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There are no translations availableNagy tÃ¶rÃ¶k sereg tÃ¡madta meg 1570 nyarÃ¡n Cyprus szigetÃ©t. ElÅ‘szÃ¶r a hÅ±vÃ¶s
fekvÃ©se miatt fÅ‘vÃ¡rosnak tett NicosiÃ¡t rohanta meg a sziget Ã©szaki partjÃ¡n. A velencÃ©sek Ã©s a benszÃ¼lÃ¶ttek vitÃ©z
vÃ©dekeztek az ellensÃ©g tÃºlnyomÃ³ szÃ¡ma ellen, de a tÃ¼zÃ©rsÃ©ggel Ã©s az aknÃ¡kkal nem bÃ-rtak.
VÃ©gre a tÃ¶rÃ¶k lerombolta a bÃ¡styÃ¡t Ã©s feldÃºlta a vÃ¡rost. TÃ¶bb mint hÃºszezer foglyot hurcoltak el. De a zsÃ¡kmÃ¡ny
legbecsesebb rÃ©sze, a sok fogoly leÃ¡ny, szÃ¡mra ezer, nem jutott el KonstantinÃ¡polyba. Egy gÃ¶rÃ¶g leÃ¡nya eljutott a
gÃ¡lya lÅ‘portÃ¡rÃ¡ba Ã©s a hajÃ³ mindenestÅ±l a levegÅ‘be rÃ¶pÃ¼lt. NemsokÃ¡ra tÃ¶rÃ¶k kÃ©zre jutott a sziget mÃ¡sik fÅ‘vÃ
Famagusta is. A bÃ¡tor vÃ©delem arra birta az ostromlÃ³ hadat, hogy szabad elvonulÃ¡st engedjen. MÃ©gis lefejeztek hÃ¡rom
velencei vezÃ©rt, BragadinÃ³t pedig, a vÃ¡ros vÃ©dÅ‘jÃ©t, megnyÃºzattÃ¡k Ã©s bÅ‘rÃ©t kifÃ¼ggesztettÃ©k a vezÃ©rgÃ¡lya vit
jutott Cyprus tÃ¶rÃ¶k kÃ©zre. Ugyanakkor elfoglaltÃ¡k a kÃ¶ztÃ¡rsasÃ¡gnak az albÃ¡n parton Italia kÃ¶zepÃ©vel szemben fekvÅ
telepeit is, BuduÃ¡t, Antivarit Ã©s DulcignÃ³t. Ez a kÃ¶nnyÅ± hÃ³dÃ-tÃ¡s, Ranke szerint, nagyobb veszedelmet hozott az
iszlÃ¡mra, mint a minÅ‘t a SpanyolorszÃ¡g elleni nagy vÃ¡llalat hozhatott volna. Mert ha a tÃ¶rÃ¶k a moriszkÃ³k segÃ-tsÃ©gÃ©re
indÃºl, Velence valÃ³szÃ-nÃ¼leg bÃ©kÃ©n marad, Ã-gy pedig a szorongatott kÃ¶ztÃ¡rsasÃ¡g V. Pius pÃ¡pa kÃ¶zbenjÃ¡rÃ¡sÃ¡h
fordÃºlt. A hitbuzgÃ³ pÃ¡pa lÃ©tre is hozta a szent szÃ¶vetsÃ©get, melynek kÃ-vÃ¼le Ã©s VelencÃ©n kÃ-vÃ¼l tagjai voltak mÃ
SpanyolorszÃ¡g, sz. JÃ¡nos vitÃ©zei Ã©s Genua. EurÃ³pa kÃ©t dÃ©li nagy fÃ©lszigete kelt harcra a harmadik ellen, a FÃ¶ldkÃ¶
tengeren valÃ³ uralomÃ©rt. A tÃ¶bbi EurÃ³pa tÃ©tlen maradt, mÃ©g MagyarorszÃ¡gon is fegyverszÃ¼net volt 1568 Ã³ta.
KÃ¼lÃ¶nben is a hÃ¡borÃº tisztÃ¡n a tengeren folyt. SpanyolorszÃ¡gban, hol a moriszkÃ³k elleni harcnak diadalmas
befejezÃ©se, ha lehet, mÃ©g fokozta a vallÃ¡sos buzgÃ³sÃ¡got, szent hÃ¡borÃºnak tekintettÃ©k a harcot Ã©s mindenÃ¼nnen
gyÅ±ltek az Ã¶nkÃ©ntesek a keresztyÃ©n had kijelÃ¶lt fÅ‘vezÃ©re, Don Juan kÃ¶rÃ©. Cervantes, a nagy kÃ¶ltÅ‘ is akkor lÃ©pe
Don Juan hadÃ¡ba. A szent liga arra kÃ¶telezte tagjait, hogy Ã©venkint 200 gÃ¡lyÃ¡t Ã©s 100 szÃ¡llÃ-tÃ³ hajÃ³t szereljenek fel,
50,000 gyaloggal Ã©s 4500 lovassal. A kÃ¶ltsÃ©gek felÃ©t SpanyolorszÃ¡g fedezi, 1/3-Ã¡t Velence, 1/6-Ã¡t a pÃ¡pa. AzonfelÃ¼
pÃ¡pa nagy egyhÃ¡zi adÃ³t (cruzada) engedett a spanyol kirÃ¡lynak Ã©s kÃ©tszÃ¡z Ã©vre szÃ³lÃ³ bÅ±nbocsÃ¡natot hirdetett a
kereszt harcosainak. Messina kikÃ¶tÅ‘jÃ©t rendeltÃ©k a flottÃ¡k talÃ¡lkozÃ³ pontjÃ¡ul. A fÅ‘vezÃ©r 1571 aug. 25-Ã©n Ã©rt oda Ã
vÃ¡ros fÃ©nyes Ã¼nnepekkel fogadta a kirÃ¡lyfit, kinek a legszebb hajÃ³had Ã¡llott rendelkezÃ©sÃ©re, mely valaha a tÃ¶rÃ¶k
ellen megindÃºlt. Sz. MÃ¡rk zÃ¡szlaja 106 gÃ¡lyÃ¡n Ã©s hat nagy galeÃ¡szon lobogott, 77 viselte a spanyol szÃ-neket, 12 a
pÃ¡pÃ¡Ã©t, 6 a johannita rendÃ©t, 3 SavoyÃ¡Ã©t. A vezÃ©rhajÃ³n bÃ¼szkÃ©n lengett a liga zÃ¡szlaja, melyet a pÃ¡pa kÃ¼ldÃ¶
a hÃ¡rom fÅ‘ szÃ¶vetsÃ©gesnek cÃ-mere Don JuanÃ©val egyÃ¼tt. Ã–sszesen 29,000-nyi legÃ©nysÃ©g szolgÃ¡lt a 210 hajÃ³n
katonÃ¡k legnagyobb rÃ©sze a spanyol sereg szÃ-ne-javÃ¡bÃ³l Ã¡llott, mÃ©g a velencei gÃ¡lyÃ¡kat is jobbÃ¡ra Å‘k szÃ¡llottÃ¡k m
FÅ‘fegyverÃ¼k mÃ¡r a kÃ©zi puska (arkebÃºz), mÃ-g a tÃ¶rÃ¶kÃ¶knÃ©l mÃ©g a nyÃ-l divott jobban. Szeptember 9-Ã©n indulta
keletnek, a szÃ©l ellenÃ©re. E hÃ-rre a tÃ¶rÃ¶k flotta, mely addig DalmÃ¡cia felÃ© pusztÃ-tott, visszavonÃºlt a korinthusi Ã¶bÃ¶
Don Juan elhatÃ¡rozta, hogy megtÃ¡madja. ÃštkÃ¶zben, CefaloniÃ¡ban jÃ¶tt a hÃ-r Famagusta bukÃ¡sÃ¡rÃ³l Ã©s a tÃ¶rÃ¶kÃ¶k
kegyetlensÃ©geirÅ‘l, mi mÃ©g jobban felcsigÃ¡zta boszÃºvÃ¡gyukat. OktÃ³ber 7-Ã©n indÃºltak meg, lassan evezve a keleti szÃ©
ellenÃ©ben; nem sokÃ¡ra szemÃ¶kbe tÅ±nt a tÃ¶rÃ¶k flotta. Don Juan azonnal megadatta Ã¡gyÃºlÃ¶vÃ©ssel a harcra kÃ©szÃ¼
jelÃ©t. Azonnal megalkottÃ¡k a csatasort. Jobbra 64, nagyobbÃ¡ra velencei hajÃ³ Ã¡llott, Doria vezÃ©rlete alatt, balrÃ³l
kÃ¶rÃ¼lbelÅ‘l ugyanannyi velencei hajÃ³, kÃ¶zÃ©pen 63 spanyol gÃ¡lya, elÅ‘ttÃ¼k Don Juannak, a velencei Veniernek Ã©s a
rÃ³mai Marc Antonio ColonnÃ¡nak vezÃ©rgÃ¡lyÃ¡i. LegelÅ‘l a roppant nagysÃ¡gÃº 6 galeÃ¡sz Ã¡llott. Bizonyos tÃ¡volsÃ¡g
vÃ¡lasztotta el Å‘ket, hogy a hajÃ³k szabadon fordulhassanak. A kapitÃ¡nyok utasÃ-tÃ¡sa nem engedte, hogy lÃ¶kÃ©sre
hagyjÃ¡k kerÃ¼lni a dolgot, hanem a tÃ¼zelÃ©s utÃ¡n arra kellett igyekezniÃ¶k, hogy Ã¡tszÃ¡lljanak az ellensÃ©g hajÃ³ira Ã©s
csatÃ¡zzanak. Nem nÃ©zve az Ã¡gyÃºkat, mÃ©g oly mÃ³don akartÃ¡k megsemmisÃ-teni az ellensÃ©get, mint 1800 Ã©v elÅ‘tt a
rÃ³maiak a karthÃ¡gÃ³iakat. A tÃ¶rÃ¶kÃ¶k 250 gÃ¡lyÃ¡ja fÃ©lholdban foglalt Ã¡llÃ¡st. ZÃ¶mÃ©t a kapitÃ¡ny basa vezette, a jobb
szÃ¡rnyat az egyiptomi basa, a bal szÃ¡rnyat az algieri kalÃ³zvezÃ©r, Ulukh Ali. EgymÃ¡ssal szemben megÃ¡llt a kÃ©t Ã³riÃ¡si
hajÃ³had, a nap vÃ©gig sÃ¼tÃ¶tt a sok aranyos cÃ-meren, a kivont pengÃ©ken, a ragyogÃ³ vÃ©rteken. A kÃ©t vezÃ©rhajÃ³
Ã¡gyÃºlÃ¶vÃ©ssel Ã¼dvÃ¶zÃ¶lte egymÃ¡st. Majd mÃ©ly csend szÃ¡ll a keresztyÃ©n flottÃ¡ra, az egÃ©sz legÃ©nysÃ©g tÃ©rdr
imÃ¡val Ã©s absolutiÃ³val kÃ©szÃ¼l a viadalra. E percben nyugoti szÃ©l tÃ¡mad, a keresztyÃ©neknek kedvezÅ‘; isteni jelnek ve
az egÃ©sz sereg. Majd a tÃ¶rÃ¶k nagy lÃ¡rmÃ¡val megnyitja a csatÃ¡t. A nagy galeÃ¡szok Ã©rzÃ©keny kÃ¡rt okoznak a tÃ¶rÃ¶k
hajÃ³kban; ezek, Å‘ket kerÃ¼lni akarvÃ¡n, egyenesen a fÅ‘vonalnak rontanak. Az egyiptomi csatasor az Ã©szaki parthoz simul
Ã©s tÃºl kezdi szÃ¡rnyalni a velencÃ©seket, kik nagy veszedelembe jutnak. A lepantÃ³i csatÃ¡ban zsÃ¡kmÃ¡nyolt tÃ¶rÃ¶k
sisak.Madridban, a fegyvergyÃ¼jtemÃ©nyben.TÃ¶bb gÃ¡lyÃ¡jukat elvesztik, vezÃ©rÃ¶k Barbarigo halÃ¡losan megsebesÃ¼l. A
mÃ¡sik szÃ¡rnyon ugyanazt kisÃ©rli meg a kalÃ³zvezÃ©r. Doria elejÃ©t akarvÃ¡n venni a veszÃ©lynek, nagyon is kiterjeszti
csatasorÃ¡t, de ez Ã¡ltal hajÃ³i elszigetelve maradnak Ã©s nÃ©hÃ¡ny kÃ¶zÃ¼lÃ¶k ellensÃ©ges kÃ©zre kerÃ¼l. KÃ¶zÃ©pen ez
minden utasÃ-tÃ¡s ellenÃ©re, Ã¶sszecsap a kÃ©t vezÃ©rhajÃ³. Teljes erÅ‘vel rontanak egymÃ¡snak, megrendÅ±l a lÃ¶kÃ©stÅ‘l
mindkettÅ‘. AztÃ¡n lÃ¶vÃ©seket vÃ¡ltanak, csatÃ¡jukba mindkÃ©t rÃ©szrÅ‘l bevonnak minden hajÃ³t, Ãºgy, hogy kÃ©t Ã³rajÃ¡rÃ
kiterjedÃ©sben foly a harc. A fÅ‘tÃ¶rekvÃ©sÃ¶k az, hogy egymÃ¡s fedelÃ©re jussanak Ã©s ott kiszÃ¡llhassanak. Nincs is szÃ³
haditudomÃ¡nyrÃ³l, a szemben Ã¡llÃ³ gÃ¡lyÃ¡k legÃ©nysÃ©ge mintegy pÃ¡rviadalt folytat. VÃ©gre a velencÃ©sek a balszÃ¡rnyo
gyÅ‘znek, az egyiptomi basa gÃ¡lyÃ¡jÃ¡t elsÃ¼lyesztik Ã©s a partra Å±zik az ellensÃ©ges hajÃ³kat. NÃ©hol fellÃ¡zadnak a
keresztyÃ©n gÃ¡lyarabok Ã©s elÅ‘segÃ-tik hitsorsosaik gyÅ‘zelmÃ©t. A kÃ©t admirÃ¡lis mÃ©g szemben Ã¡ll, a spanyolok kÃ©ts
eredmÃ©nytelenÅ±l indÃºlnak rohamra, harmadszor felÃ©rnek a kapitÃ¡ny basa hajÃ³jÃ¡nak fedelÃ©re. A tÃ¶rÃ¶k admirÃ¡lis ele
fejÃ©t keresztyÃ©n gÃ¡lyarab lÃ¡ndzsÃ¡ra tÅ±zi, hajÃ³jÃ¡n a kereszt jele vÃ¡ltja fel a fÃ©lholdÃ©t. VÃ©gig harsan a keresztyÃ©n
csatarenden a Â«VictoriaÂ» kiÃ¡ltÃ¡s. A tÃ¶rÃ¶kÃ¶k menekÃ¼lni tÃ¶rekszenek, de legnagyobb rÃ©szÃ¶ket elfogjÃ¡k. Csak Uluk
Ali menekÃ¼l meg negyven hajÃ³val evezÅ‘seinek gyorsasÃ¡ga Ã¡ltal. A lepantÃ³i csatÃ¡ban, nÃ©gy Ã³ra hosszat tartÃ³
viadalban, 130 gÃ¡lyÃ¡t vettek el a tÃ¶rÃ¶ktÅ‘l, 80 elsÃ¼lyedt. HuszonÃ¶tezer emberÃ¶k veszett oda, 5000 esett fogsÃ¡gba,
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gyÃ¶nyÃ¶rÅ± hajÃ³haduknak vÃ©ge volt. A keresztyÃ©nek vesztesÃ©gÃ¶ket 8000 emberre Ã©s 15 gÃ¡lyÃ¡ra tettÃ©k, de a
megmaradt hajÃ³k kÃ¶zt is sok vÃ¡lt harcra kÃ©ptelennÃ©. A csata utÃ¡n a kÃ¶zelgÅ‘ vihar arra kÃ©nyszerÃ-tÃ© Don Juant, ho
egy szomszÃ©d kikÃ¶tÅ‘be vezesse hajÃ³it, miutÃ¡n a tÃ¶nkrementeket elÃ©gette. A nyugat nagyobb katonai fejlettsÃ©ge
gyÅ‘zÃ¶tt. A szÃ¡mra egyenlÅ‘ tÃ¶rÃ¶k seregben csak 2500 volt a jancsÃ¡r, a tÃ¶bbi szedett-vedett nÃ©p. A pÃ¡ncÃ©los, puskÃ
hadak ellen nem Ã¡llhattak meg az iszlÃ¡mnak vitÃ©z, de kÃ¶nnyÅ± fegyverzetÅ±, nyilas katonÃ¡i. Ez egy nap, 1571 okt. 7.,
mindenkorra megÃ¡llapÃ-tÃ¡ a keresztÃ©ny hajÃ³hadak tÃºlsulyÃ¡t a FÃ¶ldkÃ¶zi-tengeren. Don Juan mÃ¡r arra gondolt, hogy
magÃ¡t KonstantinÃ¡polyt is megtÃ¡madja, de hogy egyeztek volna bele a spanyolok, mikor mÃ©g V. KÃ¡roly csÃ¡szÃ¡r sem
gondolt ily kockÃ¡ztatott vÃ¡llalatra! Ã•gy a tÃ¶rÃ¶knek csak tengeri hegemoniÃ¡ja szÅ±nt meg, a szÃ¡razfÃ¶ldi rendÃ¼letlen
maradt. MÃ©g Santa Maura szigetÃ©t sem sikerÅ±lt a gyÅ‘zteseknek elfoglalniok. Mindamellett az egÃ©sz keresztyÃ©nsÃ©g
mÃ¡morban Ãºszott a diadal miatt, hisz az kÃ©tsÃ©gtelenÃ¼l a legnagyobb volt, melyet az oszmÃ¡nokon Hunyadi JÃ¡nos Ã³ta
kivivtak. Nem volt nÃ©pszerÅ±bb ember Don JuannÃ¡l, ki egy csapÃ¡ssal biztosÃ-totta ItÃ¡lia Ã©s Hispania partvidÃ©keit a
folyton fenyegetÅ‘ tÃ¶rÃ¶k pusztÃ-tÃ¡s ellen. A hideg FÃ¼lÃ¶p, midÅ‘n hozzÃ¡ elÃ©rt a gyÅ‘zelem hÃ-re, csak azt mondÃ¡: Don
Juan sokat tett kockÃ¡ra, de aztÃ¡n kÃ©szsÃ©gesen elismerte Ã¶cscse Ã©rdemÃ©t. Az agg Tizian kÃ©ppel Ã¶rÃ¶kÃ-tÃ© meg
diadalÃ¡tÂ» Ã©s Velence nemzeti Ã¼nnepÅ±l rendelÃ© e napot. RÃ³mÃ¡ban triumphussal fogadtÃ¡k ColonnÃ¡t, Ãºgy a mint a rÃ
imperatorokat szoktÃ¡k. Egy akkori magyar tÃ¶rtÃ©netirÃ³ Â«kitÃ¼nÅ‘nek Ã©s mindenkoron emlÃ©kezetesnekÂ» mondja e
diadalt. Legszebb eredmÃ©nye mÃ©gis az volt, hogy Ã¡ltala 14,000 keresztyÃ©n rabszolga szabadÃºlt ki a tÃ¶rÃ¶k fogsÃ¡gbÃ³l
kik kÃ¶zÃ¶tt igen sok volt a magyar. A spanyolok Ã©s olaszok ezeket szÃ-vesen bocsÃ¡tottÃ¡k haza. Ã‰rem a lepantÃ³i csata
emlÃ©kÃ©re.Eredeti nagysÃ¡g. A berlini kirÃ¡lyi Ã©remgyÃ¼jtemÃ©nyben.Nem hiÃ¡ba Ã¡ll Ortelius akkori tÃ©rkÃ©pÃ©n a tÃ¶r
birodalom jelmondata gyanÃ¡nt: az egyetÃ©rtÃ©s nÃ¶veli a kis Ã¡llamokat, az egyenetlensÃ©g a legnagyobbakat is megdÃ¶nti.
A tÃ¶rÃ¶kÃ¶k gyorsan Ãºj hajÃ³hadat Ã¡llÃ-tottak sok puskÃ¡ssal, a szÃ¶vetsÃ©ges hajÃ³had pedig alkotÃ³ rÃ©szeire bomlott. A
velencÃ©sek, miutÃ¡n megmenekÃ¼ltek a veszÃ©lytÅ‘l, elhagytÃ¡k tÃ¡rsaikat Ã©s a szerzÅ‘dÃ©s ellenÃ©re kÃ¼lÃ¶n bÃ©kÃ©
Lemondtak CyprusrÃ³l Ã©s 300.000 aranyat fizettek, miÃ©rt viszont elÃ©rtÃ©k kereskedelmi kivÃ¡ltsÃ¡gaik fenntartÃ¡sÃ¡t. (1573
mÃ¡rcius 7.) Igaz, hogy ezzel mindenkorra lemondtak a hatalmi politikÃ¡rÃ³l is Ã©s a kereskedÅ‘ vÃ¡ros szÃ-nvonalÃ¡ra
sÃ¼lyedtek, Ãºgy mint Genua. FÃ¼lÃ¶pÃ¶t annyira elfoglaltÃ¡k a flandriai, angol Ã©s francia Ã¼gyek, hogy erejÃ©nek nagy
rÃ©szÃ©t nem fordÃ-thatta e tÃ¡voli vidÃ©kekre. Csak Don Juan Ã³hajtotta a harc folytatÃ¡sÃ¡t. A hÃ¡borÃºhoz Ã©s a vÃ¡rhatÃ³
diadalhoz volt fÃ¼zve Ã©letremÃ©nye, bÃ-zott abban, hogy kirÃ¡lysÃ¡got vÃ-v ki magÃ¡nak. SikerÃ¼lt is elfoglalnia Tunist Ã©s
GolettÃ¡t, atyja legszebb diadalainak szinhelyÃ©t. A pÃ¡pa tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡val azt kivÃ¡nta SpanyolorszÃ¡gtÃ³l, ismerje el Å‘t Tun
kirÃ¡lyÃ¡nak. FÃ¼lÃ¶p ezt megtagadta, nem akarta orszÃ¡ga erejÃ©t szÃ©tforgÃ¡csolni azÃ©rt, hogy Ã¶cscse kirÃ¡lyi koronÃ¡t
nyerjen. MÃ¡r 1574-ben nagy erÅ‘vel visszatÃ©rt a tÃ¶rÃ¶k Ã©s elfoglalta Tunist Ã©s GolettÃ¡t. Minthogy ezentÃºl a spanyoloka
nÃ©metalfÃ¶ldi hÃ¡borÃº, FÃ¼lÃ¶pÃ¶t pedig NÃ©metalfÃ¶ld felkelÃ©se kÃ¶tÃ¶tte le, a hatalmi viszonyok Ã‰szak-AfrikÃ¡ban Ã
FÃ¶ldkÃ¶zi-tengeren hosszÃº idÅ‘n Ã¡t vÃ¡ltozatlanok maradtak. ForrÃ¡s:
http://mek.oszk.hu/01200/01267/html/08kotet/08r01f01.htm
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