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A Toldi-legenda
„Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon:
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem
Majd kilenc-tíz ember-öltő régiségben. ’’

Arany János: Toldi

Talán nincs is olyan magyar gyerek,
aki ne ismerné ezeket a szép sorokat,
amelyekkel nagy költőnk, Arany János
a három részből álló Toldi-trilógiát kez
di. A Toldival, a Toldi estéjével és a
- már idős korában befejezett - Toldi
szerelmével Arany a magyar történe
lem egyik legdicsőbb századára, a
magyar lovagkorra irányította a figyel
met. Arany János ebben a csodálatos
eposzban ötvözte a történelmi valósá
got az llosvai Selymes Péter által
1574-ben feldolgozott Toldi-históriával. Beleszőtte azokat a mondái és
hiedelemhagyományokat, amelyek a
nép ajkán maradtak fenn erről a bátor,
rettenthetetlen, a hazájáért és a kirá
lyáért bármikor halni kész lovagról.
De élt-e igazán Toldi Miklós? Vagy ő
is csupán - mint sokan mások - a köl
tői vagy a termékeny és kifogyhatatlan
népi fantázia teremtménye? S ha élt,
tudunk-e róla valamit? Fennmarad
tak-e róla hitelt érdemlő történeti forrá
sok, oklevelek? Ha igen, akkor mely
pontokban egyeznek ezek azzal a Toldi-képpel, amelyet az irodalomból, el
sősorban épp az idézett Arany János
révén ismerünk?
Nézzük meg tehát röviden, ki volt az
a Toldi Miklós, akinek mesés történe
tével Arany János könyvünk főszerep
lőjének, Nagy Lajos királynak a korába
vezet el bennünket!
Toldi Miklós valamikor 1320 körül

született egy Bihar megyei előkelő
családban. Apja tehetős úr, bihari főis
pán volt. Rokonsága révén kapcsolat
ban állt Károly Róbert vezető udvari
tisztségviselőivel, köztük a nagyhatal
mú Debreceni Dózsával. Miklós fiata
lon Meggyesi Simon pozsonyi főispán
szolgálatába lépett, aki felismerhette a
benne szunnyadó tehetséget, mert
hamarosan kinevezte alispánná és alvárnaggyá. Így Toldinak lehetősége
nyílott arra, hogy megismerkedjék a
középkori Magyarország megyei közigazgatásával (ma úgy is mondhat
nánk: politikai életével). Úgy látszik
azonban, hogy ez utóbbi nem elégítet
te ki, mert hamarosan búcsút intett a
megyei életnek, és beállt hivatásos ka
tonának. Előbb Magyarország első
számú egyházi méltóságának, az esz
tergomi érseknek a szolgálatában ta
láljuk. Nem sokkal később már Itáliá
ban jár, ahol zsoldosvezérként, olasz
szóval condottiereként próbál sze
rencsét.
Katonai
pályafutásának
csúcsán az angol és a magyar zsoldo
sokból álló alba societas, a fehér se
reg egyik alvezére, egy közel másfél
ezer főből álló magyar csapat pa
rancsnoka. Ilyen minőségében válta
kozó szerencsével harcol Itáliában.
1363-ban firenzei szolgálatban talál
juk, s miután csapata vereséget szen
ved egy másik itáliai városállam, Siena
zsoldosseregétől, Toldi Miklós az el
lenség fogságába kerül. Vezértársai
azonban segítségére sietnek, s tete
mes összegért kiváltják a rabságból. A
fehér sereg ezután Pisát, majd a nápo
lyi királynőt, Nagy Lajos király halálos
ellenfelét, Johannát szolgálja.

Ennél a pontnál érdemes egy pilla
natra megállnunk, hogy röviden meg
ismerkedjünk a zsoldoskatonaság in
tézményével és azzal a fennmaradt
szerződéssel, amelyet a megbízó, Jo
hanna kötött a zsoldosvezérekkel,
köztük Toldi Miklóssal. A szerződés
érzékletesen világít rá a korszakra és
a zsoldosvezérek gondolkodásmód
jára.
A zsoldoskatonaság intézménye
már az előző századokban kialakult,
de nagyobb jelentőségre az Anglia és
Franciaország között zajló ún. száz
éves háború (1337-1453) során tett
szert. A zsoldosokat nemcsak egyes
országok uralkodói fogadták rövidebbhosszabb időre szolgálatukba, hanem
a gazdag, de katonasággal nem ren
delkező városok is, hogy megvédjék
magukat a feudális urakkal, illetve más
városokkal szemben. Erre bizony
jócskán szükségük volt ebben a kor
szakban, hiszen - ha változó éllel és
céllal is, de - még folyt a császárság
és a pápaság közötti küzdelem.
Ugyanakkor a nagy gazdasági és poli
tikai önállósággal rendelkező itáliai vá
rosállamok is kemény csatákat vívtak
egymással - kereskedelmi és politi
kai előnyökért. Így válhatott Itália a
zsoldosélet paradicsomává.
A zsoldosok zárt szervezetet, afféle
hadicéhet alkottak. Maguk választot
ták vezéreiket és alvezéreiket, vagy
pedig egy condottiere, egy kapitány
kíséretébe szegődtek, aki jó pénzért
és zsákmányért felfogadta őket egyegy csatára. Ez a sokszínű, sok nem
zet fiaiból álló társaság nem ismerte a
hűség szót. Többnyire a pénz vezérel
te életüket, így annak a szolgálatába
álltak, aki jobban megfizette őket. Nem
egyszer megtörtént az is, hogy a zsol

dosvezérek kezükbe ragadták egyegy városállam irányítását, mint pél
dául a Viscontiak Milánóban vagy a
Scalák Veronában. A zsoldosseregek
egyik helyről a másikra vonultak, s bi
zony gyakran előfordult, hogy megsar
colták vagy kifosztották az útjukba eső
településeket. Megélhetésük három
forrásból származott. Először is min
den zsoldos havonként meghatározott
összeget kapott arra, hogy beszerez
ze szükséges élelmét. Ehhez járult
még a havi rendes zsold, harmadik
ként pedig a hadizsákmány, amit több
nyire egy előre megállapított terv sze
rint osztottak szét vagy sorsoltak ki
egymás között. Ezt látjuk a már emlí
tett szerződésben is, amelyben a zsol
dosvezérek kikötötték, hogy a hadi
zsákmány őket illeti meg. Ugyanakkor
Toldiék kötelezték magukat arra, hogy
megelégszenek az előre kialkudott
tízezer forintnyi bérrel. A fenntartásuk
hoz szükséges élelmet, fegyvert és
(ha keli) lovat készpénzért vásárolják,
tehát nem a lakosság fosztogatásából
fognak megélni. Sőt, még azt is meg
fogadták, hogy öt éven belül nem for
dulnak mostani felfogadójuk, Johanna
ellen. A szerződésből az is kitűnik,
hogy épp azok ellen kell hadba vonul
niuk, akikkel egy évvel korábban még
együtt harcoltak Pisa szolgálatában.
Toldi Miklóst ezúttal sem kíséri a
szerencse. 1365 nyarán serege ismét
vereséget szenved Perugia mellett, s
most sem kerülheti el a fogságot. Ettől
kezdve Toldinak három évre nyoma
vész. Jobban mondva, a fennmaradt
történelmi forrásokból nem tudjuk tel
jes pontossággal rekonstruálni, mi tör
tént vele. Egy 1366-ban kiállított hazai
oklevél ugyanis gömöri főispánként
emlegeti. Ha nem kételkedünk eme

oklevél állításának hitelességében,
akkor azt kell feltételeznünk, hogy perugiai fogsága után végképp megelé
gelte a kóbor zsoldoséletet, és haza
tért szülőhazájába. Igen ám - s épp ez
okozza a mai napig a bizonytalansá
got -, de az itáliai krónikák 1369-ig be
szélnek a „nagy magyar gróf fogsá
gá”ról (igaz, név szerint nem említik,
kiről van szó). Reméljük, az elkövetke
ző évek történeti kutatásai hamarosan
megoldják ezt a rejtélyt.
Akiben még elevenen él Arany Já
nos Toldija, az tudja, hogy az eposz
ban Toldi Miklós előbb hunyja le a sze
mét, mint királya, Nagy Lajos. A való
ságban azonban ez fordítva történt.
Toldi még megélhette Zsigmond király
uralkodását is. Egy fennmaradt okle
vél tanúsítja, hogy Toldi Miklós két fiá
val, Györggyel és Jánossal együtt bir
tokadományt kap a királytól, s még
ugyanaz év májusában részt vesz
Zsigmondnak és a morva őrgrófoknak
Vágújhelyen tartott fejedelmi találko
zóján. Utoljára 1388-ban olvashatunk
róla. Feltételezhető, hogy az ezt köve
tő évek valamelyikében halt meg a tör
ténelem Toldi Miklósa. A lovagi erény,
a tisztesség, a becsületesség, a hazá
jához és királyához mindenkor hű, már
őszbe csavarodott fejű Toldi Miklós
ekképp fakad ki Arany Jánosnál:
„Lásd, Bence, a földön már meg sem ismernek;
Mesévé csinálnak maholnap engem is,
Amiről azt mondják: hisszük is azt, nem is."

Az öreg Toldinak nem lett igaza: emlé
két mind a történelem, mind az iro
dalom megőrizte:
„... sosem láttam fejedelmet,
kivált ily hatalmasat és nagyot..."

Ezután fordítsuk most már figyelmün
ket azon magyar király felé, akit ural

kodóink közül egyedül illetett meg a
Nagy melléknév. Történetírásunknak
még ma is súlyos adósságai vannak
vele szemben. Mind a mai napig nem
született egy uralkodását, királyi és
emberi nagyságát tárgyilagosan be
mutató összefoglalás. Hogyan lehet
séges ez? Úgy, hogy Árpád-házi kirá
lyaink mindig is jobban érdekelték ku
tatóinkat és íróinkat. Ez még nem len
ne baj akkor, ha nem hanyagoltuk vol
na el annyira az ún. Anjou-kort. S bár
az apáról, Károly Róbertról az utóbbi
két évtizedben jelentősebb munkák
láttak napvilágot, Nagy Lajos király
uralkodása elkerülte vagy el kellett
hogy kerülje a kutatók figyelmét. Még
nem is olyan régen, az ötvenes évek
ben Nagy Lajos tiltott gyümölcse volt a
történetírásnak: imperialista hódító
nak minősítette őt a hivatalos politika,
s ezért nem is volt ajánlatos foglalkoz
ni vele. Négy évtizeden át viselt hábo
rúit hódítóknak, a szomszédos népek
kel szembeni igazságtalan terjeszke
désnek minősítették. Megfosztották a
Nagy jelzőtől, s csak mint I. Lajost em
legették. Így nem csoda, ha nevének
hallatán sokan még ma is arra gondol
nak, hogy a Nagy jelzőt azért kapta,
mert uralkodása idején volt a legna
gyobb Magyarország, vagy hogy ak
koriban három tenger mosta az ország
határait. Ezekből a közhelyekből csak
annyi igaz, hogy valóban ő volt az a
magyar király, aki a legnagyobb terüle
tet egyesítette uralma alatt. De Len
gyelország akkor sem tartozott Ma
gyarországhoz, csupán a közös király
kötötte össze őket. Továbbá Lengyelország - amelynek Lajos tíz éven ke
resztül volt a királya - 14. századi ha
tárai nem nyúltak fel a Keleti-tengerig.
Úgyhogy meg kell elégednünk két ten-

gerrel, a Fekete-tengerrel és az Adriá
val. A Nagy jelzőt sem azért adta neki
az utókor, mert ilyen nagy kiterjedésű
országot hagyott hátra örököseinek.
Erkölcsi életelveken alapuló példás
emberi nagyságáért kapta oly sok ki
váló királyunk közül egyedül ő a Nagy
melléknevet.
Lajos szinte minden tekintetben
megfelelt annak a középkori eszmény
nek, azoknak az erényeknek, amelye

ket a 14. század támasztott egy ural
kodó elé. Ezt legtalálóbban talán egyik
politikai ellenfele, a Velencei Köztár
saság kancellárja fejezte ki, aki azt írta
róla, hogy „nincs a világnak még egy
olyan királya, aki annyit tett volna biro
dalma becsületére és alattvalói javára,
mint Lajos, s aki mindamellett nem fuvalkodott fel, nem vált nagyravágyóvá,
sőt mentül inkább felemelte Isten, an
nál alázatosabb és kegyesebb lett”.

A bölcsőtől a trónig
Károly Róbert és a lengyel Piaszt Er
zsébet harmadik fiaként, 1326. márci
us 5-én látta meg Lajos a napvilágot.
Első bátyját, Károlyt nem ismerhette,
mert ő már 1321-ben meghalt. Lajos
alig volt hároméves, amikor 1329-ben
meghalt második bátyja, László is. Így
válhatott ő a magyar trón örökösévé.
Az Árpádok korában még nem be
szélhetünk igazi, állandó királyi udvar
ról, mert az uralkodók rendszeresen
változtatták székhelyüket. Csak Károly
Róbert korában alakult ki nápolyi min
tára az a királyi udvar, ahová a király
hoz csatlakozó, kíséretéhez tartozó
nagyurak elküldték gyermekeiket,
hogy rangjukhoz méltó neveltetést
kapjanak. Az ifjak a visegrádi, majd ké
sőbb a budai királyi udvarban sajátítot
ták el a hadtudományt, az udvarias vi
selkedést, a lovag elengedhetetlen kö
telességeit. Itt tanulták meg az egyház
és a vallás védelmét, itt vált vérükké a
királyuk iránti hűség, az árvák, az öz
vegyek oltalmazása, a nők tisztelete.
Mindazok az erények tehát, amelyek a
lovagot lovaggá tették. E lovagi eré
nyek ápolására alapította Károly Ró
bert a Szent György lovagrendet, és
honosította meg hazánkban a lovagi

tornákat. Csupán az udvari élet látvá
nyosságát jelentették-e ezek, ahol az
ifjak kipróbálhatták öklelő képességü
ket? Vagy mélyebb oka is volt e tor
náknak?
Elsősorban az utóbbiról volt szó. A
kor nemeseinek mindig készen kellett
állniuk arra, hogy teljesítsék hadi köte
lezettségeiket, hisz’ a majdnem éven
ként megújuló kisebb-nagyobb hadjá
ratok miatt életük jelentős részét fegy
veres szolgálatban töltötték. A lovagi
tornák, a bajvívások lehetőséget ad
tak a test és a fegyverzet rendszeres
karbantartására, s egyben az udvari
élet fénypontjait is jelentették: ünne
pélynek számítottak. A torna idejét
előre közölték a lovagokkal, akik a
megadott időben teljes fegyverzetben
jelentek meg a király vagy valamelyik
előkelő úr udvarában. Rendszerint ló
háton ülve, lándzsával mérkőztek meg
egymással, arra törekedvén, hogy
lándzsájukkal kiemeljék ellenfelüket
a nyeregből. Bár a lovagok arcát le
eresztett sisakrostély fedte, mindenki
tudta, kik küzdenek egymással a po
rondon. Erre szolgáltak a pajzsokon
levő címerek és hadi színek. Ezek vol
tak a lovagok névkártyái. Ha sikerült a

lovagnak ellenfelét kifordítania a nye
regből: győzött. Ezek után kezet nyúj
tott a földön fekvőnek, mintegy jelez
vén, hogy nincs harag köztük. A győz
tes egy előkelő hölgy kezéből vehette
át a jutalmát: egy szép fegyvert, arany
láncot vagy más értékes tárgyat. A tor
nát aztán bőséges lakoma és vigas
ság követte.
A királyi udvarnak ilyen légkörében
cseperedett fel az ifjú Lajos. Ebben a
franciás műveltségű, lovagi szellem
mel áthatott udvarban a fiatal előkelők
nek, különösen egy trónörökösnek
persze sok mindent meg kellett tanul
nia. El kellett sajátítania a lovagi visel
kedést és szellemet. Meg kellett tanul
nia lovagolni, vívni, nyilazni, kopjáttör
ni és úszni, értenie kellett a sakkozás
hoz és a verseléshez is. S mivel ebben
a korban az egyház volt a tudományok
és a műveltség egyetlen letéteménye
se, két egyházfi, Neszmélyi Miklós ud
vari pap és Lackfi Dénes ferences
rendi szerzetes, illetve a világiak közül
Kenesici Gyula fia, Miklós és Drugeth
Miklós okították Lajost a kor minden
tudományát magában foglaló hét sza
bad művészetre: a nyelvtanra, a retori
kára, azaz a gondolatok szabatos kife
jezésére, a dialektikára, a gondolatok
logikus kifejtésére, a csillagászatra, a
számtanra, a mértanra és a muzsiká
ra. Mint trónörökösnek meg kellett is
merkednie az uralkodáshoz nélkülöz
hetetlen, gyakran bonyolult jogi, politi
kai és történelmi alapelvekkel, és mint jövendő keresztény uralkodónak
- jártasnak kellett lennie a hittudo
mányban is. A szülői házban egyszer
re több nyelvet „szívott magába”:
megtanulta ősei nyelvét, a franciát; a
tudományokét, a latint; valamint az
olaszt és a németet. S persze alatt

valói nyelvét, a magyart is. Édesapja
és ő is nagy súlyt fektetett arra, hogy
udvarának tagjai vagy akár Lajos ké
sőbbi menyasszonya, a bosnyák Kotromanic Erzsébet is értse és beszélje
az ország nyelvét. Feljegyezték róla,
hogy azzal az indokkal utasította viszsza VI. Kelemen pápát, amikor az egy
olasz papot kívánt a veszprémi püspö
ki székbe ültetni, hogy az nem tud ma
gyarul, tehát eleve alkalmatlan felada
ta ellátására. Egyedül a szláv nyelvek
kel nem boldogult, aminek pedig ké
sőbb, lengyel király korában bizony
hasznát vehette volna.
Azt is tudjuk Lajosról, hogy elő
szeretettel tanulmányozta magyar és
francia őseinek az életét. A nagy törté
nelmi királyok közül két példaképet vá
lasztott magának: a világhódító Nagy
Sándort és a magyar lovagkirályt,
Szent Lászlót. Egyházi példaképe pe
dig az Anjouk családi szentje, Lajos,
toulouse-i püspök volt.
Neveltetése révén Lajos tehát telje
sen felkészült az uralkodásra. Amikor
aztán apja 54 éves korában, 1342. júli
us 16-án visegrádi palotájában el
hunyt, kevesen lehettek az országban
azok, akik megkérdőjelezték volna La
jos jogát a magyar trónra. A 16. élet
évét betöltött herceg sem gondolhatott
másra, mint hogy ő az egyetlen, akit
megillet Szent István koronája. Az or
szág főnemesei, bárói, lovagjai - akik
közül a legtöbben épp atyjának, az el
hunyt Károly Róbertnek köszönhették
birtokaikat és befolyásukat - csakis tő
le várhatták, hogy folytatja azt a céltu
datos politikát, amivel apja az országot
egy közel három évtizedig tartó anar
chiából kiemelte, és a korabeli Európa
egyik elismert hatalmává tette.
Károly Róbert minden tekintetben

erős országot hagyott a fiára. Szívós,
elszánt harccal megtörte a kiskirályok
hatalmát. Megfosztotta őket ország
résznyi birtokaiktól, szaporítván ezzel
a király kezén lévő várbirtokok számát.
Új birtokszervezetet hozott létre, az
ún. királyi váruradalmakat, megalakí
totta a bandériális hadsereget. Külön
figyelemmel kísérte a nemesfém-ki
termelést. A középkori Magyarország
két legnagyobb hozamú bányája, a
körmöci és a nagybányai aranybányák
neki köszönhetik megnyitásukat. Be
vezette a nemesfém-monopóliumot,
és meghonosította hazánkban az ún.
kettős valutát, ami azt jelentette, hogy
a firenzei mintára vert magyar aranyfo
rintok mellett cseh, illetve cseh mintára
vert magyar ezüstdénárokat is hasz
náltak. Az általa veretett liliomos
aranypénzek - a liliom az Anjouk csa
ládi címerében szerepel -, más néven
aranyforintok MáriaTerézia koráig vol
tak forgalomban, és a középkori Euró
pa legállandóbb, legmegbízhatóbb
valutáját jelentették. A nagyobb üzle
teket még külföldön is magyar arany
forintban igyekeztek lebonyolítani.
Úgy is mondhatnánk, hogy ezek az
aranypénzek a mai dollár szerepét ját
szották. Az Anjou-korban megközelí
tőleg ezer kiló aranyat és tízszer annyi
ezüstöt bányásztak Magyarországon.
A három király találkozóján, 1335
októberében Visegrádon, a házigazda
Károly Róbert nemcsak a politikai kér
déseket vitatta meg cseh és lengyel
társaival, hanem lényegesnek tartotta
a kereskedelmi megegyezéseket is.
Nem volt mindegy ugyanis a korabeli
magyar államnak, hogy a külföldre
szállított magyar áruk után mennyi vá
mot kell fizetnie. Mai szóhasználattal
élve arról volt szó, hogy megkapjuk-e

a legnagyobb kedvezmény elvét? A
tárgyalások eredményeként sikerült
kikerülnie Bécs árumegállító jogát. Az
új, Nyugat-Európafelé irányuló keres
kedelmi útvonal Csehországon ke
resztül vezetett.
Használatát és biztonságát nemzet
közileg is szavatolták a szerződő fe
lek. Lajos tehát egy szilárd belső rend
del és megfelelő külügyi kapcsolatok
kal rendelkező országot vehetett át
atyai örökségként. Mivel az ország
előkelői már a temetés napján kifejez
ték Lajos iránti hűségüket, semmi sem
állt útjában a koronázásnak. Küküllei
János főesperes, a király egyik udvari
életrajzírója ekként jegyezte fel az
eseményt: „Lajos királyt életének tizen
hetedik évében Magyarország főne
mesei, főemberei, bárói, lovagjai és
minden nemesei egy szívvel, egy aka
rattal és nagy pompával Székesfehér
várott szerencsésen megkoronázták”.
Említettük, hogy egyik eszményképe
Szent László volt. Iránta való tisztele
tét tettekben is kifejezte. Ennek egyik
bizonyítéka, hogy a koronázást követő
első útja a nagyváradi székesegyház
ba vezetett, a szent király tetemét rejtő
aranyozott ezüstkoporsóhoz, ahol át
szellemült arccal, mély áhítatba sül
lyedve, megindult lélekkel, az általa vá
lasztott példakép életútját végiggondolvahosszasan imádkozott. „Felidéz
te emlékezetébe ama sok vitéz férfiút,
akik vérük ontását ajánlották fel a ha
záért ... Erre gondolva elmélkedett és
hánytorgatta lelkében, hogyan szerez
hetné és állíthatná vissza Isten segít
ségével kellő állapotba országa jogait,
melyeket a szent korona gyalázatára
szomszédos fejedelmek elfoglaltak, s
lázadók vagy hűtlenek vakmerően el
ragadtak.” - írja életének krónikása.

A hadak útján
Lajos nemcsak uralkodó, hanem kato
na is volt. Négy évtizedes uralkodói
pályafutásából 26 évet töltött háborúk
ban, „lovagi hadjáratokban”, miköz
ben mindig tudatosan törekedett arra,
hogy megfeleljen a lovagi ideálnak.
Háborúi elsősorban dinasztikus és té
rítő jellegű hadjáratok voltak. Míg a
nápolyi trónért, a dalmát városok viszszaszerzéséért és a litvánok ellen in
dított hadjáratait elsősorban dinasz
tikus okok vezérelték, addig balkáni
keresztes hadjáratainak legfőbb moz
gatórugója vallási eredetű volt. Mivel a
Balkánon élő népek nem a római kato
likus, hanem az ortodox bizánci egy
házhoz tartoztak, térítő hadjáratokat
vezetett ellenük. Valljuk be, nem sok
sikerrel! Hogy megértsük ezeknek a
térítő hadjáratoknak az indítékait, is
mernünk kell a korszak politikai felfo
gását. A középkor hanyatló szakaszá
ban vagyunk, amikor Európa nyugati
és középső részét a római katolikus
egyház tanai uralják. Az általa kisugár
zott keresztény kultúrának Magyaror
szág és Lengyelország voltak a keleti
határai. A tőlük keletre és északra eső
területek már missziós földeknek szá
mítottak. Az ott élő emberek lelkét
meg kellett menteni az örök kárhozat
tól. Ne csodálkozzunk ezen! A külön
böző népeket és kultúrákat az embe
rek vallásos érzülete, érzelemvilága
határozta meg és választotta el egy
mástól. Ami nem volt római katolikus,
az idegennek, eretneknek, alacso
nyabb rendűnek számított.
Lajos mindenesetre - a sírnál tett fo
gadalmához híven - uralkodásának
legelején kelet felé tekintett. Azt a

csorbát akarta kiköszörülni, ami még
apján esett, amikor Basarab havasal
földi vajda csatát nyert ellene, és azu
tán függetlenítette magát attól a ma
gyar királyságtól, amelynek korábban
hűbérese volt. Basarab fia, Sándor
vajda időben felismerte a veszélyt, s
hogy megelőzzön egy esetleges szé
gyenteljes vereséget, Brassóban behódolt a fiatal magyar királynak, elis
merve annak hűbéri fennhatóságát
Havasalföld felett. Fia, Layk azonban
megfeledkezett apja hódolatáról, mert
felvette a magyar királyt megillető Ha
vasalföld vajdája címet. Végül azon
ban ő is kénytelen volt behódolni.
A tatárokat is meg kellett rendsza
bályoznia, akik Moldva felől gyakran
betörtek a magyar királyság területére,
állandóan veszélyeztetve az ország
keleti határait. 1345 elején a székelyekből álló magyar seregek Lackfi
András székelyispán vezetésével
fényes győzelmet arattak a tatárok
felett, akik ezután a Krím-félszigetre
költöztek.
Lajost azonban igazán ekkor már mint uralkodásának nagy részében elsősorban a dél-európai helyzet ala
kulása érdekelte. Két okból is. Elsősorban azért, mert a nápolyi királysá
got jogos örökségének tekintette. Má
sodsorban tisztában volt azzal, hogy
ehhez az örökséghez a legkönnyeb
ben úgy juthat hozzá, ha szabad kijárása lesz az Adriához. Ennek akkori
ban „csupán” egyetlen akadálya volt,
mégpedig Velence.
„Az Ádria-tengermátkája, kegyence,
A föld kincsesháza és a világ ura ”

- ahogy Arany János nevezte a Toldi
ban az Adriai-tenger királynőjét. Ve
lence a fennhatósága alá vonta a még nem is olyan régen a magyar ki
rály jogara alatt álló - dalmát tenger
parti városokat. A gazdag város-köz
társaság megvásárolta a horvát főurak
támogatását, és arra törekedett, hogy
a magyar királyt teljes egészében ki
szorítsa Dalmáciából, és megszerez
ze az ottani városok felett a korlátlan
uralmat. Lajos, már csak nápolyi tervei
miatt is, mindent elkövetett, hogy hely
reállítsa Dalmáciában a magyar koro
na jogait. Első kísérlete 1345 nyarán
sikeresnek tűnt, mert a horvát főurak,
meghallván, hogy a király sereggel
készülődik ellenük, megijedtek, s mit
sem törődve a Velencének tett korábbi
esküjükkel, behódoltak neki. Így tettek
a dalmát városok is, élükön Zárával.
Persze Velence nem hagyta annyiban
a dolgot. Alig tette ki a lábát Lajos
Dalmáciából, rettegett hajóhaduk
megjelent a városok kikötőiben. Zára
vára, amelyet a magyar seregek igye
keztek felszabadítani, egy évig tartó
kemény ostrom után térdre kénysze
rült az erős velencei had előtt, és 1346
végén békéért esedezett a gazdag ke
reskedő-köztársaságnál. A magyar ki
rály és Velence közti háború azonban
ezzel még korántsem ért véget. Érde
kes, hogy Velence, annak ellenére,
hogy sikerre vitte fegyvereit, Dalmá
ciáért száz-, Zára városáért pedig hat
vanezer aranyat ajánlott fel a magyar
uralkodónak, aki ezt visszautasította.
Ennek ellenére 1348-ban 8 évre szóló
békét kötött Velencével, de jogairól
nem mondott le.
Velence kapitányi ranggal kormány
zót rendelt Dalmácia élére, hogy ezzel
is nyomatékot adjon igényének. Régi

vetélytársa, Genova 1350-ben háborút
indított ellene, amelyhez szövetsége
sül akarta megnyerni a magyar királyt
is. Lajos - lovagkirályhoz méltó mó
don - csakis a nyolcéves fegyverszü
net lejárta után volt hajlandó hadat
üzenni régi ellenfelének. 1356 nyarán
jelent meg ismét hadaival velencei te
rületen.
Matteo Villani, firenzei történetíró
negyvennégyezerre teszi a magyar
sereg létszámát, ami túlzásnak tűnik.
Mindenesetre érdemes belepillanta
nunk Villani krónikájába, aki részletes
és alapos leírást hagyott hátra a ma
gyar király seregéről, a harcosok fegy
verzetéről és a tábori életmódról:
„Általában állandó ruházatként bőr
zekét viselnek, s amint jól bekenték,
egy másikat öltenek reája, arra ismét
egyet, aztán még egyet, miáltal igen
erőssé s védelemre alkalmassá te
szik. Fejüket ritkán borítja sisak, hogy
a nyilazásban ne akadályozza őket,
mert ebben van minden reményük...
A pusztán csekély megterhelés árán
jól ellátják magukat élelemmel, minek
oka a következő: Magyarországon
ugyanis nagyszámú ökör és tehén te
nyészik, amelyeket a földművelésre
nem használnak, hanem a téres lege
lőkön gyorsan meghizlalják és levág
ják őket, bőrükkel és zsírjukkal élénk
kereskedést űznek, húsukat nagy
üstökben megfőzik, s ha megfőtt, be
sózzák, a csonttól elválasztják, ke
mencében vagy más módon megszá
rítják, ha megszáradt, porrá törik, s fi
nom lisztté őrlik, s úgy teszik el, s ha
nagy sereggel pusztán vonulnak át,
ahol nem kapnak eleséget, üstöket s
más rézedényeket visznek magukkal,
s hadi ellátás gyanánt mindenikük egy
zacskót visz e porból a maga számá-

ra... s ha folyóhoz vagy másféle víz
hez érnek, megállapodnak, edényei
ket megtöltik vízzel, felforralják, s ha
felforr... töltenek rá ebből a porból; a
por megdagad és felduzzad, s egy-két
maroknyi pép módjára megtölti a faze
kat, s igen bőséges tápanyagot szol
gáltat, s egy kis kenyérrel vagy magá
ban, kenyér nélkül, erőt ad az em
bernek.”
Harcmodorukról szólva megemlíti,
hogy erejük „nem a csatamezőn való
helytállásban, hanem portyázásban,
megfutamodásban, üldözésben, nyi
laik kilövöldözésében, meghátrálás
ban, s az ütközésre való visszafordu
lásban van”. Mintha csak a négyszáz
évvel korábban errefelé is portyázó
magyarság harcmodoráról tudósíta
nának! De hallgassuk tovább Villani
mestert! „Nagyon gyakorlottak és
ügyesek a zsákmányolásban s a hoszszas lovaglásban, erősen nyilazzák az
ellenség lovait s gyalogságát, s ennyi
ben hasznosak a nyílt mezőn való küz
delemben, mivel mesterek a gyors tá
madásban, s az ellenségnek roham
mal való zaklatásában, nem gondol
nak a halállal, hanem a legnagyobb
veszélyt keresik.”
Az itáliai történetíró ugyanakkor azt
is elmondja, hogy a friss hús és a bor
élvezete annyira megváltoztatta a ma
gyarok szokásait, hogy vezéreik nem
tudták többé meggátolni őket abban,
hogy a környéket végigrabolják. Egy
más közti csetepatékra is sor került,
mire a király serege zömét visszave
zette Magyarországra.
A következő évben már siker kíséri
fegyvereit, sorra foglalja el a dalmáciai
városokat. A harcoknak az 1358-ban
megkötött zárai béke vetett véget. Eb
ben Velence lemondott a dalmát váro

sokról, elismerte a magyar király fel
ségjogát, mire a magyar katonaság ki
ürítette Velence szárazföldi területeit.
A király Horvátország és Dalmácia
élére külön bánt nevezett ki, Kotromanic István személyében, aki nem volt
más, mint az apósa.
Lajos megerősítette a dalmát váro
sok önállóságát, és különböző ked
vezményekkel igyekezett fellendíteni
kereskedelmüket.
A zárai béke törékenynek bizonyult,
hiszen 1373-ban, majd 1378-ban is
mét a fegyvereké volt a szerep. Igaz,
Lajos ezúttal Padova és Genova meg
hívására lépett háborúba Velence el
len. A magyar sereg megszállta Velen
ce szárazföldi területét, az egyesült
magyar-genovai hajóhad pedig 1379
májusában a tengeren zúzta szét a ve
lenceieket. Az újabb háborúnak a turini béke vetett véget 1381-ben, amely
újból megerősítette a zárai békében
foglaltakat. A békének volt egy titkos
záradéka is. A király Remete Szent
Pálnak, a pálosok védőszentjének Ve
lencében őrzött ereklyéit kérte ked
venc szerzetesei számára, amelyeket
ünnepi külsőségek közepette helyeztek
el a budaszentlőrinci pálos templom
ban.
Csupán érdekességként álljon itt
egy művészettörténeti adalék, amely
Padovában, a Szent Antal bazilika
egyik mellékkápolnájában látható: Altichiere veronai festő Szent Jakabról
készített freskósorozata. A festő Ra
miro, 10. századi asturiai király képé
ben Nagy Lajost személyesítette meg
három jelenetben: a szobájában alva,
a trónján ülve és várostrom közben.
Kilétét liliomos címere és koronás
struccal díszített sisakja is elárulja.
A képek megrendelője egy Bonifacio

Lupi nevű padovai főúr volt, aki 1372ben követként járt Lajos budai udvará
ban. Hálából a városuknak küldött tá
mogatásért - Lajos nemcsak sereg
gel, hanem gazdag pénzadománnyal
is kifejezte barátságát - a város urá
nak fia, az ifjabb Francesco az „Ongaro” („Magyar”) melléknevet vette fel.
A Velence ellen viselt háborúkkal
Lajosnak sikerült visszaszereznie sőt, Raguza városával és tartományá

val gyarapítania is - a régi, Árpád-házi
területeket. A dalmát városok feletti
uralom nemcsak stratégiai és dinaszti
kus, hanem gazdasági szempontból is
rendkívül fontos volt. A tengeri keres
kedelemből járó haszon ezután nem
Velencét, hanem a magyar királyságot
gazdagította. A dalmát kikötőkből ér
kező áruk útja szabadabbá vált Szer
bián, Bosznián és Magyarországon
keresztül egészen Lengyelországig.

A nápolyi fiaskó
..... Károly, ama Sánta,
Fogván gyeplőjét a nápolyi kormánynak
Nőül bírta lyányát a magyar Istvánnak
Így ezen királyi törzs két ágat hajta
S mai nap két fényes korona függ rajta. ”

Arany János: Toldi szerelme

Történetírásunk eddig legrészleteseb
ben Lajos király nápolyi hadjárataival
foglalkozott. Lajos király öccsének,
Endre hercegnek tragikus sorsa mind
a szépirodalmat, mind a zeneirodal
mat megihlette. Mi is volt tulajdonkép
pen ez a nápolyi kérdés, amely Nagy
Lajos királynak hovatovább minden
energiáját lekötötte?
A német-római császárság és a pá
paság között évszázadokig heves
küzdelem folyt az európai főhatalo
mért. A korszak hűbéri nyelvén ez a
kérdés úgy szólt: ki az első? A pápa
vagy a császár? A hosszú és elkese
redett küzdelemben, amely a legheve
sebben II. Frigyes uralkodása idején
lobbant fel, végül is a pápaság kereke
dett fölül, de a pápák mintegy hét évti
zedig (1309-1376) a francia királyok
„vendégszerető” avignoni fogságá
ban éltek. Ez a hosszú ideig tartó küz
delem arra a felismerésre késztette a
pápaságot, hogy minden erővel meg

kell akadályoznia, hogy az ún. „kettős
Szicília” - a nápolyi-szicíliai pápai hű
bér - olyan uralkodócsalád kezébe
jusson, amelyik már egy másik ország
trónját is elfoglalta. Ez ugyanis azzal a
veszéllyel járhatott, hogy a pápaság
harapófogóba kerül. Így, miután meg
szabadult legnagyobb ellenfelétől, a
Hohenstauf német császári uralkodó
háztól, IX. Lajos francia király a nápo
lyi-szicíliai királyságot öccsére, Anjou
Károly hercegre bízta. A vele 1264ben megkötött szerződés egyben a
trónöröklés rendjét is szabályozta, mi
szerint az előbb született a később
születettet, a fiú a lányt megelőzi. így
Anjou Károly halála után a trónt Sánta
Károly örökölte, akinek felesége Ár
pád-házi hercegnő volt, V. István ma
gyar király lánya. Mivel Sánta Károly
fia még atyja életében meghalt, az örö
kösödési rend szerint az ő fiát, az ak
kor hétéves Károly Róbertet illette vol
na meg a nápolyi trón. Ő azonban
nagyanyja, Árpád-házi Mária magyar
királynak szánta, ezért akképpen mó
dosították az öröklési rendet, hogy
Sánta Károlyt harmadik fia, Bölcs
Róbert herceg kövesse. Mivel az ő fia
is idő előtt elhunyt, 1330-ban annak

leányait, vagyis az ő unokáit: Johannát
és Máriát jelölte ki örököséül. De állító
lag furdalta a lelkiismeret amiatt, hogy
kisemmizte bátyja fiát, Károly Róber
tet, s ezért lányait akarta összeházasí
tani a magyar király fiaival. A pápa is
beleegyezett, hogy Lajos feleségül ve
gye Johannát, vagy ha esetleg ő a há
zasság előtt meghalna, akkor öccse,
Endre legyen a férj.
Időközben Lajosnak kilátása nyílt a
lengyel trónra, így Károly Róbert
1333-ban kisebbik fiát, a hatéves End
re herceget vitte Nápolyba, hogy érvé
nyesítsék a házassági szerződést. A
két gyerek, Johanna és Endre 1333
szeptemberében csókkal pecsételték
meg jegyességüket, amelyre a pápa is
áldását adta. Endre magyar nevelőivel
és kamarásaival Nápolyban maradt,
hogy időben hozzászokjon az itáliai le
vegőhöz és viszonyokhoz. A házas
ságkötésre kilenc év múlva, 1342-ben
került sor. A következő év elején el
hunyt Róbert király, aki végrendeleté
ben örököséül nem Endrét, hanem an
nak feleségét, Johannát tette meg.
A Bölcs névvel felruházott Róbert vég
rendelete egyik érdekelt felet sem
elégítette ki, ezért az ezt követő izgal
mas, rendkívül bonyolult sakkjátszmá
ban mindegyik fél megpróbálta ke
resztül vinni a maga akaratát, hogy
győztesen kerüljön ki a „játszmából”!
A magyar udvar is mindent megtett
annak érdekében, hogy Endre eléggé
bizonytalan helyzetét egy koronázás
sal megerősítse. Ennek egyik jele Er
zsébet anyakirálynő 1343. évi nápo
lyi látogatása volt. Erzsébet óriási
mennyiségű „csúszópénzzel” is meg
próbálta Endre fiának útját egyenget
ni. Annyi aranyat és ezüstöt vitt magá
val, amennyi megfelelt az akkori Euró

pa egy évi össztermelésének! Mindez
azonban kevésnek bizonyult.
Sem a pápaságnak, sem pedig a
trónra vágyó durazzói és tarantói her
cegeknek nem állt érdekükben, hogy
Endre a nápolyi trónra kerüljön. így a
magyar trónjelölt egyre inkább magára
maradt az itáliai környezetben. Az el
lene szövetkező összeesküvőkben
akkor érlelődött meg végleg a gyilkos
ság gondolata, amikor tudomásukra
jutott, hogy a pápa - Lajos király sür
getésére - kitűzte Endre megkoroná
zásának az időpontját, és követe, aki
nek a koronázást végre kell hajtania,
már útban van Nápoly felé. Féltek, ha
Endre trónra jut, keményen megtorolja
a rajta esett sérelmeket. Így a herce
get - sólyomvadászat ürügyével Aversába csalták, majd egy éjjel csapdát állítva neki - kihívták a háló
szobából, és hurokkal megfojtották.
Maguk a nápolyiak nagy részvéttel és
felháborodással fogadták a gyilkosság
hírét, amelyről Giovanni Boccaccio,
aki ekkoriban Nápolyban élt, így szá
mol be: „Reggel az elvetemült gaztett
kitudódott, és először a városban,
majd a gyorsan terjedő hír szárnyain
az egész országban zavargásokat és
felzúdulást keltett a gyilkosok ellen,
Így - miután az első indulatban, a gya
lázatos tettért bűnhődésül, bizonyos
calabriai ifjakat, Endre kamarásait
szörnyű kínzással szégyenletes halál
ba küldték, de a bűntelenek erre sem
nyugodtak meg - az történt, hogy Hu
go avellinói grófra bízták az összes fő
urak egyetértésével a feladatot, hogy
a nagy bűntett részeseit kinyomozza,
és az elmarasztaltakon saját belátása
szerint ítélkezzen.”
Ezután is komoly kivégzésekre ke
rült sor, de - amint az lenni szokott - a

bűntett hátterében álló felbujtókhoz
nem nyúltak. Nápoly népe és az itáliai
közvélemény nagy része meg volt
győződve arról, hogy az egyik főbűnös
maga Johanna királynő. Erre utal a
Nápolyban ma is használatos mon
dás: „Eredj már, rosszabb vagy, mint
Johanna királynő!”
Hogy Johanna igazán milyen szere
pet játszott a gyilkosságban, azt tulaj
donképpen mindmáig nem sikerült ki
deríteni. Tény, hogy a korabeli európai
közvélemény afelé hajlott, hogy őt ki
áltsa ki - ha nem is Endre gyilkosának,
de legalábbis - a gyilkosok felbujtójá
nak. Ebben nagy része volt a magyar
udvarnak, amely a gyilkossággal első
sorban Johannát, valamint a durazzói
és tarantói hercegeket vádolta, s ezt a
meggyőződését igyekezett diplomá
ciai úton is terjeszteni.
Mielőtt Lajos király megtorló hadjá
ratairól szólnánk, nézzük meg, miként
látta Johannát Passuth László, aki egy
nagy regényt szentelt az ügynek Ná
polyi Johanna címmel. Passuthnál Jo
hanna érett, okos és félelmetes szép
ségű asszony. Vele szemben Endre
szürke egyéniség, aki nem is rendel
kezik uralkodói képességekkel, s telje
sen idegenül mozog és viselkedik ab
ban a világban, amelyet majd neki kell
irányítania. Az író szerint az összees
küvőknek semmi okuk nem volt arra,
hogy beavassák a tervükbe a király
nőt, hisz az első terhessége utolsó
napjaiban volt. Johanna felelőssége
ezért-vallja az író-nem bűnügyi, ha
nem erkölcsi és politikai felelősség.
Mindenesetre ez - mint századokkal
későbbi irodalmi visszhang - nagyon
érdekes.
Lajos és anyja a pápának írott leve
leikben határozottan követelték Jo

hanna méltó megbüntetését. Kelemen
pápa, hogy megnyugtassa a nagy ha
ragra lobbant magyar királyt, szigorú
vizsgálatot rendelt el az ügyben. A ki
nevezett bíboros-legátus vezette bi
zottság vizsgálata azonban nem ho
zott
kézzelfogható,
megnyugtató
eredményt. Nem is hozhatott, hisz mint ahogy azt már említettük - a pá
paságnak nem volt érdeke, hogy hű
béresei, a nápolyi Anjouk elveszítsék
a trónt, s az egy nagy kiterjedésű,
fénykorát élő európai ország uralko
dójának a kezébe jusson. A Hohenstaufokkal folytatott küzdelmek óta a
tekintélyében megtépázott, jelenleg is
avignoni fogságban vergődő pápaság
számára ez felért volna egy újabb ve
reséggel. Ugyanezen az állásponton
volt a francia udvar is. Ha ugyanis kitu
dódik Johannának és családjának a
bűnrészessége, elkerülhetetlen, hogy
a nápolyi korona, s ezzel a „kettős Szi
cília” feletti uralom Lajosra ruházódjék
át, amihez ő - öccse halála után - eré
lyesen ragaszkodott.
Miután a diplomáciai tárgyalások
nem jártak sikerrel, Lajos fegyverrel
próbált érvényt szerezni akaratának
és családja ősi jogainak. Úgy döntött,
hogy seregének zömét nem Magyarországról viszi magával, hanem itáliai
földön fogad fel zsoldosokat, akik
jobban értenek a várostromhoz, mint
a magyar bandériumok vagy akár a
könnyűlovas kunok. A nápolyi hadjá
ratot a fiatal, energikus király kiváló po
litikai, diplomáciai és katonai munká
val készítette elő. Tisztában volt azzal,
hogy vállalkozásával könnyen kihív
hatja maga ellen a francia királyságot
és a pápaságot. Ezért ellensége ellen
ségeivel szövetkezett: a pápa által ki
közösített Bajor Lajos német-római
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császárral és annak fiával, valamint a
Franciaországgal hadban álló Edward
angol királlyal. Ha szövetségesei nem
is vettek részt fegyveresen a hadjárat
ban, arra elegendőnek bizonyultak,
hogy visszatartsák az esetleges fran
cia beavatkozást. Arra is ügyelt, hogy
országát délről is biztosítsa. 1346-ban
békét kötött Dusán István szerb királ
lyal. Régi ellenfelével, Velencével
ugyanakkor fegyverszünetre lépett.
Persze Itáliában is szüksége volt
szövetségesekre. Ezért 1347 elején
nagy összeggel előre küldte diploma
táit, hogy kipuhatolják, mely városokra
lehet számítani, s hogy magában Ná
polyban van-e neki pártja. Felszólítot
ta őket, hogy ne legyenek szűkmarkú
ak, fogadjanak fel minél több zsoldost,
vásároljanak a seregnek több hónapra
elegendő élelmiszert. Lovaghoz méltó
módon azt is a lelkükre kötötte, hogy
„... mindenki tetszésére, békésen ha
ladjanak útjukon, gyalázatos cseleke
detük rossz hírével be ne szennyez
zék az ő nevét s méltóságos és tisztelt
országát..
A hadjárat katonai és diplomáciai
előkészítése az év végére befejező
dött. Lajos ekkor - a mellette társural
kodói szerepet is betöltő - anyjára, Er
zsébetre bízta az országot, és lovagjai
élén megindult Nápoly felé.
Capuánál megverte Johanna előőr
seit, amelyeket Tarantói Lajos veze
tett. A magyar sereg győzelmének és
Nápolyhoz való közeledésének hírére
Johanna annyira megijedt, hogy éjnek
idején, haját tépve menekült hajón
Avignonba, hogy meghúzza magát a
pápa oltalmában. Lajos hamarosan
Nápolyt is elfoglalta. 1348 februárjától
májusig tartózkodott a nápolyi királyi
palotában, mint „Szicília és Jeruzsá

lem” királya. Rövid ottléte alatt igyeke
zett alkalmazkodni az ország szoká
saihoz. A fő méltóságokat nem külföl
dieknek, hanem itáliaiaknak adta, s
csak a stratégiailag fontosabb várakba
helyezett el magyar katonaságot.
Hogy ilyen rövid időt töltött Nápolyban,
annak elsősorban a fekete halál, a
pestis volt az oka, amelyet feltehetően
genovai hajósok hurcoltak be Kínából
és Indiából az itáliai városokba. Elő
ször Nápolyban, Pisában és Genová
ban ütötte fel a fejét, de ezt követően
végigszáguldott az egész félszigeten,
majd egész Európán, s szinte megne
gyedelte a földrész lakosságát. A pes
tis nem kímélte a magyar sereget sem,
ezért Lajos úgy döntött, hogy a tenge
ren át visszatér Magyarországra.
Helytartóul és a nápolyi erődök pa
rancsnokául Wolfart Ulrik zsoldosve
zért hagyta hátra, akit hű szolgálataiért
később Magyarországon jelentős bir
tokkal és főispáni kinevezéssel jutal
mazott.
Ellenfelei alig várták, hogy kihúzza a
lábát Nápolyból, s rövid időn belül
mind katonailag, mind politikailag
megingatták a magyar király helyzetét.
Lajost azonban a pápa biztosította ar
ról, hogy tisztázza a dolgokat.
Miután Lajos látta, hogy a pápa ígé
retei mögött milyen szándékok húzód
nak meg, ismét fellobbant benne a lo
vagi vér, a tettvágy, hogy fegyverrel
szerezzen jogot igazának.
Második hadjáratára kissé várnia
kellett, mert a Magyarországon, első
sorban az Erdélyben pusztító pestis a
királyt is ledöntötte a lábáról. Állapota
már annyira súlyos volt, hogy ellensé
gei halálhírét is költötték. Egészséges
fizikuma azonban felülkerekedett a
betegségen, úgyhogy hamarosan

talpra állt. 1350 áprilisában indult el
második nápolyi hadjáratára. A szá
razföld helyett ezúttal a tengert válasz
totta. Míg az első hadjárat során a ma
gyar haderő létszáma alig haladta
meg a tízezret, most több mint har
mincezer emberrel kelt útra. Ekkor
döbbent rá igazán, hogy Nápolyban
képtelen kiépíteni erős hatalmat, ha
nem rendelkezik megfelelő tengeri
haderővel. Miután a háború ismét vál
takozó szerencsével folyt, a felek fél
évre szóló fegyverszünetet kötöttek
egymással, azzal a feltétellel, hogy a
pápa ezen idő alatt lefolytatja a vizsgá
latot Johanna ügyében. Ha bűnösnek
találtatik, a trón Lajost illeti meg; ha
nem, Lajos kivonul az országból, de
hadikárpótlás címén háromszázezer
aranyforintot kap.
Végül is 1352. március 23-án írták
alá azt a békeszerződést, amely a ná
polyi kérdést volt hivatott rendezni. La
jos kivonult a megszállt területekről, de
fenntartotta igényét a salernói herceg
ségre. Ahhoz is ragaszkodott, hogy a
Nápolyban letelepedni kívánó magya
rok és a volt magyarbarát nápolyiak
amnesztiában részesüljenek.
A békeszerződés világossá és
egyértelművé tette a nápolyi kudarcot.
Lajosnak még annyit sem sikerült el

érnie, hogy megfossza a tróntól Jo
hannát, és azt maga vagy István öccse
számára biztosítsa. Ennek ellenére
úgy véljük, hogy a katonai és diplomá
ciai kudarc, a hatalmas anyagi és vér
áldozat dacára - ha áttételesen is - a
nápolyi hadjáratoknak megvolt a hasz
nuk. Magyarország ekkor vált elsőran
gú európai tényezővé, amellyel min
den nagyhatalomnak számolnia kel
lett. Elődeit felülmúló aktív külpolitiká
ja révén úgy tekintettek uralkodása
idején Magyarországra, mint az „or
szágok úrnőjére”.
A magyar előkelők éveken keresztül
éltek Padovában, Firenzében és Ná
polyban, ahol megismerkedhettek a
kor Európájának leghaladóbb művé
szi-szellemi áramlataival, a reneszán
szot előkészítő korszak műveltségé
vel, ami később hozzájárult ahhoz,
hogy Magyarországon is zöld utat kap
janak a hasonló törekvések. Nagyvo
nalú, sokirányú külpolitikájának végre
hajtásához képzett, művelt diploma
tákra volt szüksége. Így főként azokat
a papokat vette maga mellé, akik kül
földi - elsősorban itáliai - egyeteme
ken és udvari kancelláriákban szerez
ték képzettségüket. Gazdagodtak a
hazai könyvtárak is. A nápolyi királyi
könyvtár egy része Budára került.

Két trónon
. Lengyelország népe
másodízben térdelt Nagy Lajos elébe!"

Arany János: Toldi estéje

Amikor bekövetkezett a nápolyi fiaskó,
Lajosnak ismét át kellett gondolnia, mit
kívánnak országának és dinasztiájá
nak érdekei. Így fordult figyelme Kö-

zép- és Kelet-Európa, közte Lengyelország felé. Ezt kezdettől fogva olyan
országnak tekintette, amelynek koro
nája nagybátyjának, Nagy Kázmérnak
halála után őt illeti meg. Nagy Lajos és
Nagy Kázmér szövetsége szerves
folytatása volt annak a kapcsolatnak,
amelyet már az apák, Károly Róbert és

Lokietek Ulászló megalapoztak. Egyik
legfőbb közös feladatuk volt a két or
szág külső békéjének biztosítása a
Wittelsbachok, a Luxemburgok ellen,
a keresztes lovagokkal szemben.
Így aztán, amikor Nagy Kázmér,
lengyel király 1370. november 5-én
fiúörökös nélkül halt meg, senki sem
tiltakozott az ellen, hogy Lajos elfoglal
ja a lengyel trónt. Ezt nem először
ajánlották fel neki. 1351-ben, amikor
Kázmér megbetegedett, a lengyel ne
messég - számtalan kikötéssel ugyan
- őt hívta a trónra. Az igazsághoz hoz
zátartozik, hogy Lajos másodszor sem
repesett érte. Állítólag csak lengyel
származású anyja rábeszélésére fo
gadta el a koronát, amit 1370. novem
ber 17-én helyeztek a fejére Krakkó
ban. Lajos nem is töltött túlságosan
sok időt Lengyelországban, helyette
inkább anyja kormányzott. A lengyelek
Magyar Lajosnak nevezték, s nem
mondható, hogy túlságosan népszerű
lett volna körükben. Közel sem tisztel
ték őt annyira, mint akár lányát, Hedwiget, vagy akár Báthori Istvánt. A törté
nelmi hűség kedvéért azonban el kell
mondanunk, hogy népszerűtlenségé
nek több oka a korabeli, sajátos len
gyel viszonyokban keresendő: a len

gyel nemesség megosztottságában, a
lengyel urak pártosságában, az állan
dó viszálykodásban, politikai nézeteik
sokféleségében.
Ugyanakkor a lengyelek nem fogadták szívesen az asszonykirályt, akinek
több ízben is a szemére vetették, hogy
lengyel létére inkább magyarnak érzi
magát, és Lengyelországban is ma
gyar érdekeket szolgál. Azt azonban a
lengyel történetírás sem tagadja, hogy
Lajos nagy figyelmet fordított az or
szág iparára és kereskedelmére. Az
addig háttérbe szorított városok az ő
rövid uralkodása alatt fejlődésnek in
dultak. Elsősorban Krakkó élvezte a
pártfogását, amelynek sok kedvez
ményt adott, és ezzel megvetette a vá
ros nagyságának alapját. Krakkó és
Magyarország kapcsolatai ekkor élén
kültek meg. Egy 1368-ban kiadott pri
vilégium szerint minden lengyel keres
kedő szabadon közlekedhetett Kassá
ig. Útközben nem kellett vámot fizetni
ük, portékáikat kirakniuk. Kassán vi
szont három napig kötelesek voltak
árulni, majd - ezt követően - öt napig
bárhol árusíthattak az országban. A
lengyel kereskedők elsősorban posz
tót, sót, ólmot hoztak Magyarországra,
és rezet, vasat, bort vittek ki.

Lajos országlása
hadakozott, ilyen sokszor volt távol az
országtól, volt-e ideje és energiája ar
ra, hogy annak az országnak az ügye
it, amelyiknek a trónján ült, irányítani
tudja? Mit szóltak mindehhez az or
szág főurai és nemesei? Ellentmon
Arany János: Toldi estéje
dás nélkül szavazták meg a nápolyi
Az olvasóban, aki idáig eljutott, nyilván vállalkozásokhoz szükséges pénzt és
már sok kérdés bujkál. Ha Lajos ennyit katonát? Nem jutott eszébe senkinek,
„Mert szolgála ottan sok úri csemete:
Losonczi-, Maróti-, Bánfiak nemzete,
Kanizsai, Szécsi, Kont, Balassa, Csupor,
És ama nagyhíres, fényes Laczfi-Apor;
Köznemes rendből is egy jóforma csapat,
Kiket Lajos ottan csinosságra kapat;’’

hogy - kihasználva a király távollétét pártot üssön ellene? Lett volna idő rá,
hisz a király öt évet töltött háborúban.
Már könyvünk elején szóltunk arról,
milyen erős országot hagyott hátra fiá
nak Károly Róbert. Nemcsak gazda
sági tekintetben, hanem a belső, tár
sadalmi viszonyokat illetően is. Ma
úgy mondanánk talán, hogy a vezető
és a vezetettek között megvolt a meg
felelő társadalmi konszenzus, meg
egyezés. Nézzük sorjában, valóban
így volt-e! Elégedett volt-e a nemes, a
városi polgár és a jobbágy Lajos király
uralmával?
Nagy Lajos gyakori külföldi háborúi
miatt rá volt szorulva az arisztokrácia
fegyveres támogatására. Nos, aki rá
van szorulva valakire, azzal bizony
könnyen előfordulhat, hogy függésbe
kerül, legyen az akár egy király is.
Hogy miért nem így történt? Hogy mi
ért nem tagadta meg az arisztokrácia a
külső háborúkban való részvételt?
Egyszerű a válasz: érdeke fűződött
hozzá. Hogy miért, ennek már több
oka is van. Ne feledjük, hogy a lovag
kor vége felé járunk, amikor a lovagi
hírnév megszerzését csakis az igazi
megmérettetések, a csaták jelentet
ték. Ugyanakkor a nemesi társada
lom nagy részének életformáját a
kardforgatás jelentette. El is várták ki
rályuktól, hogy az kielégítse hírnév,
kaland, kincs utáni vágyaikat.
Nagy Lajos, aki a lovagi eszmények
bűvöletében nőtt fel, s akinek szinte
minden cselekedetét befolyásolta a lo
vagiasság, igyekezett is megfelelni
ezeknek az igényeknek. Feljegyezték
róla, hogy mindennél többre becsülte
a személyes vitézséget, s maga is jó
példával járt elöl. Canosa ostrománál
az első sorban mászott fel a falakra,

miközben kővel találták el, és a hág
csóról lezuhant. Egy másik alkalom
mal élete kockáztatásával mentette ki
a zajló folyóból egyik fiatal vitézét.
Aversa ostrománál pedig majdnem
halálos seb érte. Egy nyílvessző fúró
dott a bal lábába. Felcser nem lévén a
táborban, két vezére, Lackfi István és
Wolfart Ulrik vállalkoztak arra, hogy el
távolítják a nyílvasat a szenvedő király
lábából. Mivel a sebészeti technika ak
koriban még eléggé fejletlen volt,
rángatni kezdték. A tizenkettedik rán
tásra sikerült csak kiszedniük. Ekkor
már a király - az elviselt fájdalmaktól
és a sebláztól - annyira rosszul volt,
hogy végrendelkezett. Arra kérte
Lackfit, hogy fejét és szívét vigyék ha
za, és Esztergomban temessék el Béla
király sírja mellé. Mivel a seregben
közben híre futott az uralkodó állapo
tának, Lackfi gyorsan lóra ültette a fél
holt Lajost, és körülhordozta a tábor
ban, nehogy pánik törjön ki.
- Badarság, őrültség, meggondo
latlanság ez egy ország első emberé
től - mondhatják sokan, mai ésszel
gondolkozván. A huszadik század vé
gén azt is nehezen fogjuk fel, hogy az
említett lovagi erények - a hűség, a
becsület, a helytállás - fontos politikai
tényezők voltak egykor. Pedig azok
voltak!
Lajos a hadi érdemeket mindig bő
kezűen jutalmazta. Figyelme még arra
is kiterjedt, hogy gondoskodjék el
hunyt vitézei hozzátartozóiról. A királyt
a háborúba kísérő, ott magukat kitün
tető nemesek gyakran kaptak újabb és
újabb birtokokat vagy vezető tisztsé
geket. Itt jegyezzük meg, hogy Lajos
azért ügyelt arra, hogy az adományo
zások során a királyi várbirtokok szá
ma jelentősen ne csökkenjen. Halála-

kor az ország várainak és a hozzájuk
tartozó birtokoknak a kétharmada volt
a királyi tulajdonban. A magyar ural
kodó osztály jelentős része a nápo
lyi hadjáratokat nem bosszúállásnak
fogta fel. Nem Anjou-magánügynek
tekintette, hanem azonosult a királlyal,
és valóságos közügyként kezelte azt.
A királynak a nemességhez fűződő
viszonyára utal az egyik firenzei kor
társ feljegyzése: „Ez a magyar király,
amennyiben az igazságot megtudhat
tuk felőle, nagylelkű, személyére néz
ve derekas és szerény, szigorú és
büszke, báróival szemben igen félel
mes tud lenni, s köteles szolgálataik
ban megkívánja a készséget;... fegy
ver dolgában népére jobban rá van
utalva, s merészebb, mint előrelátó,
azon túlságos bizalomnál fogva, amelylyel ő irántuk viseltetik ...”.

Külföldi háborúikban elsősorban a
bandériumokat vezető bárók gazda
godtak meg. Nemcsak adományok,
hanem - ne szépítsük a dolgot! - rab
lások révén is. Persze korántse kép
zeljük azt, hogy a hadjáratokra az or
szág összes főura és bárója elkísérte
a királyt. Már csak azért sem, mert az
uralkodó közvetlenül csak a királyi
bandériumokkal rendelkezett.

Eddig is többször szerepelt a ban
dérium szó. Először Károly Róbert
kapcsán említettük, hogy itáliai mintá
ra ő vezette be Magyarországon. Ez
élt eddig a köztudatban, sőt a történettudományban is. Csakhogy a legújabb
kori Anjou-kutatás arra a következte
tésre jutott, hogy a banderiális szerve
zet nem más, mint az Árpádok alatt
már használt hadi intézmény felújítá
sa, amit a latin vexillum szóval jelöltek,
s ami szintén zászlót jelent. Ennek az

volt a lényege, hogy a seregek az or
szág főméltóságai - a nádor, a tárnokmester, az országbíró, a bánok, a vaj
dák és az ispánok - valamint a király
zászlai alatt gyülekeztek. A Károly Ró
bert által felújított hadszervezet tehát
nem a földesurak, hanem a közülük ki
emelkedett királyi tisztségviselők csa
pataira épült.
Amennyire a nemesség nagy része
támogatta és saját ügyének tekintette
a nápolyi hadjáratot, annyira elkedvet
lenedett annak hirtelen, sikertelen be
fejezése láttán. Főleg a köznemesség
érezte céltalannak és hasztalannak az
addigi véráldozatot. Úgy gondolta,
anyagilag így ő károsodott leginkább.
Kárpótlást akart, s ezt meg is kapta az
ősiségként ismert törvényben. A király
az 1351-ben kiadott törvényt országa
„főpapjainak, báróinak, nem kevésbé
előkelőinek és nemeseinek gyüleke
zete és egyetemességének” kérésére
állította ki, „különösen Szicília (vagyis)
Nápoly országában iránta leghívebb
igyekezettel és szent buzgalommal ta
núsított” nemesek „hűségét és hű
szolgálatait” jutalmazván. A törvény
megerősítette a II. András király által
1222-ben kiadott Aranybullát, az ab
ban leszögezett nemesi szabadságjo
gokat, és több pontban ki is egészítet
te azokat. Biztosította a nemesek vég
rendelkezési szabadságát. Kimondta,
hogy a nemes birtokai „minden ellent
mondás nélkül szálljanak legközelebbi
atyafiaikra és nemzetségeikre”.
A törvény megszilárdította a nem
zetségi öröklési jogot, megerősítette a
kis- és középbirtokos nemességet,
igyekezett gátat vetni a nemesek el
szegényedésének. A katonáskodás
alapját képező földbirtok megkötésé
vel és biztosításával lehetővé tette,

hogy a nemes képes legyen eleget
tenni hadkötelezettségének.
A törvény egyik cikkelye az egy és
oszthatatlan nemességről szól: „az or
szág határai közt lakó nemesek, még
az országhatárokon belül lévő hercegi
tartományokban élők is, megannyian
ugyanegyazon szabadsággal élje
nek”. A jogokat illetően tehát nincs
többé különbség báró és kisnemes
között!
A törvény több cikkelye kedvezett a
nemességnek: megtiltotta, hogy az
egyháziak nemesek elleni pereikben
ellenfelükkel szemben egyházi bünte
tést alkalmazzanak; hogy az egyházi
ak egyházi oklevelekkel nemesi birto
kokat kaparintsanak meg. Elrendelte,
hogy az egyházi tizedet terményben
kell szedni. Biztosította a nemesek
vámmentességét, és kimondta, hogy
a peres ügyeikben szereplő királyi em
berek megyebeliek legyenek.
A felsoroltakból kiderül, hogy Lajos
megkísérelte csökkenteni az egyház
hatalmát és befolyását. Tudnunk kell,
hogy az utolsó Árpád-házi király,
III. Endre elsősorban az egyházfők tá
mogatásának köszönhette trónját,
amit igyekezett is meghálálni nekik.
Több rendelkezésében biztosított ne
kik előnyt a világi főurakkal szemben.
A kedvezményektől és az aránytalanul
nagy birtokoktól a főpapok vérszemet
kaptak, túlzott politikai befolyásra tet
tek szert. Ezt használta ki a pápa is,
s növelni igyekezett befolyását a ma
gyarországi ügyekben. Ez a király ha
talmának és tekintélyének csökkené
sével járt.
Az egyház visszaszorítását már Ká
roly Róbert megkezdte, s fia folytatta.
Lajos úgy is megpróbálta ellensúlyoz
ni a főpapok hatalmát, hogy megerősí

tette és emelte a legfőbb világi méltó
ság, a nádor jogkörét. Az egyház meg
növekedett hatalmát jelzi, hogy egy al
kalommal, amikor a király meglátogat
ta Erdélyt, annak püspöke, András
nem engedte be Lajost egyik várába
„királyi tisztességünk és méltóságunk
nem kis sérelmére”. A király felségsér
tőnek nyilvánította a püspököt, és uta
sította az aranyosi várnagyot, hogy
fogja el, vagyonát pedig foglalja le.
A középnemesség hatalmának, po
litikai befolyásának növekedését mu
tatja a nemesi vármegyék megerősö
dése, ahol elsősorban a hatalom köz
vetlen gyakorlásából kiszorított neme
sek éltek. 1351 után egyre gyakrab
ban fordult elő, hogy a király több vár
megye főispáni tisztét belső údvari
emberének adta. Így néhányan egész
országrészek urai lettek. A teljes biro
dalom kormányzatának és közigazga
tásának szálai tíz-tizenkét zászlósúr
kezében futottak össze. Ezzel az új
rendszerrel a királynak és kormányá
nak közvetlenebb befolyása lett a vi
déki közigazgatásra. A rendszer
ugyanakkor előre vetítette a tarto
mányúri hatalom kialakulásának a le
hetőségét is. Épp ezért a király ezekre
a tisztségekre a legbelső köréhez tar
tozó, neki hálára kötelezett, szemé
lyes híveit nevezte ki. Közéjük tartoz
tak a Lackfiak, a Széchiek, a Czudarok, a Garaiak. Ha közülük valaki viszszaélt a tisztségével, vagy a király
csalódott a hűségében, azt Lajos ha
bozás nélkül elmozdította, mint tette
ezt Kanizsai István szlavóniai püspök
vagy Újlaki Kont Miklós nádor ese
tében.
Egyszer azt állítottuk, hogy megnö
vekedett a megyei köznemesség be
folyása, másszor pedig azt mondtuk,

hogy a király még inkább központosí
totta a hatalmat azzal, hogy több vár
megye főispáni tisztét egy főúr kezébe
adta. Mindez csak az első pillanatban
tűnik ellentmondásnak. A főispánok, a
király közvetlen belső környezetéhez
tartozó zászlósurak ugyanis többnyire
a királyi udvarban vagy annak közelé
ben éltek, és nem az általuk „irányí
tott” megyékben. Így azok életét a
mindennapokban nem is irányíthatták.
Helyettesük, az alispán a megyében
lakott, s mindennapos kapcsolatban
állt az ottani nemességgel. Így a me
gyei köznemességnek lehetősége
nyílott arra, hogy a középkori magyar
jogszolgáltatási intézmények, elsősor
ban a tanúvallatás, illetve a tisztségvi
selők, azaz a szolgabírák, az esküdt
ülnökök választása, és az ún. fogott
bírák révén maga gyakorolja a jogot és
a hatalmat a megyékben. Azt is mond
hatnék, hogy a megye a központi hata
lom gazdasági, katonai és közigazga
tási szervéből a helyi önkormányzat
hasonló szervévé vált. Szükség volt
erre azért is, mert Magyarországon
nem létezett nyugati értelemben vett
polgárság, amely ellensúlyozni tudta
volna az arisztokrácia hatalmát. Ná
lunk a városi polgárság túlzottan gyen
ge és idegen volt, így nem válhatott a
bárókkal szemben a királyság táma
szává. Erőtlennek bizonyult a polgár
ság annak ellenére, hogy „... ez a ki
rály és az apja nagyon szerették a ma
gyarországi városokat, és felemelték
őket, és javították állapotukat” - mint
ahogyan a Szepesszombati Króniká
ban olvashatjuk, de mindez kevésnek
tűnt ahhoz, hogy a mérleg szerepét a
megerősödött arisztokráciával szem
ben betöltse. Intézkedéseikkel való
ban elindították a hazai városfejlő

dést, elősegítették a kereskedelem, a
kézműipar izmosodását. Nagy Lajos
uralkodása idején indult fejlődésnek
Pest, Buda, Pozsony, Sopron, Eper
jes, Bártfa, Késmárk, Lőcse, Brassó,
Nagyszeben és Kolozsvár, hogy csak
a legfontosabb városokat említsük.
Főleg vásártartási és árumegállítási
joggal ruházta fel őket, amikből a lako
sok jelentős bevételt húzhattak. Ez
utóbbi jog azt jelentette, hogy a bizo
nyos irányból jövő kereskedőknek
érinteniük kellett a várost, áruikat né
hány napra ki kellett rakniuk közszem
lére. A város polgárainak elővételi jo
guk volt. A hasznuk abban állt, hogy az
ily módon olcsón megszerzett árukkal
tovább kereskedhettek az országban.
Persze előfordult, hogy maga a király
csökkentette a hasznukat - adó for
májában. Ez történt 1343-ban is, ami
kor - a külföldi hadjáratokhoz szüksé
ges zsold fizetésére - rendkívüli adót
vetett ki a városokra.
Társadalmi „körsétánkat” a job
bágyságnál fejezzük be. A tankönyvek
az ősiség törvénye mellett említik a ki
lenced törvényét és a jobbágyság sza
bad költözésének engedélyezését is.
Kiváló történészünk, Szabó István
hívta fel a figyelmet a fenti törvény és
az 1349. évi pestis közti lehetséges
összefüggésre. A pestis pusztítása
után nagy erővel indult meg a harc
a megfogyatkozott munkáskezekért.
A gazdagabb, tehetősebb nemesek
jóval kedvezőbb feltételekkel csalo
gatták birtokaikra a jobbágyokat, mint
a közép- vagy kisnemesek. Többnyire
a termény után járó kilenced beszállí
tását engedték el nekik. A jobbágy
nyilván oda ment, ahol kedvezőbb fel
tételek várták, így nagyon sok nemes
munkaerő nélkül maradt. Ezt megaka

dályozandó adta ki Nagy Lajos a kilen
ced törvényét, amely kimondja, hogy
minden nemes köteles beszedni a ter
mény után járó kilencedet. A jobbá-

gyok szabad költözésének törvénybe
iktatásával a király tulajdonképpen
egy már régóta meglevő gyakorlatot
szentesített.

Gyász támad az országban
A király élete vége felé betegsége
miatt visszavonult a kormányzástól.
A kortársak szerint időnként hosszabb
időre nem is volt látható az udvarban,
magányba menekült. Ekkor még alig
volt több ötvennégy esztendősnél, ami
akkoriban, az Anjou-házban már ma
gas kornak számított. Így látták ezek
ben az időkben a firenzei kalmárok is,
akik mindhiába keresték a budai vár
falai között: a Margit-szigeten vélték
néhanapján felfedezni, a ferencesek
kolostorának környékén, ahol szerze
tesnek vélték e fekete ruhában révetegen sétáló férfiút. Emiatt egyre na
gyobb hatalom jutott a királyi tanács
nak és a két Erzsébetnek: anyjának és
feleségének. Az idősebb Erzsébet miután fia is megsokallta politikai bak
lövéseit - kedvenc apácái közé vonult
vissza Óbudára, ahol 1308-ban meg
halt.
Lajos mindent elkövetett, hogy ide
jében megoldja a trónutódlás kérdé
sét, s elejét vegye egy, a halálát köve
tő esetleges anarchiának. Két közel
múltbeli rossz példa is lebeghetett a
szeme előtt: az Árpád-ház kihalását
követő zűrzavar és a nápolyi példa.
Mivel felesége 17 évi meddőség után
három lánnyal ajándékozta meg, kö
zülük kellett választania. A legidősebb
élőre, Máriára esett a választása. Az
alig tipegő kislány leendő férjét is kije
lölte I\/. Károly német-római császár
Zsigmond nevű másodszülött fiában,

akit Lajos - a császár beleegyezésé
vel - 9 éves korától Budán neveltetett.
Talán Lajos politikai érzékét bizonyít
ja, hogy a Luxemburgi-házból szárma
zó Zsigmond öt évtizeden keresztül ült
a magyar trónon, és uralkodása idején
a magyar állam politikai helyzete és te
kintélye jelentősen megerősödött
Európában.
A magyar történelem egyetlen Nagy
melléknévvel illetett királya 56 és fél
évet élt. Nagyszombatban hunyt el
1382. szeptember 11-én. Egyesek
szerint hosszan tartó leprában szen
vedett, de van olyan feltételezés is
- miért éppen róla ne lenne! -, hogy
nem természetes halállal halt. A forrá
sok beszámolnak arról, hogy hosszú
betegsége során „szellemi bágyadtság, lehangoltság, határozatlanság,
erélytelenség, kapkodás, rendszerte
lenség” jelentkezett nála. Legszíve
sebben kedvenc szerzetesei, a pálo
sok körében tartózkodott, akiknek ko
lostort alapított Márianosztrán, Budaszentlőrincen, Göncön és a Pozsony
megyei Máriavölgyben. „Halála miatt
- írta a krónikás - akkora gyász tá
madt az országban, hogy szinte min
denki megsiratta, mint saját halottját.”
A magyar királyok temetkezőváro
sában, Székesfehérvárott temették el
apja, Károly Róbert mellé. Abba a Szent
Katalin-kápolnába, amelyet még ő
emeltetett a királyok koronázó és te
metkezési helyéül szolgáló bazilikába.

Epilógus
Lajos külsőre nem volt daliás, szép fér
fi, olyan, amilyennek ideálját, Szent
Lászlót ábrázolják a források. Thúróczi krónikája nyílt tekintetű, dús gön
dör hajú és szakállú, vidám arcú em
bernek mutatja be, akinek megnyerő
fellépése feledtette „kissé duzzadt aj
kait és alig látható félvállúságát”. Lo
vagi erényei, politikai nagysága révén
mégis naggyá vált, s nem csak a kor
társak, hanem az utókor szemében is.
Károly Róberten kívül az ő érdeme,
hogy megszilárdult az ország belső
rendje, s a királyi hatalom tetőpontjára
ért Magyarországon. Dinasztikus kap
csolatai és külpolitikája révén az or

szág kilépett Európa keleti pereméről,
és a korábbi időszakhoz képest jóval
szélesebben és intenzívebben kap
csolódott be az európai életbe.
Lajos idegen származása ellenére
magyar volt, aki ebben a tekintetben
azonosulni is tudott alattvalóival. Ab
ban a tudatban hunyta le szemét, hogy
sikerült országa sorsát elrendeznie.
Hogy nem így történt, arról már nem
ő tehetett. Halála után derült ki, hogy
csupán személyes tekintélye és az
iránta érzett tisztelet óvta meg a fő
úri társadalom egységének látszatát.
A tekintély az ő személyéhez fűződött,
és nem a királyság intézményéhez.
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