Egy lengyel hercegn Magyarországon
Lokietek Erzsóbet

-

Nagu Lajos királq é desantlja

Károly Róbert magyar király l320, jú lius ó,án kótótt
házasságot a Piast-házból származó Erzsé bette], ILokietek (KisnöVé s ) Ulászló lengyel é s IV Bé la magyar uralkodó unokája, Hedvig kaJisi lrercegn leányával, A frigy azé rt voit ie]ent S, melt aZ Anjouk uralma
alatt Lengyelország Magyarország stabil támaszává
vált- Másré szt arról sem szabad megfeledkeznünk,
hogy Erzsé bet hatvan é ven át, l380-ig - szinte társuralkodóké nt - meghatározó szerepet játszott aZ ország bel- é s külpolitikáiának irányí tásában é s kulturá,
lis é leté ben,

Az é desanqa
ErZSé bet öt fiú gyermeknek adott é letet, akik közül Laios, a ké s bbi magyar király, a tragikus sorsú Endre é s
a dalmát-hoí vát-szlavón hercegi cí met visel István

é rte meg a feln ttkort, A királyné Saját testi é psé gé t
sem kí mé lte,ha családia biztonságáról vo]t szó. l330,
április l7-é n Zách Felicián meré nyletet kí sé reJtmeg a
Visegrádon tartózkodó magyar király é s családia ellen,
amelyben Eí zsé bet is megsebesült, Ahogy a Ké pes
Krónika í rja: ,,...Felicián é szrevé tlenil belopózva odalé pett a
kiráIq asztala elé , ós é les kardlát hinintva hüvelqé bó1, veszett
kutua módjdra heves támadással kdnydrtelenül meg akarta ölni
é s í iaikat. |,..] A király jobb ftezé n |...]

a királqt, a királané t

könry seqet eitett. De - ó, fáidalom - a szentsé ges hiráIqné
iobb kezé nek né qu uiidt, amelqet a szeqé rutrek, nlJomlrultak ós
sz\k1tt nuú jtani alamizsna,
elesett emberek í elé köWJörüIetesen
osztáskor, azon nyomban leváqtal". Mí g Visegrádon ké pes

volt megakadályozni egy esetleges gyilkosságot, ad,

dig tizenöt é v mú Iva Endre fiát, aki a nápolyi trón vá,
rományosa Volt, már nem sikerült megóVnia. 1345.
szeptember l9,é re virradó é jszaka Aversában a ma,
gyar királyfit, felesé ge, Iohanna tudtával orvul meggyilkolták, Erzsé bet fájdalma határtaian volt, mivel
\343-1344-es itáliai látogatáSa során nem é rezte biztonságban a fiát, é s haza akarta hozni. A korabeii né vtelen minorita krónikás is megrázóan tudósí t a királyi
é desanya gyászáról. ,,Mennqire megsiratta í ia halálát é des-

anuia, a hiráIané asszory, jobb elhallqatni, semmint valamit is
mondani, mert ezt a keser sé get ú gy nyelv el nem mondhatja.
lJrah é s ú rnó'k, hajadonoh ós özvegyeft, Magyarország | nemesei mind összejöttek a kiráIynó asszonynál, s látv,in a kiráIqné
fájdalmát ártatlan fiának veszte í I tt, mindnyájunk szí vé t sí rás
é s ré szvé t hasogatra'"

-

A

polí tikus

Lokietek Erzsé bet nemcsak Károlv Róbert felesé geké nt, hanem anyakirályné ké nt, Nagy Laios uralkodása
a]att is rendkí vül komoly politikai befolyással bí rt. A
királyi udvarban megjelentek a lengyel rokonok is. A
királyné hathatós támogatása következté ben válasz-

totta meg aZ esztergomi káptalan a szilé ziai Piastágból származó Boleszlót esztergomi é rsekké ,A királyi pár afölött iS szemet hunyt, hogy az emlí tett
Boleszló nem é ppen tisztessé ges körülmé nyek között
Választtatta meg öccsé t, Mieskót Nyitra püspöké Vé ,
Erzsé bet tevé kenyen í é sztVett aZ I33r-ös visegrádi királltalálkozó lebonyolí tásában, ahol a lengyel, cseh
é s magyar uralkodók fontos kereskedelmi é s politikai
egyezmé nyeket kötöttek. Károly Róbert halála után
Erzsé bet - a kor szokásával ellenté tben - nem vonult
kolostorba, hanem Laios fia leef bb belpolitikai támasza lett: befolyása haláláig megmaradt. Lajos szin-

te minden fontosabb

inté zkedé se, birtokadománya
hangsú lyozza, hogy é desany|a beleegyezé sé velkerült
en fontos l35l,es törvé ny kiadásához
rá sor, Mé g aZ i€
is szüksé g Volt a kiráIyi özvegy jóváhagyására, ugyanis, mint a bevezet ben olvasható: ,,a |ensóges fejedelem-

asszonynak, Erzsé betnek, uguanazln kegyelemb Magaarlrszáq hiráIuné iának, a mi leqkedvesebb ,esangánknak a szí ves
hozzáiárulásával" er sí tette meg Nagy Lajos az |222-es

Aranybullát, Az anyakirályné nem egyszer a bí rósági
í té letekbeniS é rvé nyeSí tenitudta Saját akaratát. Err l
ad számot Olivé r tárnokmester 1347. é vi í té letlevele,
amelyben bí Iótársaival az esztergomi káptalan által
köVetelt Vám megfizeté sé re kötelezte a királyné támogatását é lvez esztergomiakat. A záradé kban a tárnokmestel tudtul adta, hogy ha az í té lettel ellenté tes ok-

levé l látna napvilágot, akkor

int,

,,azt az

vagais ilgosan adtuk, hanem

a

okluelet neln jog sze,

kiráIqné tóI való fé Ielem

miatt1".

FJ, arszág külpolitikájában sem lehetett Erzsé betet
figyelmen kí vül hagyni: zarándok]atai, a vallásos meggy z dé sen tú l, gyakran valamilyen politikai cé lt szol,
gáltak, l343,as római é s dé l-itáliai zarándoklata Endre nápolyi uralmát volt hivatott meger sí teni é s legitimálni. Ennek során az anyakirályné magával vitte az
ország teijes aranytartalé kát, nem beszé lve az ajándé -

kozásra szánt é kszerek mennyisé gé r l. l357-ben lV
Károly né met-római császárral, a budai udvarban neve]kedett Schweidnitzi Anna császárné val, é s lengyel
rokonaival e] szöI Szent Erzsé bet marburgi sí rját látogatta meg, majd Aachenbe zarándokolt, Ennek hátteré ben Lajos elhú zódó velencei háború ja állhatott,
amelyet Dalmáciáé rt folytatotta. Nem mindenki né zte
azonban jó szemmel Lokietek Erzsé bet tevé kenysé gé t
a magyar külpolitika irányí táSában. KöZé jük tartozott
IV Károly is, aki egy lengyel krónikás szerint l3ól-ben
min sí thetetlen szavakkal nyilatkozott a magyar anyakirályné ról é s LaIos poIitikáiában iátszott tú lzott
befolyásáról', A fiú szenvedé lyes hangú levé lben vé dte meg é desanylát. ,,Nem

a tiszteletre az, aki a tisztelet
eredeté re támad, uralkodásra sem mé ltó az, aki nem ké pes eszó,
nek parantsolni. Mié rt nevezed magad uralkodónak é s cstiszir,
mé Itó

nak, s akarsz parantsolni az egé sz vildgnak, ha esndet sem tu-
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d,ad,

kormányozni, s becsmé rl nyelved,et sem megfé hezni?

Ha Té qed is erónq hozott volua a viláqra, é desanuám

|.

..]

í elsé aé t

nem sé rte7etted volna ócsárló szavakkal magad,an kí vül borqí zös állapatban _. _'" _ A lovagkirály a szemé lyes párviadal-

tó] sem riadt vissza annak é rdeké ben,hogy lemossa
az anyakirályné becsületé n esett foltot.
Nagy Kázmé r l370-es halála után Laiost lengyel kjrállyá koronázták A magyar uralkodó az országot
Lokietek Erzsé betre bí Zta. A perszonálunió sok fesZü|tsé get rejtett magában, mivel anya é s fia els sorban a kislengyel nemzetsé gekre támaszkodott: ez
azonban kiváltotta a nagylengyel nemessé g e]é gedetlensé gé t,összeesküvé st is sz ttek a magyar uralom
e]]en, trónkövetel ké nt Erzsé bet másod-unokatestVé ré t- a már kolostorba Vonult - Fehé r Ulászlót 1é ptetté k fe], akit vé gül csak a pannonhalmi apátsággal
sikerü]t lecsendesí teni, A magyarok é s lengyelek közötti feszültsé g l37ó decemberé ben vé res összet zé shez vezetett: Krakkóban ló0 magyart mé száro]tak le aZ
id s királyné kí sé reté b l.Erzsé bet elhagyta Lengyelországot é s ViSSZaté rt Budára.
A királyné Óbudán rendezte be özvegyi kú riáiát, Lajos magát a települé st 1343,ban adományozta é desanyiának Ekkor ké szülhetett a VáIOS pecsé tje, ame1yen a magyar-Aniou é s a sasos lengyel pajzs egyaránt
szerepel, s ez alighanem Erzsé bet királyné szemé lyé re
utal, A kirá]yné nagyon szeretett az óbudai klarisszák
köZött tartóZkodn1. A 1334 é vi alapí tólevé I Szerint Erzsé bet saiát é s szü]ei lelki üdvé re é pí ttettea kolostoí t, amelyhez háromhajós templom csatlakozott, Az
é püIeteket csodálatos kjncsekkel sZerelte fel, EZek közé tartozott a plasztikus ereklyetartó szobrokkal dí szi
tett gyönyör
házioltára is, amelyet ma a NeW York-i
Metropolitan Mú zeumban riznek, Eredetileg az óbudai klarissza konvent valamelyik oltárán állhatott az a
barokk korban a]akí tott Madonna faszobor is, amely
ma a piliscsabai plé bá n iatem p lomban IáLható',

A

keqqes királqné

A XIV század buzgó vallási szemlé lete é s jámborsága
jól tükröz dik a királyné egé sz é leté ben.Erzsé bet ne,
vé hez az óbudai é pí tkezé sekentú l számtalan adomány f z dik. Szemé lyesen gondoskodott Árpád-házi
Szent Margit margitszigeti sí rjának kultuszáról, A Gellé rt-legenda is meg rizte Erzsé bet b kez sé gé t: ,,.. _az
Úrnak

1361 . esztendejé ben

a nagqln istení é l Ensé bet asszonq,

Maqqarorszáq 1eles urónak özvegge, mivelhogt1 equ beteqsé qba
Szent Qellé rt é rdemeié rt í elqaóqvult, azórt ez az ú rasszony í nd,í ttatva a tisztelefta, amela sunt cellé rt iránt é lt benne, az |sten
emberé neh mlnlstlrát é pületefthel megtoldltta, é s több d,ráqa
é kessé ggelé s kehjhekkel feldí szí tette. Ezenkí vül ezüstb ós
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aranqbóI csodálatos m v

-

hoporsót hé szí ttetett a szent erehlqé i-

fu]a róla Szent Gellé rt püspök
ú gynevezett nagy legendáia. Külföldi templomok,
kegyhelyek (a római Szent Pé ter-bazilika, a bari Szent
Miklós-templom, a prágai Szent Vid-szé kesegyház) is
ré szesültek az özyegy anyakirályné b sé ges é s gazdag
adományaiból3. A királyné megpróbálkozott a lengyel
származású Szent Szaniszló tiszteleté nek magyarországi elterjeszté s é vel. ezzel magyaráZhatiuk, hogy a
boldog emlé kezet krakkói püspök ábrázolása beke,
rült a Magyar Anlou Legendáriumba,
Lokietek Erzsé bet magyar anyakirályné l380 ápri]isában ké szí tette el vé grendeleté t, amelyben gazdagon megemlé kezett a magyarországi egyházakról,
templomokról é s szerzetesre n dekr l. A különfé le
egyházi felszerelé si tárgyak é s ruhák mellett komoly
pé nzösszeget adott a beregszáSzi Mária-kolostornak, az óbudai klarisszáknak, a budai kármelitáknak,
a nyuIakszigeti (margitszigeti) domonkos apácáknak
é s az Óbudai Szent Pé ter-templomnak, Az aracsi kolostor befeiezé sé t is támogatta. Tekinté lyes pé nzadományban ré szesültek mé g a ferencesek, domonkosok, ágostonosok é s mindké t remeterend is. A
többnyire aranyból ké szült táí gyakat a királyi család
tagjaira hagyta: La|os három szentké pet é s ereklyekjncseket kapott, Magyar é s lengyel udvarhölgyei
köZött (egyikükre, Ilonára hagyta breviáriumát) a ház
dí szeit, sz nyegeit, mí g apródjai között ]ovait osztotta fe]. Az ország kormányzati rendszeré ben meghatározó szerepet iátszó özvegy anyakirályné l380.
december 29-é n hunyt el, A testamentum rendelkeZé se szerint az általa mindig szeretett é S támogatott
óbudai klarisszák Krisztus Teste-kápolnájában helyezté k vé gs nyugalomra,
szende kászló
nek felmagasztalására"
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