósnak is me‐
nekülnie kellett.
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Kr. u. 1144 = i. sz. 1334
Négy nappal II. Celesztin halála után Gerardo
Caccianemicit választották pápának, aki a II. Lu‐
cius nevet vette fel. Rövid pápaságát teljes mér‐
tékben meghatározta Róma politikai helyzete,
amely akkor nemrég fogadott el egy köztársasági
alkotmányt, kinyilvánítva, hogy a pápaság intéz‐
ménye elvesztette világi hatalmát. Lucius nem
törődött ebbe bele, és megkísérelt egy támadást
a Kapitólium ellen, de legyőzték és a csata során
szerzett sebeibe a következő év február 15‐én
halt bele. A kör (az időcsúszás) ezzel Rómában
bezárult. Rómában még sokig nem lesz pápa,
majd csak az „avignoni fogság” után.
i. sz. 1338
A frankfurti rendi gyűlés kimondta, hogy a csá‐
szári hatalom egyenesen Istentől függ, s nem a
pápától. A császár, koronázás nélkül is gyakorol‐
hatja a hatalmat.

I. sz. 1334
December 4‐én kilencvenéves korában elhunyt
XXII. János pápa Avignoniban. Utóda XII. Bene‐
dek lett, aki I. sz. 1342‐ig volt avignoni pápai hi‐
vatalában. XII. Benedek foglalkozott a Rómába
való visszatérés gondolatával, nagy összegeket
költött a Szent Péter székesegyház és a Laterán
rendbehozatalára, de a francia bíborosok nem
akartak a zavaros viszonyok között élő Itáliába
átköltözni. Így aztán Avignoniban is építkezett,
sőt a védelmi rendszert is megerősíttette.
I. sz. 1337
Kitör az ún. 100 éves háború Anglia és Francia‐
ország között. Az arany ára Európa‐szerte hirte‐
len felszökik.

Ezzel – egy 700 éves kerülőúttal – visszatértünk a hun alapokhoz, Atillához, a királyok királyához,
Isten ostorához, aki hatalmát egyenesen Istentől eredeztette.
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