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Magyar király
a lengyel trónon
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Nagy Lajos lengyelországi uralmáról már a 17. században úgy tartották,
hogy bár állandó távollétei miatt ténylegesen nem vett részt a kormányzati
ügyekben, hanem megbízottjai útján irányította lengyel tartományát,
a lengyel nemesség neki köszönhette valamennyi késŒbbi jogát és kiváltságát. Ez az újkori lengyel történeti tudatban úgy gyökerezett meg, hogy az
idegen, az országot csak távolról irányító király fordította abba az irányba
a lengyel társadalom- és gazdaságfejlŒdést, amely végsŒ soron elvezetett
a 17–18. századi nemesi köztársaság bukásához.

4∞£∞§™

Az elsŒ lengyel–magyar perszonális unió történetének megismerését nagyban
hátráltatja az a körülmény, hogy – eltekintve a Lajos által kiállított, nem nagyszámú oklevéltŒl – gyakorlatilag két forrás áll rendelkezésünkre: Czarnkowi
János, III. Kázmér király alkancellárjának az Anjoukkal szemben kedvezŒtlenül
elfogult krónikája, illetve az uralkodó 1374-ben kiállított, úgynevezett kassai
privilégiuma. A jelen írásban annak járunk utána, hogy mennyire igazolható
a történetírás lesújtó véleménye Nagy Lajos lengyelországi uralmáról.

4∞&£∞§™
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Magyar Lajos (Ludwik Węgierski).
Marcello Bacciarelli 18. századi
lengyel–olasz festŒ festménye
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Lengyelországot 962 óta uraló
Piast-ház 1138-ban több ágra
szakadt, és 1320-ig a 11–12.
századi forrásokban csak Regnum Poloniae néven említett ország több kisebb-nagyobb fejedelemségre bomlott
szét, melyekben a dinasztia különböző
ágai uralkodtak (Kis- és Nagy-Lengyelország, Szilézia, Kujávia, Pomeránia,
Mazóvia). 1138-tól a királyi hatalom is
megszűnt létezni, igaz, ellentétben Magyarországgal, a 11. században nem is
tudott gyökeret ereszteni: 1138-ig csak
három királykoronázás történt, melyek
körülményei egy kivétellel nem feleltek
meg a korabeli jogrendnek.

A

A PERSZONÁLIS UNIÓHOZ
VEZETŐ ÚT
Az országot, pontosabban a néhai
Piast-monarchia egy részét, Kis- és
Nagy-Lengyelországot, valamint Kujávia déli részeit csak 1306-ban tudta
egyesíteni Łokietek Ulászló (1306/
1320–1333), aki 1320-ban, hosszú idő
után elsőként királlyá is koronáztatta
magát. Halála után fia, III. (Nagy) Kázmér (1333–1370) örökölte a trónt,
azonban egyik házasságából sem született törvényes férfi örököse. Konkubinátusból, azaz ágyaskapcsolatból
ugyan születtek fiai, ám míg a középkor korábbi századaiban lehetséges
volt, hogy a balkézről született fiúk
trónra jussanak (Hódító Vilmos például apja egyik ágyasától született), a
14. században ez már jóval ritkábban
fordult elő.
Törvényes férfi örökös hiányában általában az uralkodó sorrendben legközelebbi vérrokonát vették figyelembe
az öröklésnél, aki esetünkben nem más
volt, mint Kázmér nővére, Piast Erzsébet, I. Károly magyar király felesége. A
korabeli szokások szerint tehát Erzsébet lett volna a trón örököse, egy 1368ban kelt pápai oklevél így is említi.
Azonban nők csak kivételes esetekben
léphettek a trónra, helyettük férfi leszármazóik uralkodhattak ténylegesen.
Ez volt tehát a jogalapja annak, hogy a
magyarországi Anjouk megörököljék a
lengyel trónt. A célja pedig az lett volna
az egésznek, hogy Piast Erzsébet fiain
keresztül lehessen fenntartani és tovább örökíteni a Piastok vérvonalát.

74∞&£∞§™

Nagy Lajos. Varga Nándor Lajos Magyar múlt
címı fametszetsorozatából, 1934–35
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A történetírásban makacsul meggyökerezett az a tétel, hogy az Anjouk
trónöröklése már 1335-ben kész tény
volt, mert a visegrádi királytalálkozón
sok minden más mellett erről is döntés született. Erre érvként általában
azt a kétségtelen tényt szokták felhozni, hogy a cseh, magyar és lengyel
király tanácskozásai idején a nagyon
fiatal Kázmér helyett nővére, illetve sógora, I. Károly intézkedett, s ők azon
munkálkodtak, hogy egy magyar–lengyel szövetséggel ellensúlyozni tudják
a Luxemburgiak közép-európai hegemóniáját.
A találkozó tétje ugyanis igen nagy
volt: a 13. század vége óta a cseh uralkodóház birtokolta a lengyel királyi
címet, valamint a 11. századtól a Piastmonarchia részét képező Sziléziát is.
A külvilág szemében Kázmér nem lengyel király volt, hanem csak Krakkó
ura. A visegrádi tanácskozás fő eredménye éppen az volt, hogy az Anjouknak
sikerült elérniük: a csehek Szilézia
megtartása és némi „lelépési pénz” fejében mondjanak le a lengyel királyi

címről. Azonban két körülmény mindenképp ellentmond annak, hogy eközben megegyeztek volna a lengyel trón
jövőbeli betöltéséről is.
A visegrádi királytalálkozóról fennmaradt oklevelek sehol sem említik,
hogy ez a kérdés egyáltalán szóba került volna a tanácskozások során. A királytalálkozón részt vett Luxemburgi
Vak János cseh király fia, a leendő IV.
Károly császár (akkor még morva őrgróf is), aki később – a középkori uralkodók között szokatlan módon – önéletrajzot írt, mely az utókor szerencséjére fennmaradt. Azonban a diplomácia és a dinasztikus politika iránt
már ifjúkorában is élénk érdeklődést
mutató Károly egy szót sem ejt arról,
hogy megállapodás született volna
trónöröklési ügyekről. A másik elgondolkodtató körülmény, hogy Kázmér
ekkor még tényleg nagyon fiatal volt,
első házasságában élt, és senki nem
láthatta előre, hogy majd negyven év
múltán örökös nélkül fog meghalni.
A 15. század második felében alkotó Thuróczy János és Jan Długosz

alapozta meg azt a vélekedést, hogy
az Anjouk trónörökléséről 1339-ben, a
visegrádi kongresszus után született
döntés. Kétségtelen tény, hogy a
Német Lovagrend és Lengyelország
tárgyalásain, amelyeken I. Károly és felesége közvetített, a lovagrend képviselői a magyar uralkodópárt tekintették a lengyel trón örökösének, ám ez
elsősorban Erzsébetnek szólhatott,
nem pedig Károly Róbertnek, és csak
arra az esetre vonatkozott, ha Kázmér
után – törvényes örökös hiányában –
Erzsébet, illetve családja lenne jogosult a trón betöltésére.
E feltételezésekkel szemben inkább az látszik, hogy Kázmér király
nem jószántából számolt nővérével, illetve annak fiaival, hanem a körülmények kényszerítették rá. Amikor 1351ben, a litvánok ellen vezetett egyik
hadjárata során súlyosan megsérült,
még mindig nem született meg a
várva várt férfi örököse, így kénytelen
volt Lajost megjelölni lehetséges trónutódjaként. 1355-ben meg is jelent egy
népesebb lengyel küldöttség a magyar
király budai udvarában. Lajos itt kiadta
számukra az úgynevezett budai privilégiumot, amelyből egyebek mellett kiderül, hogy a lengyel elit elfogadta a
magyar Anjouk férfiágának öröklési
jogát, ami 1355-ben már csak Nagy Lajost jelenthette, mivel fivérei ekkorra
már mind meghaltak.

LAJOS

TRÓNRA LÉPÉSE

Kázmér király 1370. november 5-én
halt meg. Halála nem érte váratlanul
környezetét: a király korábban vadászbalesetet szenvedett, és állapota folyamatosan romlott. Szinte biztos, hogy
Lajos már korábban értesült nagybátyja állapotáról, mivel november 7én Lengyelországba érkezett, hogy elfoglalja a trónt. Ám rögtön az országba érkezése után több kellemetlen
meglepetés érte.
Az első az volt, hogy miközben a
lengyel főemberek egy része eléje sietett az ország határához, nagybátyját
gyorsan eltemették a hívei, ráadásul
úgy, hogy a szertartást nem más vezette, mint a lengyel egyház feje, a gnieznói érsek. Ez önmagában is udvariatlan lépés és barátságtalan üzenet
volt, és kiválthatta Lajos király rosszallását. Ennek jele, hogy trónra lépése
előtt még egyszer megrendezte Kázmér temetését és gyászszertartását.
Bár túlzás, amit a történetírás egy vo-

nulata állít, hogy mindez megakadályozhatta volna Lajos trónra kerülését,
mert a lengyel szokásjog előírta, hogy
az utódnak kell eltemetnie elődjét, a
puccsszerű első temetés arra azért rávilágít, hogy a lengyel elit körében az
Anjouk trónöröklése nem lehetett
egyértelműen eldöntött kérdés.
A Lajossal szembeni ellenérzések
megértéséhez vissza kell térnünk Łokietek Ulászló és Nagy Kázmér korába.
A királyság helyreállításával együtt
Ulászló király elitcserét is végrehajtott,
melynek következtében az országos
méltóságokban új családok jutottak főszerephez, amelyeket az új uralkodóhoz fűződő hűségen kívül még valami
összekötött: szinte kivétel nélkül KisLengyelországban éltek, azaz a Krakkó
körüli területekről származtak. Elsősorban őket látjuk Nagy Kázmér diplomatái között, ők jelennek meg Visegrádon és a lovagrenddel folytatott tárgyalásokon is a század negyvenes éveiben. Ezzel párhuzamosan a német és
cseh orientációjú nagylengyel nemesség befolyása csökkent, pedig korábban ezek a családok képezték a lengyel
politikai elit krémjét. Egyik utolsó,
még komoly befolyáshoz jutott képviselőjük éppen az a Czarnkowi János
volt, aki Nagy Kázmér idején alkancellárként működött, majd vitriolba mártott tollal írta meg Nagy Lajos lengyelországi uralmának történetét. Bizonyos, hogy a nagylengyel érdekcsoportok mellőzve érezhették magukat:
talán ezért igyekeztek Lajost arra ösztökélni, hogy krakkói felszentelése és
megkoronázása után Nagy-Lengyelországban is koronáztassa meg magát az
ottani nemesség színe előtt, amit
azonban a király elutasított.
A másik meglepetés másnap érte
Lajos királyt. Megérkezése után ugyanis rögtön kiderült, hogy nagybátyja végrendeletet hagyott hátra. A testamentum felbontásakor nyilvánvalóvá vált,
hogy halála előtt Kázmér fiává fogadta
egyik lányának a fiát, és a szó szoros értelmében ráhagyta „fele királyságát”,
azaz annyi birtokot és területet adott
volna neki, ami szükségszerűen az ország megosztásához vezetett volna.
Ekkor mutatkozott meg az eliten belüli
másik törésvonal, amely azonban már
inkább jogi természetű volt.
A királyi tanács egy része végre
akarta hajtani III. Kázmér végakaratát,
és nem lett volna ellenére, ha az Anjouk csak Lengyelország egy része felett szereztek volna rendelkezési jogot.
Mások persze éppen ellenkező állás-

ponton voltak, és a végrendelet érvénytelensége mellett érveltek. A parázs vita végén ők maradtak felül, így
az eltávozott uralkodó végakaratát
nem hajtották végre, hanem unokáját
néhány kisebb értékű birtokkal kártalanították. Az eset önmagában is érdekes, hiszen rávilágít arra, hogy Kázmér
király élete utolsó korszakában visszatáncolt korábbi ígérvényeitől, és igyekezett megakadályozni, hogy nővére,
illetve unokaöccse lépjen az örökébe.
Azaz teljesen lényegtelen volt, hogy ki
és miben egyezett meg korábban, Kázmér halála után helyben dőltek el az
események.

LAJOS LENGYELORSZÁGI
POLITIKÁJA
Lajos király lengyelországi uralmának
lényegét a történetírás általában abban látja, hogy csak másodrendű jelentőséget tulajdonított a lengyel korona
ügyeinek, nem tartózkodott az országban, s csupán egyvalami érdekelte: a
trónöröklési rend megváltoztatása,
aminek mindent más alárendelt. Mivel
1374-re bizonyossá vált, hogy neki
sem lesz fiú utóda, valamelyik lányát
szerette volna trónra juttatni Lengyelországban is, azonban ez – így a történetírás – a nemesség és az egyház ellenállásába ütközött.
A király annak érdekében, hogy jobb
belátásra bírja lengyel alattvalóit, 1374
őszén Lengyelország számára privilégiumot bocsátott ki, amelyben a nőági
öröklés elfogadása fejében nagyszabású „rezsicsökkentést” jelentett be,
azaz az addig tizenkét garasnyi, jobbágytelkek után szedett adót két garasban állapította meg, s ezenfelül is számos kedvezményben részesítette a nemességet. Ezzel – idézzük ismét a
hagyományos historiográfia egybehangzó véleményét – aláásta az utolsó
Piastok által kialakított gazdasági és
társadalmi rendszert, és elindítójává
vált annak a folyamatnak, amelynek
végén a 17–18. századi Lengyel Királyság kormányozhatatlan és anarchiába
süllyedő nemesi köztársasággá vált.
Ennek az érvelésnek a gyökerei a 19.
századra nyúlnak vissza, de a 20. századi történészkorosztályok, így a 19.
századi historizáló történetírást sok tekintetben tovább ápoló marxisták is
magukévá tették. Az 1795 óta nemzetközi jogi értelemben nem létező Lengyelország különböző (porosz, orosz
és osztrák) részein élő és működő törRUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN
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ténészek ugyanis – függetlenül a közöttük egyébként kitapintható múltértelmezési ellentétektől – abban egyetértettek, hogy Lajos egyfajta archetípusa
volt az idegen (értsd: Hohenzollern,
Romanov vagy Habsburg) uralkodóknak, akiknek soha nem volt más szándékuk, mint hogy rosszat tegyenek a
lengyel nemzetnek. Kérdés persze,
hogy tényleg kimutatható-e ilyen szándék a magyar király részéről.

Lajos harca a litvánok ellen
Lengyelország és a pogány litvánok a 14. század elejétŒl fogva folyamatosan
háborúskodtak egymással. A háborúskodások különösen Nagy Kázmér idején
erŒsödtek fel. Ez összefüggésben állt az uralkodó új keleti politikájával, amely
elsŒsorban Halics és Volhínia területén jelentett lengyel expanziót. Mivel Kázmér számos várost alapított keleten, illetve várakat is építtetett, szükségszerıen összetızésbe került a pogány litvánokkal. LegjelentŒsebb háborúja 1351ben volt. Nagy Lajos még a budai privilégiumban vállalt kötelezettséget arra,
hogy megvédi Lengyelországot a külsŒ ellenségektŒl, ami elsŒsorban a litvánokat jelentette. Lengyel királyként maga is vezetett hadjáratot ellenük. 1376ban a litván nagyfejedelem számos lengyel várat és erŒsséget foglalt el keleten,
Lajos 1377-ben ezek egy részét visszavette.

BIRTOKADOMÁNYOK
ÉS MÉLTÓSÁGBETÖLTÉS
Áttekintve Lajos lengyelországi tevékenységét, szembetűnő, hogy igen fukar módon bánt a nemesség megajándékozásával, azaz tizenkét éves uralma
alatt kevés kivétellel nem tett jelentős
birtokadományokat. Ezzel egyrészről
megfelelt az Anjou királyok általános
társadalomfilozófiai elveinek, másrészről nagybátyja politikáját folytatta, aki
már jó húsz évvel korábban felhagyott
a nagyobb birtokajándékozásokkal.
A rendelkezésre álló oklevelek alapján inkább az a kép rajzolódik ki előttünk, hogy Kázmér uralmának közepétől egészen Lajos haláláig a nemesek –
köztük a legbefolyásosabb kis-lengyelországi bárók is – legfeljebb úgy tudták
gyarapítani vagyonukat, ha örököltek
vagy adásvétel útján jutottak birtokokhoz. Csak elvétve és jelentéktelen nagyságrendben lehetett királyi adományhoz jutni. Ez már önmagában kérdésessé teszi, hogy mivel tudta volna Lajos
király motiválni a bárókat arra, hogy támogassák nagyszabású trónöröklési reformterveit. Hasonlóan sokatmondó,
hogy nem látunk 1370 és 1382 között
nagyobb mozgást az országos méltóságviselők személyi összetételében,
pedig a történetírásban gyökeret vert
ősi toposz szerint Lajos hozzá hű emberekre cserélte a kormányzati elitet.
Váltást azonban csak két komolyabb
kormányzati poszton látunk: a gnieznói érsek, egyben Lengyelország kancellárja – függetlenül a király politikájától – visszavonult, mert megvakult,
és nem tudta többé ellátni feladatait.
Továbbá Lajos „felmondott” Kázmér alkancellárjának, Czarnkowi Jánosnak.
Erre azonban jó oka volt: az alkancellár
ugyanis Lajos koronázása után bizarr
tettre ragadtatta magát: ellopta Nagy
Kázmér sírjából a királlyal együtt eltemetett uralkodói felségjelvényeket,
hogy eljuttassa Nagy-Lengyelországba,
és hogy – valószínűleg – Nagy Kázmér
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Nagy Lajos harca a litvánokkal. A Szent István-cikóriagyár által
Történelmi pillanatképek címmel kiadott képes matricaalbum ábrázolása,
1930-as évek
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unokájának adja. Nem véletlen, hogy a
felmentett alkancellár krónikájából
származik az általános elitcsere legendája. E két méltóságviselőtől eltekintve
Lajos ugyanazokkal a csoportokkal kormányzott együtt, melyeket nagybátyja
korszakából megörökölt.

A

KASSAI PRIVILÉGIUM

Kétségtelen, hogy Lajos lengyelországi
kormányzásának legérdekesebb momentuma az 1374 őszén kiadott úgynevezett kassai privilégium. Lajos kiváltságlevelét a történeti kutatás általában a rendi alkotmány egyik alappillé-

rének szokta tekinteni, olyan általános
jogbiztosító dokumentumnak, amely a
dinasztia és a nemesség közötti hosszú
alkufolyamatok során kristályosodott
ki. E vélemények szerint Piast Erzsébet
már 1372-ben megkezdte a lengyel érdekcsoportok megpuhítását, majd
1373-ban összehívták az első kassai
gyűlést, amelyen részt vettek a nemesség és a városok mellett az egyház képviselői is. Azonban ez utóbbiak ellenállása miatt a megegyezés meghiúsult.
Ezért kellett 1374-ben újabb gyűlést
összehívni Kassára, ezúttal már az egyház jelenléte nélkül, ahol is megszületett a megegyezés a trónöröklésről és
ellentételezéséről.

E nézetekkel szemben azonban legalább két komoly ellenérv felhozható.
Egyrészt nem látni nyomát sem tárgyalásoknak, sem előzetes tanácskozásoknak, tehát nagy biztonsággal állítható, hogy egy kassai gyűlés volt 1374-ben. Ez már csak
azért is valószínű, mert Anjou
Hedvig 1374 elején született meg,
és Lajosnak ezután lehetett fontos
a trónöröklési rend megváltoztatása. Másrészt jó kérdés, hogy miről
is rendelkezett a kassai privilégium. A
dokumentum szövege szó szerint azt
mondja: annak fejében, hogy a lengyel
nemesség és a városok elfogadták,
hogy az Anjouk nőágon is jogosultak legyenek a lengyel trónra, mentesülnek
mindenféle közvetlen vagy közvetett
adó- és járulékfizetés alól, viszont minden év Szent Márton napján a királyi
hatalomnak fizessenek minden egyes
jobbágytelek után kétgarasnyi adót.
Első látásra az adóeltörlés és a kétgarasos adó összekapcsolása akár még
igazolhatná is azokat a véleményeket,
amelyek szerint itt arról van szó, hogy
a sok-sok korábbi adótételből csak kétgarasnyi kötelezettség maradt a nemesi szabadságjogok legnagyobb dicsőségére. Azonban jobban megnézve
a szöveget, kiderül, hogy két, egymástól független dologról van szó. A megszüntetett mindenféle archaikus adók,
járulékok és szolgáltatások még a részfejedelemségi rendszerből maradtak
fenn, és már Nagy Kázmér idején sem
szedte be őket senki. Lengyelországban két jogrend létezett még a 14. század elején: az úgynevezett lengyel jog
(ius Polonicum), amely az egyes Piastrészfejedelemségekben volt érvényes,
illetve a német jog (ius Teuthonicum),
amely az immunitással rendelkező birtokokra vonatkozott.
Már Łokietek Ulászló korától kezdve megindult a lengyel jogú birtokok
átalakítása német jogúvá, azaz Nagy
Lajos nem tett semmi mást, mint
hogy egy tollvonással végleg megszüntetett minden olyan szolgáltatást,
amely a régi jogrendhez kötődött. Ám
a lengyel korona javára beszedett kétgarasos adó ettől teljesen független
volt. Azaz Lajos nem adót csökkentett,
hanem ő vezette be az első közvetlen
állami adót Lengyelországban, amely
alapvonásaiban kísértetiesen hasonlított az I. Károly által bevezetett magyar kapuadóra. Ráadásul azt, hogy létezett korábban egy tizenkét garasos
adó, csak Długosztól tudjuk a 15. század utolsó évtizedeiből, okleveles adat
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Piast Erzsébet királyné pecsétje,
amelyen a magyar vágások és a lengyel
sas is látható
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egyébként sem voltak behajthatók.
Ettől függetlenül azonban be is vezetett egy új, addig soha nem ismert
adófajtát, azaz nem adót csökkentett, hanem adóreformot hajtott
végre. Ezt az állítást több adattal
is alá lehet támasztani.
Valószínű, hogy Lajost már
1370-től foglalkoztatta az a kérdés,
miként lehetne bevezetni az új
adót. Már a kassai privilégium elfogadása előtt elterjedhetett, hogy
mire készül, mert mind a nemesség,
mind az egyház tiltakozásba kezdett. A
nemesség kijelentette, hogy őket Nagy
Kázmér már felmentette mindenféle
adó fizetése alól, a gnieznói érsek pedig
egy lengyelországi zsinaton utasította
vissza az adófizetést. A kassai privilégiumból az egyház ki is maradt, ám 1381ben külön rendeletben az egyházi birtokokat is adókötelessé tette az uralkodó. Mindezzel párhuzamosan Lajos
kisszámú adománylevelében kötelezettségként írja elő az új birtokosok számára, hogy fizessék meg az évi két
garas összegű adót.

x

74∞&£∞§™

I. (Nagy) Lajos (1342–1382) lengyel
királyként 1370–1382 között veretett
ezüstdénárja, elŒlapon a magyar–Anjoucímerpajzs, hátlapon a kiterjesztett
szárnyú lengyel sas

74∞&£∞§™

1370 előttről nem áll rendelkezésre.
A kassai privilégium tehát nem kiváltságlevél volt, és még kevésbé tekinthető a „rendi alkotmány” egyik alappillérének. Sokkal inkább egy ravaszul
megfogalmazott királyi rendelkezéssel
állunk szemben, amellyel Lajos ügyesen csőbe húzta lengyel alattvalóit. Először is megváltoztatta az öröklési rendet, s ennek fejében nagylelkűen eltörölt egy sor olyan adót, amelyek már

Nagy Lajos lengyelországi uralmának
tényleges intézkedései nem felelnek
meg annak a képnek, amelyet a későbbi korok vetítettek rá. Kétségtelen
tény, hogy lányai trónöröklését készítette elő, ám ez elkerülhetetlen volt:
hasonlóan nagybátyjához, neki sem
születtek férfi örökösei, így mindkét országában veszélybe került a dinasztia
trónutódlása. Egyéb intézkedései azonban függetlenek voltak a dinasztikus
trónöröklési jog megváltoztatásától.
Társadalompolitikájában nagybátyjához hasonlóan a dinasztia érdekeit próbálta meg érvényesíteni az országlakosokéval szemben. Ő vezette be az első
egyenes „állami” adót Lengyelországban, így inkább a központi hatalom és
a nemesség közötti viszony átalakításán munkálkodott. Csak tudatos ferdítéssel lehetne a későbbi, 15–16. századi
társadalmi viszonyok kialakulásáért felelőssé tenni. Azok ugyanis a Jagellók
15. század eleji végleges hatalomra jutásának eredményei voltak, akik már
egész más körülmények között uralkodtak, mint elődeik.
A szerző a Pécsi Tudományegyetem BTK
Történettudományi Intézet igazgatóhelyettese, egyetemi tanár a középkori és kora
újkori történelem tanszékén
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