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Fábián Sándor: 
 

Mítosztalanítás: a déli (típusú) invázió  
 

 
Giovanni Villani 1537-ben kiadott, Croniche, nelle quali si tratta dell’origine di Fi-

renze című könyvéről1 észrevehetjük már az első oldalon, hogy ez az írás sok ideig tiltás 
alatt állt az egyházi körök részéről, és a kinyomtatás után is korlátozták a példányszá-
mait. Ennek a miértjét rögtön megértjük, amint beleolvasunk a könyvbe. Bármennyire 
belejavítottak ugyanis, mégis látszik, hogy itt egy 200 éven át tartó afrikai beszivárgás 
okozta állandó háborúskodásról van szó.  

A szerző olasz és az ezerháromszázas években írta a krónikáját, az akkori időkben 
Firenzében és Európában történt eseményekről. Vannak oldalak, ahol egyvégbe megy 
az írás, vagyis nincsenek a mondatok elválasztva. Persze száz évvel később „megtalál-
ják” az antik írásokat, amelyek sokkal tökéletesebbek. Itt I. Károly királyunkat, azaz 
Károbertót úgy említi egy helyen, hogy Carlo Rimberto, más helyen hogy Carlo Um-
berto. Az apját Martel Károlynak hívják, akárcsak Nagy Károly nagyapját! És ha kivon-
juk az 1300-as évből (amikor Károbertó megérkezik Magyarországra) az 532 évet (a 
húsvétciklust), megkapjuk Nagy Károly királlyá koronázási évét (768). Valószínű, hogy 
Nagy Kátoly története az I. Károly magyar királyról lett másolva. De mitől lett volna I. 
Károly olyan nagy király? Valószínű, hogy az eredeti írásból sokat lefaragtak, mert azok 
a fecnik kellettek Nagy Károlynak. A könyvből világosan kiderül, hogy a katolikus pá-
paság jóvoltából a 12–13. század során olyan nagymértékű volt az afrikai feketék Euró-
pába való beszivárgása, hogy a 13. század végére már átvették nemcsak az Egyház irá-
nyítását, de a fizikai erejük révén szinte minden közösségben ők domináltak. A 14. szá-
zad elején a fehérek kezdenek magukhoz térni. Olaszországban napirenden vannak az 
összetűzések. A pápa, aki valószínű, hogy guelfi, Avignonba menekül, ahol még a feke-
ték vannak hatalmon. 

Lássuk tehát a részleteket! 
Megtaláltam e nyomtatott könyv kéziratos „eredetijét” is a világhálón.2 De szerin-

tem ez a kézirat is csak egy másolat az eredetiről, olyan kézírással, hogy minél nehe-
zebben legyen érthető. Ez az írás a hamisítás csúcsteljesítménye. Egyik fontos célját, 
feladatát alább elemzem. Az 1333-as évtől az 1351-es évig teljesen hiányoznak a beszá-
molók. Van egy pár fejezet 1351-től 1352-ig. Úgy néz ki, hogy az érdekesebb részeket 
kicenzúrázták ebből is.  

Most a könyv nyomtatott változatát mutatom be. Firenze keletkezéstörténetének 
ismertetése során részletesen foglalkozik Itália délről jövő támadóival, Itália déliekkel 
való elárasztásával és elfoglalásával, majd visszafoglalásával. Van, ahol nyíltan ír feke-
tékről és fehérekről, és van, ahol feketék helyett guelfieket ír és fehérek helyett gibeli-
nieket. Ezt a két nevet valószínű, hogy utólag találták ki – egy szép kis történettel, amit 
később beleszőttek az írásba – megtévesztve az olvasót, azt sugallva, hogy két család 
viszálykodásáról volna szó.  

Az afrikaiakat a katolikus egyház, pontosabban bizonyos pápák hívták be, hogy így 
megerősödve fel tudják venni a küzdelmet a császáriak és a nemesek ellen. De ahhoz, 
hogy eltereljék a figyelmet az Itáliát ért sok szerencsétlenség igazi okáról, kitaláltak egy 

                                                           
1 Villani, Giovanni: Croniche, nelle quali si tratta dell'origine di Firenze. 1537. https://books.go-
ogle.hu/books?id=9LpQAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.  
2 https://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.E.34. 

https://books.google.hu/books?id=9LpQAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=9LpQAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=9LpQAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=9LpQAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=9LpQAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Arch.Cap.S.Pietro.E.34
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hun és egy gót inváziót, akik mind északról jöttek, hogy még véletlenül se lehessen hi-
báztatni a déli bevándoroltatást.3 

Villani könyve 15. oldalán ezt olvassuk: „A Krisztus születése utáni 440. évben – 
Szent Leo, Theodosius és Valentinianus uralkodása alatt – északról jött a vandálok és 
gótok királya, kit Bélának, más néven Totilának hívtak. Ez a barbár, törvényt nem is-
merő, mindenféle rossz szokással rendelkező személy, ki Gótiában, Svédország mellett 
született, saját testvérét is megölte, és erővel uralma alá kényszerítette a nemzeteket.”4  

Totila, más néven Baduila, Badvila (516–552) „keleti gót király”,5 és a két névha-
sonlóságot ki is használták Atila és Buda „kitalált”(?) viszályából kiindulva, de az is le-
het, ebből vitték át a történetet a hun uralkodóra és helyettesére. Hóman Bálint meg-
állapítja: „A XII–XIII. századi köztudatban s a külföldi krónikák egy részében is Totila 
gót király alakja a névhasonlóság alapján teljesen egybeolvadt Attilával.”6 Hóman hi-
vatkozik IV. Bélának 1253. november 11-én IV. Ince pápához írt levelére: „Például hoz-
hatjuk Totilát, ki keletről nyugat leigázására jőve, kezdettől fogva Magyarország köze-
pébe helyezte fő-székhelyét”.7 Azaz Hóman szerint IV. Béla azonosítja Totilát és Attilát. 
Ezt gondolja Kumorovitz Bernát is.8 Ami azért érdekes lehet számunkra több szem-
pontból is, és amit tehát Villani könyve, ha áttételesen is, cáfol. Azaz felmerül IV. Béla 
levelének hitelessége. 

A hagyomány szerint a helyi amfiteátrum neve „Totila vára” volt Spoletóban.9 És a 
német kéziratoknak a pápa–császár viszonyról szóló részei – annak ellenére, hogy kö-
vetik a latin szöveget – olykor tartalmaznak többletet. Így például Nagy Károly eseté-
ben betoldják annak feltételezett – természetesen fiktív – tettét, Firenzének Totila 
pusztítását követő újraalapítását, nyilván a világkrónikák hatására. Ez megfelel annak 
a hagyományos nézetnek, miszerint a nemzeti nyelvű irodalmak sokkal nyitottabbak 
voltak a betoldások, vendégszövegek számára. Így viszont ez az olasz szöveg is, mivel 
nem említi az „újjáépítőt”, leleplezi, hogy Nagy Károly kitalált személy és jelenség, 
amint ott Totila is.   

Ha megnézzük az Anjou legendárium képeit, láthatjuk, hogy minden kép alatti–
feletti írás úgy kezdődik, hogy quomodo (=hogyan [latin]):  
 

                                                           
3 A pápák politikai szerepvállalásával és a hunokkal kapcsolatos történeti torzításokkal, valamint a gótok 
teljesen hamis történetével kapcsolatban lásd Történelmi szürreál. Az igazság kálváriája (Szilaj Csikó, 2020.) 
c. hosszabb írásomat (Fábián, 2020).  
4 „Nelli anni di Christo 440, al tempo di santo Leone et di Teodosio et Valentiniano Imperadori, nelle parti 
d’Aquilone fu uno Re di vandali, et di gotti che si chiamava Bela sopranomato Totile. Questi fu barbaro, et 
senza legge et crudele di costumi et si tutte cose, nato nella provincia di Gotia et di Svetia, et per la sua 
crudelta  ucisse il fratello  et molte nationi di genti si di genti si sottopuose per forza, et signoria.” (Villani, 
1537. 15.) 
5 https://hu.wikipedia.org/wiki/Totila_keleti_g%C3%B3t_kir%C3%A1ly.  
6 Hóman Bálint: A magyar hún-hagyomány és a hún-monda. A) A magyarok hún-hagyománya. 4. Az azonos-
sági gondolat eredete. Budapest, 1925. http://mek.oszk.hu/07100/07139/html/0007/0002/0004-325.html. 
7 „Totila in exemplum veniat, qui parte orientis ad occidentalem veniens subiugandam, in medio regni 
Hungariae sedem suam. Fejér: Codex dipl. IV/2. 222. l.” (Uo. 13. jegyzet.) 
8 Kumorovitz L. Bernát: Buda (és Pest) "fővárossá" alakulásának kezdetei. Tanulmányok Budapest Múltjából 
18. Budapest Várostörténeti Monográfiái XXVII. Budapesti Történeti Múzeum, Múzeumi Ismeretterjesztő 
Központ, Budapest.  1971. 49. http://epa.oszk.hu/02100/02120/00018/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_18_007.pdf. 
9 Székely György: Az antikvitás öröksége. Európa ezer éve I. Szerk. Klaniczay Gábor. Kivonat. 5. fejezet - I. A 
Középkor kezdetei (IV–VIII. század). Osiris Kiadó, 2004. 54. https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/ta-
mop425/2011_0001_520_europa_ezer_eve/adatok.html vagy https://www.tankonyvtar.hu/...eu-
ropa_ezer_eve/2011_0001_520_europa_ezer_eve.pdf  

Történelmi%20szürreál.%20Az%20igazság%20kálváriája
Szilaj%20Csikó,%202020o.hu/single-post/2020/09/07/F%C3%A1bi%C3%A1n-S%C3%A1ndor-T%C3%96RT%C3%89NELMI-%E2%80%9ESZ%C3%9CRRE%C3%81L%E2%80%9D-Korszakalkot%C3%B3-k%C3%B6tet-a-magyars%C3%A1g-eredet%C3%A9r%C5%91l
https://hu.wikipedia.org/wiki/Totila_keleti_g%C3%B3t_kir%C3%A1ly
http://mek.oszk.hu/07100/07139/html/0007/0002/0004-325.html
http://epa.oszk.hu/02100/02120/00018/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_18_007.pdf
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_europa_ezer_eve/adatok.html
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_europa_ezer_eve/adatok.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWpvCMhcziAhUQx4sKHQimA1oQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.tankonyvtar.hu%2Fhu%2Ftartalom%2Ftamop425%2F2011_0001_520_europa_ezer_eve%2F2011_0001_520_europa_ezer_eve.pdf&usg=AOvVaw04RKIPS8UKCZvsQoB9qxZx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWpvCMhcziAhUQx4sKHQimA1oQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.tankonyvtar.hu%2Fhu%2Ftartalom%2Ftamop425%2F2011_0001_520_europa_ezer_eve%2F2011_0001_520_europa_ezer_eve.pdf&usg=AOvVaw04RKIPS8UKCZvsQoB9qxZx
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http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/... 

 
Ugyanilyen stílusban, ebben a Villani-féle krónikában is, minden fejezet előtt 

(amely valójában írásos képet nyújt egy bizonyos eseményről), úgy kezdődik, hogy 
come (=hogyan [olasz]). Egy-egy fejezet, bár kitehet egy egész lapnyi írást, egyvégben 
íródott, vagyis a mondatok nincsenek elválasztva. Ez persze már előrelépést jelent egy 
másik írás stílushoz képest, ahol még a szavak sincsenek elválasztva:  

 

 
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225. 

 
A Villani könyvét 1300 körül írták, ami azt jelenti, hogy hamis az az állítás, hogy a 

szép, kidolgozott írás már ezelőtt, ne adj isten már az ókorban megjelent volna. 
Az állítólagos gót vagy hun behatolás utáni korról a 17. oldalon látjuk a címet: „Ho-

gyan jöttek először a longobárdok Itáliába és hogy hajtották azt uralmuk alá.” És a foly-
tatás: „Narset római patrícius,10 aki Justinus11 megbízásából a [kelet-római] birodalom 
nyugati felén uralkodott, amikor kegyvesztett lett Szófia császárné előtt, és aki őt ha-
lállal és a tisztsége elvesztésével fenyegette, bosszúból behívta a longobárdokat – akik 

                                                           
10 Aki mi Narses vagy Narszész néven ismerünk (https://hu.wikipedia.org/wiki/Narses).  
11 II. Iusztinosz császárról van szó (https://hu.wikipedia.org/wiki/II. Iusztinosz).  

http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.8541/...
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3225
https://hu.wikipedia.org/wiki/Narses
https://hu.wikipedia.org/wiki/II.%20Iusztinosz
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magyarok – és a Rotario nevű királyukkal12 szövetséget kötött a Kosztantinápolyi csá-
szár ellen, hogy eltávolíttassa őt a [nyugat-]római birodalomból, és így történt, hogy 
570-ben a longobárdok a királyukkal először bejöttek Itáliába.13 Ezeknek a longobár-
doknak, akik először bejöttek Itáliába, az volt a szokásuk, hogy borotválták a fejüket, 
hosszú szakállt és bő ruházatot viseltek, többnyire lenszövetből, akárcsak a frezoniak, 
talp nélküli cipőkőiket spárgával kötötték meg. Ezek a longobárdok Saxoniából jöttek 
Pannóniába, majd szétszóródtak egész Magyarországon. A nevüket egy látnoktól kap-
ták akit Godánnak hívtak. Ez megjósolta nekik a szerencsés utat Itáliába. Így megér-
keztek Milánóba, elkergették a Milánóiakat, a Ticinóiakat, a Cremonéziakat, a Bresci-
aiakat, a Bergamóiakat, aztán a Toscanaiakat egész Puliáig. Így kapta a vidék a Lom-
bardia nevet.”14  

Úgy tűnik, hogy a longobárdokat itt a – későbbi (?) – kunokról másolták le, még 
Godán–Kotán–Kötény is jelen van. 

Az alábbi kijegyzett fejezetcímek mind arról szólnak (bár ez csak egy töredéke az 
egésznek), hogy Itáliában polgárháborús hangulat uralkodik a déli népek bevándorlása 
miatt: 

„Hogy jöttek az afrikai szerecsenek Itáliába, és hogyan űzte el őket Lajos francia 
király.”15 

„Hogyan jöttek elő a tatárok a hegyekből, ahova bezárta volt őket Nagy Sándor.”16 
(Mások szerint a hunokat zárta be.) 

„Hogyan alakult meg Firenzében a gelfiek és a gibelliniek pártja.”17 
„Hogyan űzték el először a gelfiek pártját Firenzéből Frigyes császár segítségé-

vel.”18 
„Hogyan jött a császár Toscanába megostromolni a gelfieket Capraiában… Hogyan 

verték le a Firenzéből kivonult gelfiek a Finigében lakó gibellinieket.”19 
„Hogyan fogadta vissza a nép Firenzébe a gelfieket.”20 

                                                           
12 Akit mi Alboin néven ismerünk (https://hu.wikipedia.org/wiki/Alboin). 
13 A mai történettudomány szerint 568-ban (Uo). 
14 „Come i longobardi passarono di prima in Italia et signioregiaronla.”  
„Essendo Narsete patricio di Roma et signioregiava l’imperio di ponente per Iustino imperadore si vene 
indisgratia deldella imperadrice Sofia, moglie del detto Justino, quale il minaccio della morte et di farlo privare 
della sua dignidade, per la qual cosa il detto Narsete si rubello dallo imperadore Justino, et mando in Pannonia 
per li longobardi, cio sono Ungari, et con loro re chiamato Rotario fece lega et compagnia contro al ditto 
imperadore, di Costandinopoli per tolli lo imperio di Roma, et cosi fu fatto, ilquale Re, di longobardi, che prima 
vennero in italia nelli anni di Christo 570. Et l’abito de detti longobardi che prima vennero in Italia si era, 
chehaveano raso il capo, con lunga barba et lungi et largi veszimenti i piu di  lino  a modo si Fresoni senza 
peduli le calze infino a talloni, legate con coreggie. Questi longobardi prima furono di Sassogna, ma per lo 
soperchio di loro primamente parte se ne partirono di loro paese,et prefero Pannonia et poi si distessero in 
Ungaria, et longobardi hebbono nome da uno indovino, ch’era da loro chiamato Godan, il quale venute le 
moglie de longobardi alla moglie del detto indovino per havere consilio di loro fortuna dal detto indovino, si 
disse loro che venisse ro la mattina per tempo al levare del sole coloro chapelgli avolti al mento, onde Godan 
poi cosi vegendole disse che son queste longobardi,et pero fu illoro prio detto longobardi.Poi per la sopra 
detta cagione passarono in Italia et prima discacciarono di Milano i Milanesi, et similmente li habitanti di Ticino 
et Cremonesi, et Bresciani, et Bergamaschi et in Milano prima cominciano ad habitare et popolaron la di loro 
genti, et poi tutte l’altre citta d’intoorno, et quelle di Toscana infino nel regno in Puglia signo regiarono, et 
poi fu chiamato quello paese Lombardia, et la gente lombardi.” (Uo. 17.) 
15 „Come i Saracini d’Africa passarono in Italia, et come ne furono cacciati per Luis Re di Francia.” (Uo. 19.) 
16 „Come i Tartari uscirono di prima delle montagne dove li havea rinchiusi il grande Allessandro.” (Uo. 38.)    
17 „Come si crio in Firenze parte Ghuelfa et Ghibellina.” (Uo. 40.)    
18 „Come di prima fu cacciata laparte Guelfa di Firenze con la forza di Federigo imperadore.” (Uo. 47.)    
19 „Come lo imperadore venne in Toscana a assedio de Guelfi ch'erano nel castello  di Capraia…  Come i guelfi 
usciti di Firenze sconfissero i gibellinia Fegine.” (Uo. 49.)  
20 „Come il popolo di Firenze rimise i guelfi in Firenze.” (Uo. 50.)  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Alboin
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„Hogyan űzték ki Arezzóból a gibellinieket, majd a firenzeiek segítségével békében 
visszatértek… Hogyan űzte ki a firenzei nép először a gibellinieket.”21 

„Hogyan kértek segítséget a Firenzéből kiűzött gibelliniek Manfredi királytól.”22 
„Hogyan osztoztak Firenzén a gelfiek a konfliktus végén.”23 
„A Firenzéből és Toscanából kijött gelfiek hogyan űzték ki Modenából a gibellinie-

ket.”24 
Hogyan jutottak fegyverhez Kelemen pápától a Firenzéből és Toscanából kijött gel-

fiek.25 
„Hogyan fogadta vissza a nép Firenzébe a gelfieket és utána kezdte kiűzni a gibel-

linieket… A firenzei gelfiek hogyan tették közvagyonná a gibelliniek javait és hogyan 
állítottak kapitányokat 1266-ban.”26  

„Hogyan állnak át mind többen Toscanában a gelfiekhez.”27 
„Hogyan lettek a firenzei nemesek megfenyítve és lefejezve.”28 
„Hogyan jött Gergely pápa Firenzébe és békét parancsolt a gelfiek és gibelliniek 

közt.”29 
„Hogyan űzték ki a gibellinieket Bolognából.”30 
„Hogyan fejeztetett le Calvoli Fulcieri bizonyos polgárokat a fehérek közül 1302-

ben, miután Calvoli Fulcieri polgármester lett Firenzében, egyes fekete beosztottjaitól 
feltüzelve, akik irigykedtek a fehérekre és gibelliniekre, akik nagyobb vagyonnal ren-
delkeztek mint ők, elkezdte összefogdosni és lefejezni a fehéreket és gibellinieket.”31 

„Hogyan foglalták el a firenzeiek a csülök kastélyt, ami a fehéreké volt.”32 
„Hogyan számolták fel a gibelliniek a guelfieket Romagniában, és hogyan kergették 

el Ghiberto da Coregia mestert Pármából.”33 
És ez így megy tovább hosszú oldalakon át, aztán 1310 körül, mintha fordulna a 

kocka: 
„Hogyan űzték el a Pratói fehérek a feketéket, és hogyan tértek vissza 1309-ben a 

fehérek, és a gibelliniek Pratóból kiűzik a feketéket és gelfieket, a következő napokban 

                                                           
21 „Come i gibellini furono cacciati d’Arezzo et fiorentini ve li remissono per pace… Come il popolo di Firenze  
caccio la prima volta i gibellini.” (Uo. 54.) 
22 „Come li usciti gibelini di Firenze, mandarono per aiuto al Re Manfredi.” (Uo. 56.) 
23 „Come i fiorentini ghuelfi si partirono di Firenze dopo la sconfitta.” (Uo. 58.) 
24 „Come i guelfi usciti di Firenze et di Toscana cacciarono i Gibelini di Modana et Regio.” (Uo. 60.)  
25 „Come li usciti Guelfi di Firenze et di Toscana hebbono l’arme da papa Clemente et seguirono la gente del 
conte Carlo.” (Uo. 62.)  
26 „Come il popolo di Firenze rimisse i guelfi in firenze et poi ne cacciarano i gibellini... Come i guelfi di Firenze 
ordinarono al commune i beni de rubelli et ghibellini et feciono Capitani i di parte guelfa. 1266.” Azaz: (Uo. 
67.)  
27 „Come piu terre di Toscana tornano aparte guelfa.” (Uo. 68.)  
28 „Come certi nobili di Firenze furono presi et menati in Firenze, et decolati.” (Uo. 71.)   
29 „Come papa Gregorio venne in Firenze et ordino pace tra gelfi e gibellini.” (Uo. 73.)  
30 „Come parte gibellina fu cacciata di Bologna.” (Uo. 74.)   
31 „Come Fulcieri da Calvoli podesta di Firense fece tagliare la testa a certi cittadini di parte bianca: Nel detto 
anno 1302 essendo fatto podesta di Firenze Fulcieri da Calvoli di Romagnia huomo ferice et crudelle apossa 
de caporali di parte nera, iquali viveano con grande gelosia, perche sentiano molto possente la parte bianca 
in Firenze et ghibellini et uscciti scriveano tutto di et trattavano con quelli ch’erano loro amici rimasi in Firenze 
ildetto Fulcieri fece subitamente pigliare certi citadini di parte bianca et ghibellini...” (Uo. 111.) 
32 „Come i fiorentini presono il castello delle stinche chel teneano i bianchi.” (Uo. 116.) 
33 „Come i gibellini di Romagnia sconfissero i guelfi, et messere Ghiberto da Coregia fu cacciato di Parma.” 
(Uo. 123.)  
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a firenzeiek segítségével visszafoglalják Pratót és a firenzeiek védnöksége alá helye-
zik.”34 

„A pápa egy bíborost küld Magyarországra Károly újra koronázása érdekében.”35 
Aki visszatérve Itáliába azt a parancsot kapja a pápától, hogy szedje össze az egyház 
összes kincsét és vigye Avignonba. A bíboros ezt meg is teszi, és a kincsekkel eljut 
Lukkáig, ahol elakad a Guelfiek és Gibelliniek közti harcok miatt. Végül a gibelliniek 
elrabolják a kincseket. 

És lássuk, mivel szórakoznak ezalatt a nagyok: 
„II. Károly király Nápolyban nagy ünnepséget rendezett az udvarban, ahol lovaggá 

ütötte elsőszülött fiát, Martel Károlyt, akit ugyanakkor a pápa által delegált bíborosok 
és érsekek megkoronáztak Magyarország királyának. A koronázáson még sokakat lo-
vaggá ütöttek, franciákat, provánsziakat és nápolyiakat. Mivel István halála után nem 
maradt örökös, csak Martel Károly felesége, így ő következett volna Magyarország trón-
jára, azonban megjelent András, egy mellékági örökös, aki ugyancsak követelte a 
trónt.”36 

„1295-ben meghal Amsus aragóniai király, és testvére Giamo kerül a trónra, aki igy 
Szicíliát is örökölte, de ő ki akar békülni úgy a pápával, mint Károllyal.”37 

Giamo feleségül veszi Károly lányát, szabadon engedi Károly három fiát, akik fog-
lyok voltak Aragóniában. A békekötés színhelye Firenze, ahol megjelenik Martel Károly 
is, mint Magyarország királya: 

„Giamo Firenzébe megy, találkozni Károllyal, ahova már megérkezett fia, Martel 
Károly, Magyarország királya kétszáz francia és provánszi, meg helybeli lovaggal, mind 
fiatal, skarlátzöld és barna színű ruhákban, ezüst és arany lószerszámokkal, magyaror-
szági fegyverekkel, ami a legszebb kompánia, ami valaha is egy fiatal királynak ada-
tott.”38 – Joggal kérdezhetnénk, hogy honnan ez a nagy fényűzés, amikor az ország ro-
mokban áll? 

Még ebben az évben, legalább is ez áll a Wikipédiában, meghal Martel Károly. 
„Amikor Martell Károly 1295-ben meghalt, a nápolyi Anjou-k trónigénye fiára, Ca-
robertóra szállt, és a nápolyi királyi pár 1298-tól készült a trón megszerzésére.”39 
Vagyis Károberto már nős, de úgy néz ki, hogy a nejét, Máriát nem vitte magával, ami-
kor 1300-ban megérkezett Spolettóba. 

                                                           
34 „Come i bianchi di Prato cacciarono i neri et come vi tornaro. Nel anno M.CCCIX i bianchi et Gibellini di Prato 
ne cacciarono fuori i neri et guelfi, il seguente die fue per loro ricoverato con forza et aiuto de fiorentini et de 
pistolesi et fu vi messa la signoria per i fiorentini.” (Uo. 125.)  
35 „Come il papa mando legati a coronare lo Imperadore et percoronare Carlo Rimberto d’Ungaria.” (Uo. 130.) 
36 „Il re detto (Carlo II.) fece in Napoli grandissima corte et festa et fece cavaliere Carlo Martello suo figlio 
primo genito et fecelo coronare del reame d’Ungheria, per uno Legato Cardinale del Papa et con piu 
arcivescovi et vescovi et per la detta coronatione et festa piu altri cavalieri novelli si fecero,il giorno, 
franceschi proenzalli et del regno et spetialmente napolitani, et per lo Re et per lo figliulo, et fu grandissima 
festa et honorevole corte, et  cio fece lo Re Carlo, perche era morto in quello anno il Re d'Ungheria, delquale 
non rimase nullo figliulo maschio ne ne altra reda che la Regina moglie del detto Carlo Martello, a cui 
succedeva per retaggio il detto reame d’Ungheria, ma Andreasso disceso per legnagio del Re d’Ungheria, 
morto il Re, morto il Re entro nel reame et la magior parte tra per forzo et per amore racquisto, et fecessene 
Re et Signiore.” (Uo. 93.)  
37 „Nelli anni di Xpo 1295 mori lo re Amsus d’Araona,per cui morte don Giamo suo fratello ,il quale s’aveva 
fatto coronare, et tenea il reame di Cicilia cerco pace con la chiesa et col re Carlo...” (Uo. 99.) 
38 „Passo per la citta di Firenze, nella quale era gia venuto da napoli per farlisi incontra Carlo Martello suo 
figliulo re d’Ungheria, et in sua compagnia CC cavalieri franceschi et pruenziali et del regno ,tutti giovani 
vestiti col re duna divisisa scarlatto et verde bruno, tutti con selle duna asissa a palastreno rilevate d’arginto 
et d’oro con l’arme a quartieri a gigli a doro et cierchiati rosso et d’argiento cioe l’arme d’ungheria, che 
parea la piu bella compania, che mai havesse un giovani re con seco.” (Uo.) 
39 https://hu.wikipedia.org/wiki/I._K%C3%A1roly_magyar_kir%C3%A1ly.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/I._K%C3%A1roly_magyar_kir%C3%A1ly
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És mit találunk a Wikipédián? Ezt: „1305-ben fiatalon elhunyt Mária, Károly első 
felesége (egyes történészek vitatják, hogy élt-e egy-általán). II. Károly nápolyi király 
unokájának támogatására újabb kölcsönt vett fel a firenzei bankároktól, és fogadta Ná-
polyban a délvidéki magyar főurak követeit.” Aztán nemsokára – biztos bánatában – 
elhunyt. De még el sem hunyt, amikor a Wikipédia szerint „1304-ben Károly Róbert 
Galíciába ment, hogy eljegyezze Lev halicsi fejedelem lányát”. Majd: „1306-ban Károly 
feleségül vette Beuteni Máriát, Kázmér beuteni (Bytom) és tescheni (Cieszyn) herceg 
leányát, Piast Erzsébetet, aki ezzel Károly negyedik felesége lett.”40 Ilyen tökös fiu volt 
a mi Károbertónk! Így nincs kizárva, hogy igaz az a gyanú, amit Görög Ferenc említ: 
„Az a monda keletkezett, hogy Zách Klárát a királyné testvére, Kázmér lengyel herceg 
elcsábította, s az ősz apa ezért támadt a királyi családra.”41 
 

 
Szűz Mária megkoronázza Károly Róbertet. Falkép a szepeshelyi káptalani templomban.42 

 

A fenti képen a jobboldali fehér négyzetben lévő az írás alján jól látszik a koronázási 
év: O CCCI da Scp azaz: 301. év az Áldozat után. Mert az O=Anno, a CCCI= 301, 
a da=tól és az Scp=Scr=Sacrificio. Hiszen Annus (latin) = év (nagykör), anulus (latin) 
= kiskör, köröcske, gyűrű.  

Az évszám I. Károly koronázására utal, ami azt jelenti, hogy ekkor még nem tolták 
vissza ezer évvel Krisztus születését.43 Ennek pedig óriási a jelentősége, mert borul az 
összes évszám és a történelmi szereplők kiléte. 

E kép másolat, és de még az eredeti freskó fényképén is jól látszik, hogy a feliratról 
nem tudták már, mit jelent. És itt térünk vissza a Villani-féle könyv kéziratos változa-
tának szerepére, célfeladatára. Ebben a 234recto-n látható évszám hasonló akar lenni: 

„Neli Anni di Kristo: M CC LXXXVIII”  azaz valójában: OI288. Ezt az M-et 

máshol is megismétli (233verso):  azaz: ma stando = de (ott) állva.44 És 

még ugyanaz oldalon: a Maginaldo és Messer Jacopo M-je.  

                                                           
40 Uo. 
41 Görög Ferenc, Dr.: A magyar nemzet története. Horizont Kiadó, 2001. 130. 
42 https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_királyok koronázása Coronation_of_Charles_I_by_Vir-
gin_Mary.jpg 
43 Erre vonatkozóan lásd: Fábián, 2020. 
44 A szövegkörnyezet: „CCC cavaglieri et di 3000 pedoni molto bella gente et guastarono quasi tutte le vigne, 
i giardini delli Aretini infino alle mura d’Arezzo, et tagliarono lolmo loro, ma stando a campo la vilia di san 
Giovanni Battista fu magiore turbine e fortuna di vento. – Háromszáz lovag és 3000 gyalogos, mind szép 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_királyok%20koronázása%20Coronation_of_Charles_I_by_Virgin_Mary.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_királyok%20koronázása%20Coronation_of_Charles_I_by_Virgin_Mary.jpg
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De az O utáni I vagy J jel nem egyes, hanem a Jézus kezdőbetűje, amit az O-val 
együtt úgy értelmeznek, mint egy M-et. A kezdő m-et ezzel az oj-vel jelölik.  Az M tehát 
itt úgy van írva, mint az évszámnál az ezer, hogy az Anno da Iesusból M legyen. Így 
akarták bemutatni, hogy az egy hétköznapi használatban lévő M, és nem O I.  

Igen fontos adatunk, hogy a magyar szepeshelyi képről az O után az I még hiányzik! 
Azért hiányzik, mert a Jézus történetét egy kicsivel később költötték.45 Ekkor még 
Krisztusról van szó, mint áldozatról (Isten Báránya). Ezért a Villani-kézirat 234r. olda-
lán talált évszám, ahol az ezres egy O és egy I betűből áll, azt sugallja, hogy a Jézus utáni 
év. Ugyanakkor a kéziratban ez az M (valójában OI) mégtévesztési céllal van rendesen 
is használva más szavak esetében. Ezért gyanús tehát, hogy a kéziratos könyv megren-
delésre készült és jóval későbbi, mint ahogy elsőre látszik. 

A szepeskáptalani Szent Márton-székesegyháznak nevezett, 1478-ban felszentelt 
háromhajós templomban ma is látható a bejárat feletti, Károly Róbert koronázását áb-
rázoló freskó, amely a sienai XV. századi festőiskola modorában készült. Azaz közel 
kétszáz évvel a kép tárgyát képező esemény után. Ezért a képen lévő felirat mindenkép-
pen másolat, ám sokkal értékesebb, mint sokan gondolnák. A felirat eredetije rendel-
kezésre állhatott, amit hűen lemásoltak, mégha a jelentését már nem is értették. Mert 
ez az évszám tehát azt mutatja, hogy tényleg a 301-es eseményre emlékező képről van 
szó, amiből csak később lett 1301. Ezt az O-nak mint Anno-nak a használata mutatja, 
ami mellé később tették oda az I-t. Szerencsénkre a kép festője nem tette oda. 
 

  
A rozgonyi és a „poszádai” csata.46  

 

                                                           
népség, feldúlták az Aretiniek majdnem az összes szőlőültetvényét és kertjeiket egész az Arezzói falig, kivág-
ták a szilfáikat, de a Keresztelő Szent János mezején időzve (állva=stando), egy nagy forgószél és vihar kelet-
kezett.” 
45 Lásd Fábián, 2020. 
46 Képes Krónika. Ebben a két csatában számolt le I. Károly a hozzá nem hű magyar urakkal, gyakorlatilag 
kiirtva őket. 



9 
 

A valódi történelmet ekkor kezdik írni karddal is, meg tollal is. Anjou Károly egy 
olyan inváziós hullámot lovagolt meg, amely invázió elárasztotta egész Európát. Az eu-
rópai nép jóhiszeműsége, és a pápai hatalmi szomj oda vezetett, hogy primitív tömegek 
segítségével sikerült megsemmisíteni nemcsak az addigi európai kultúrát, de teljesen 
átformálták a vallást is, rászabva akár egy ruhát, a primitív gondolkodásmódra. Károly-
nak sokkal nagyobb hatalma volt, mint ahogy azt a mai történelem tanítja, és valószínű, 
hogy a Nagy Károly dicső tetteihez ő volt a mintakép. Arra nagyon ügyeltek a plagizá-
lók, hogy ne sértsék meg a petaviusi elvet, így pontosan egy húsvét ciklussal, vagy is 
532 évvel tolták vissza az eseményeket. Ha 1300-ból (amikor Károly megérkezik Ma-
gyarországra) kivonjuk az 532-öt, megkapjuk Nagy Károly királlyá koronázási évét, 
768-at. A Nagy Károly világraszóló cselekedeteit csak később szőtték be a történe-
lembe, itt ebben a könyvben még elég sovány a dicsőség. A 801-es év, amikor császárrá 
koronázzák, megegyezik az 1333-as évvel, amikor I. Károly kibékíti a cseheket a lengye-
lekkel, aminek alapján 1335-ben létrejön a visegrádi királyi találkozó, amin Károly el-
nököl. És Nagy Károly utóda, akár csak I. Károlyé, Lajos. Mintegy párhuzamot látunk: 
 

Martell Károly     Marcel Károly 

XIII. sz. 

 Kis Pipin   Martell Károly 

/ 

Sánta Károly 

 

  Nagy Károly (I. Frank 

császár) VIII. század 
I. Anjou Károly 

(Nagy Károly) 
  

 

 
Friedrich Kaulbach: Nagy Károly koronázása (1861). A magyar Megszentelt Koro-

nával!47 Kép a bajor parlament, a Landtag előcsarnokában.48 

                                                           
47 https://szentkorona.weebly.com/keacuteptaacuter.html  
48 https://www.bayern.landtag.de/maximilianeum/saeleraeume/.:  

https://szentkorona.weebly.com/keacuteptaacuter.html
https://www.bayern.landtag.de/maximilianeum/saeleraeume/
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A fenti képről: „Van két érdekes festmény Európában, amelyek nemcsak kiegészítik 
egymást, hanem történetük is igen érdekes. Bajorországi Lajost 1859-ben koronázták 
bajor királlyá. Ő megbízta Friedrich Kaulbach német festőt, hogy készítsen egy fest-
ményt Nagy Károly megkoronázásáról. Ezt a festményt a saját megkoronázását ábrá-
zoló festménnyel szemben szándékozott elhelyezni. Nagy Károly volt,” úgymond, „a 
Szent Német-római Birodalom első császára, Európa atyja. A megbízás lényege az volt, 
hogy kidomborítsa Nagy Károly megkoronázásának jelentőségét és nagyszerűségét. A 
művésznek meg kellett találnia azt a koronát, amely alkalmas egy ilyen fontos, korszak-
alkotó esemény bemutatására. Bár létezik egy X. századbeli korona, amely Nagy Károly 
koronája, avagy császári korona néven vált ismertté, Kaulbach mégsem ezt használta, 
hanem inkább Szent István Szent Koronáját választotta!”49 

A történelemhamisítás két úton ment végbe: felcserélték a pozitív hősöket a nega-
tív hősökkel, és visszatolták az eseményeket az időskálán 532 évvel – egy húsvétciklus-
sal, hogy annak ne legyen naptári hatása – vagy ennek a duplájával. 

Minden írásból ki lehet olvasni, hogy úgy a Nápolyi Anjouk, valamint a spanyol 
gyökerekkel rendelkező Fülöp francia király, a pápák és a szaracénok pártján álltak. A 
történelmi skálán visszadatált eseményeknél: már pont fordítva van. A francia Lajos 
király űzi ki a szerecseneket. A magyar Lajos kétszer is bemegy Itáliába, pont olyan 
időben, amikor rendet kellene tenni, de ő ugyebár nem azt teszi. Több mint furcsa. 

„Hogyan jöttek be Itáliába a szerecsenek, és hogy űzte ki őket Lajos Franciaország 
királya50 (Nagy Károly fia) – fejezetcím. 

„Lajos francia király és római császár meg IV. Gergely pápa idejében olyan hamis 
gonosz emberek éltek Rómában, akik kegyetlenkedéseikkel fel akarták dúlni a római 
birodalmat, összeesküvést szőttek a Toszkánaiakkal, és meghívták a szerecsenek szul-
tánját, hogy jöjjön és vegye birtokba Itáliát. Ez egy megszámlálhatatlan nagy sereggel 
jött, akik annyian voltak, hogy eltakarták a földet, mint a tücskök, és feldúlták Szicíliát, 
Puliát, megostromolták Rómát, benyomultak Leoninába, ahol Szent Péter temploma 
áll, amiből istállót csinálta a lovaiknak. Sok templomot leromboltak Rómában és azon 
kívül, és egész Toscanát feldúlták. Említett Gergely pápa segítséget kért Lajos francia 
királytól és Monferrato lombardiai márkitól. Ezek aztán nagy ütközetek és sok vérontás 
után kiűzték a szerecseneket Itáliából. Még akik hajón próbáltak menekülni, azok is a 
vízbe fulladtak, ez történt 835-ben.”51  

Ugyanerről a témáról szól Pandolfo Collenuccio könyve is.52  

                                                           
49 Dr. Balogh Sándor: A Szent Korona az európai művészetben. Nagy Károly megkoronázása. 
http://www.magtudin.org/Balogh_Sandor_A_Szent_Korona.htm és http://www.eucharisztikuskongresz-
szus.hu/BS_hit_21.html. 
50 „Come i Saracini d’Africa passarono in Italia et come ne furono cacciati per Luis Re di Francia.” (Villani, 1537. 
19.) 
51 Al tempo di questo Luis, overo Ludovico Re di Francia, imperadore di Roma, et di  Papa Gregorio IV., per 
alquanti grandi huomini di Roma falsi, et scelerati per loro tirannia vollono guastare lo imperio di Roma, et 
fecero congiura  con certi grandi huomini di Toscana, et mandarono al Soldano da Saracini, che venisse a 
Roma et posedesse Italia, ilquale si mosse  con tanti saracini, che non si posse loro numero, et passo con 
grande navilio, et passati fu si grande la multitudine di loro che coprivano la terra come i Grilli, et  corsero  et 
guastarono Cicilia, et Puglia et assediarono Roma et presono la parte della citta leonina, dove e la chiesa di 
san Piero et di quella fecero la stalla de loro cavagli, et disfecero poi molte chiese in Roma, et fuori di Roma 
et poi  quasi tutta Toscana guastarono. Il detto papa Gregorio mando per socorso in Francia allo imperadore 
Ludovico, et in Lombardia al marchese di Monferrato. Il quale Ghido Marchese co lombardi, et Ludovico 
imperadore co  Franceschi vennero al socorso, et doppo molte battaglie, e spargimento di sangue, i saracini 
furono cacciati d'Italia, et molti pochi ne ritornarono in Africa, pero essendo in alto mare  per tempesta che 
venne loro adosso, quasi tutti ennegiarono et questo fu nelli anni di Christo 835.” (Uo.) 
52 Collenuccio, Pandolfo: Res Neapolitanae id est Historiae... conscriptae ab ultima memoria usque ad annum 
MCCCCXCII. a quo anno historiae francisci (etc.) Joannes Leonardus Berewout, Durdrecht, 1618 

http://www.magtudin.org/Balogh_Sandor_A_Szent_Korona.htm
http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/BS_hit_21.html
http://www.eucharisztikuskongresszus.hu/BS_hit_21.html
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A 85. oldalon látjuk, hogy bár az események a X. századra vannak datálva, de ész-
revehetjük, hogy a nemkívánatos eseményeket általában visszanyomják az időskálán, 
így tompítva a szégyenérzetet, amit ezen események felelevenítése okoz. Miután a gö-
rögöket (bizánciakat) elűzték Itália déli részéről, egy Romulus nevű bizánci császárhe-
lyettes bosszúból behozta Itáliába az afrikai szaracénokat. 

Csak amint a krónikákból kiderül, a szerecsenek nem mint a keresztények ellensé-
gei, hanem mint a pápa pártfogoltjai jelennek meg Itáliában. Hát, ennek az eltusolására 
kellett behozni papíron a longobárdokat, hogy legyen kikre ráfogni a rombolást. Majd 
később ezt a Lombardiában élő németek azzal tetézték, hogy beállítván magukat a so-
sem létezett longobárdok utódainak, egy fiktív szerződés értelmében bármikor jogot 
tarthatnak Pannónia egy részének birtoklására. 

„Így Romanus, a legrosszabb természetű ember, bosszúból behívta a szaracénok 
királyát, kik a keresztények nagy ellenségei lévén, nagy embertömeg jött be Itáliába, 
nemcsak Apuliába és Calabriába, de egész Itáliába a két tenger, Adria és Tirréni közti 
területekre, lerombolták Rómát, semmi tiszteletet nem tanúsítottak iránta.”53 

Logikusan gondolkozva, ha egyszerre jönnek tömegesen, akkor nagy ellenállásba 
ütköznek. Ezért valószínűbb, hogy lassú beszivárgás volt, ami elősegítette a részleges 
beolvadást. 

„Miután X. János pápa leverte őket, visszavonultak a Gargánai-hegyekbe.”54 – Ez 
a mondat nem egy hihető állitás, amikor tudjuk, hogy a pápa mindig a guelfiek, azaz a 
feketék pártján állt. Az biztos, hogy az afrikaiaknak egy kemény bázisuk volt a Gar-
gánai-hegyekben, melyek I. Károly magyar király tulajdonába kerültek. 

„Említésre méltó, hogy olyan félénk és aljas volt ez időben az emberek lelke a Ná-
polyi Tartományban, hogy ha a szaracénok megígérték nekik az életüket és a házuk 
épségét, képesek voltak elárulni a várost. Nem szabad elfelejteni, és észre lehet venni, 
aki a történelemre odafigyel, hogy mindezen nyomorúságok onnat adódtak, hogy ide-
gen barbár népeket hívtak be az országba. Ezért kívánatos lenne a mostani századunk-
ban, hogy intézményesen eltávolíttassanak azok, akik ilyet tesznek. Mert abban az idő-
ben Albericus márki, akiről az előbbiekben említést tettünk, irigységből, sértődöttség-
ből és bosszúvágyból behívta a magyarokat a rómaiak ellen, akik a Longobárdok kivé-
telével, ahol Berengarius uralkodott, egész felső Itáliát lerombolták, kifosztották és 
rengeteg foglyot ejtettek. Ettől kezdve, ha módjukban állt, olyan csemege foglyokat is 
vittek, mint az Itália másik (déli) felében a rómaiak által betelepített szaracénok.”55 Ek-
kor a feketék még sok európai számára csemegének számítottak. 

                                                           
53 „Itaque Romanus, homo  natura pessimus, ulcisvendae huius rebellionis causa, Saracenorum  regem ex 
Africa in Italiam evocavit: qui ut sunt ij Christiani nominis hostes acerrimi, Italiam magna hominum multitudine 
ingressus, non solum Apulos et Calabros, sed totam illam Italiae partem, quae ab extremo Iapigiae littore, 
inter bina maria Adriaticum atque Tyrrenum Romam usque porrigitur, diripuit, nullo imperatoris respectu ha-
bito.” (Pandolfo, 1618. 85.) 
54 Uo.  
55 „Illud vero memorabile est, tam timidos abjectosque tunc fuisse hominum animos in regno Napolitano, ut 
si saraceni iis salutem et conservationem aedificiorum promisissent, statim eis urbes traderent. Sed neqze 
hoc fuerit omittendum, cuius in aliis quoque huius nostri operis locis admoneri possumus, Italiam, si quis his-
torias bene observet, nunquam ad tantas miserias fuisse redactam, nisi cum in eam barbariae gentes voctae 
introducteque, fuerunt: quod merito debuit nostro secolo ab instituto deterrere illos, qui idem fecerunt. Nam 
eodem tempore, cum Albericus marchio, de quo jam ante facta mentio est, propter invidiam quorundam et 
populi ingratitudinem Roma pulsus esset, Ortam urbem, in quam se receperat, munivit: deinde vindicandae 
injuriae causa, Hungaros in Italiam adversus Romanos evocavit, ea conditione, ne Tusciae quicquam detri-
menti afferent. Verum Hungari ubi eo pervenissent, nulla pactum ratione habiat, totam superiorem Italiam, 
excepta Longobardia, cui tunc Berengarius primus imperabat, Romam usque diripuerunt, plurimosque utri-
usque sexus homines, desertis civitatibus in Ungariam captivos abduxerunt. Atque hoc deinceps saepius 
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Az itt és az előző könyvben leírtak, bár nagyrészt Itáliára vonatkoznak, ami csak 
azért van, mivel abban az időben inkább csak Itáliában írtak. Európa más részein, ha 
volt is egypár elszigetelt krónikás, ezekről kevés dokumentum maradt fenn. Mégis e 
kevés írásból is ki lehet hámozni, hogy az afrikai invázió elérte egész Európát, és nem-
csak Szicília felől, de Spanyolországon és Franciaországon keresztül, az Alpokon át, 
akár a pun háború idejében, jöttek Itáliába. A pun háború sem lehet más, mint ezen 
események visszavetítése az ókorra, jóval felnagyítottabb formában. A fenti olasz nyel-
ven írt könyvben az áll, hogy Hanibál ötven elefánttal lejött egész az Arno völgyébe, 
ahol egy elefánt kivételével, a többi mind elpusztult. Kíváncsi vagyok, hogy valaki talált-
e ott legalább egy elefántcsontot? 

Ez az idézet pedig azt érzékelti, hogy I. Károly (Karoberto) idejében Európa teljesen 
siralmas állapotban volt:  

„Hogyan történt a nagy éhség és halandóság a hegyeken túl.  
1316-ban nagy pestis járvány és éhínség sújtotta Németországot, vagyis a hegyen 

(Alpok) túli nagy régiót. Németalföld és Franciaország egy részét, annyira, hogy a né-
pesség egyharmada kipusztult. Akik egyik nap egészségeseknek tűntek, másnap meg-
haltak. Az élelem és a bor annyira hiányzott, hogy ha Szicíliából nem szállították volna 
a kereskedők nagy haszonnal, mindenki éhen halt volna.”56 

Sokan feltehetik azt a kérdést, hogy holmi képzetlen bevándorlók hogyan tehettek 
szert olyan erőre, hogy évtizedekig képesek voltak uralkodni az európai őslakosság fe-
lett? Akik uralomra jutottak, azok valójában a kevert népességből kerültek ki, úgy val-
lási, mint szekuláris téren. A keveredést az Egyház is szorgalmazta, olyan meggondo-
lásból, hogy mivel a Biblia szerint az emberiség egyetlen emberpártól származik, így 
nem szabadna túl nagy fizikai különbségek legyenek köztük. Másfelől egy törvényt és 
tiszteletet nem ismerő, dominanciára hajlamos ember (mert aki törvénytelen környe-
zetből származott, az csak ilyen lehetett) csak addig tud uralkodni, amíg erkölcsi támo-
gatásban részesül valahonnan. 
 

                                                           
dulcedine praedae allecti fecerunt, praesertim, si occasionem haberent, ob Sarracenos in alteram Italiae par-
tem á Romano introductos. (Uo. 86.) 
56 „Come fame et mortalita fu grande oltre monti. 
Nel detto anno M.CCCXVI (1316) grande pestilentia di mortalita et fame avenne nelle parti  di Germania, cioe  
nella Magna disopra oltremontana, et stesesi in Olanda, Frisia, et in Sislanda, et Bramanbte, Fiandra, et Analdo 
infino in Borgogna et parte di Francia et fu si pericolosa che piu chchel  terzo delle genti  morirono, et da l'uno  
giorno  al'altro quelli  che piu pareva sano moriva, el caro fu si grande di vino et  di tutte  vittuaglie che  se non 
fosse che di Cicilia e di Puglia per li mercanti vi si mando  per mare per  lo grande Guadagno, tutti  moriano di 
fame. (Villani, 1537. 38.) 


