




Passuth lászló: Tört Királytükör



Passuth lászló
Tört Királytükör

(Részlet)

(Részlet)

Athenaeum



Copyright © Passuth László örököse, 2008
Athenaeum 2000 Könyvkiadó Kft.

www.athenaeum.hu
ISBN: 978-963-293-065-7

Készítette: eKönyv Magyarország Kft.



4

I

Mintha csak asszonyok ünnepe lett volna, úgy ültek
együtt hárman az  asztal mellett a  nagyszombati várban,
hárman – Erzsébetek. A legöregebb – Károly Róbert özve-
gye volt, roskatag vénasszony; messze Lengyelországból
érkezett a rég meghirdetett kézfogóra. Csonka kezét (Zách
Felicián tettének emlékét) csipkekendőbe rejtette.

Rangban elsőnek IV. Károly római császár özvegye
számított. Ez  a  „pomerán” Erzsébet még javakorában
volt, a természet magas termettel s hatalmas testi erővel
ajándékozta meg. Vidám, szőke asszony, jókedvében – úgy
mondták – patkót, karperecet tud hajlítani. Halvány szín-
folt, míg élt férje, az  öregedő, nagy politikus, könyveket
lapozó imperátor; most a jóval fiatalabb özvegy úgy érez-
hette, hogy előléphet hatalmának ingatag grádusán. Mert
mióta Luxemburgi Károly elhunyt, a német-római biroda-
lomnak egymást támadó királyai voltak csak, de senki sem
ékeskedett császári koronával.

Nagy Lajos anyja s  özvegye – nyíltan beszélték az  ud-
varokban – kezdettől nem szívelhette egymást. Az idősebb
volt a bölcsebb, politikusabb Erzsébet, az ifjabb, aki nem-
rég vesztette el férjét, most kóstolt bele az uralkodás szen-
vedélyébe. Délszláv vérének minden forróságával vágyott
arra, hogy férje birodalmának sorsát saját szeszélyei sze-
rint igazgassa. Egyetlen asszonyi számítással készült áthúz-
ni Nagy Lajos testamentumát.

Ki-ki a saját pompájában; egymás felé mosolyogva ültek
koronával díszített karszékeikben, a magyar udvar s a köve-
tek színe előtt. Északi s délszlávok találkoztak, ha kifogyott
a néhány, ünnepre szánt latin mondat, így is beszéltek, test-
vérszóval egymással. A két magyar Erzsébet ugyan egymás
közt – illemből is – a magyar nyelvet használta, de Krak-
kóban, ahol „öreg” Erzsébet évek óta élt, csak ritkán be-
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szélhette ezt a ritka, különös idiómát, melyet férje, Róbert
Károly élete végéig még mindig elég nehézkesen használt,
ha nem boldogulhatott a latinnal.

A kézfogó még Lajos szellemében fogant.
Egy nyoszolyába fektetni a Luxemburg-házat s  a magyar
Anjoukat. Mária, Nagy Lajos és  Erzsébet lánya s  Zsig-
mond, Luxemburgi Károly és  Pomerán Erzsébet fia kap-
ja meg Magyarországot, a társországok koszorújával, míg
Lengyelországban a másik lány, Hedvig uralkodjék.

Az egymás felé mosolygó királyasszonyok nem voltak
bábok, elvillanó, jeltelen figurák. De 1382 késő őszén egyi-
kük mögött sem állt már férfi, aki kijelölhette volna a dol-
gok rendjét. Öregebb Erzsébet úgy jött el fivére lengyel
udvarából, mint aki még egyszer megfürdik emlékvilága
sugarában. Kiment Visegrádra, nézte a Dunát, hajóra ült,
mint akkor, amikor Nápolyba indult, hogy kisebb fiának,
Endrének biztosíthassa a trónt. (Fáradságos, hiábavaló út
volt; miért nem hozta haza inkább Endrét, mintsem hogy
az  aversai kolostorban fia nyakára tekerődjék a  hurok.
A bűnös asszony, Johanna még jó harminc esztendeig ural-
kodott utána, míg idén… múlt esztendőben? Őt is elér-
te a végzet. De már csak egy öregasszonyt fojtottak meg
a nápolyi legények a távoli sziklavárban.)

Az öregasszony nem lehetett ott fiának temeté-
sén, Fehérváron; most adja meg – mielőtt visszautazik
Lengyelországba – a végső tiszteletet. Már alig-alig ismert
néhányat az öregebb hívek, udvari emberek közül. Menye,
az  ifjabb Erzsébet – alig néhány héttel férje halála után
saját kezébe vette a gyeplőt, új főembereket ültetett ma-
gas polcokra, hazaküldte birtokaikra a  régieket. Nagypa-
pok, országbírák, idegenek jártak a visegrádi vagy a budai
udvarban uradalmakért, koncért, új és új méltóságokra les-
ve.

Nagyszombat közelebb esett Krakkóhoz, Prágához is,
mint a többi királyi székhely, így a nagyszombati palotába
invitálták kézfogó ünnepségre a  vendégeket a meghívók.
Gyermekek eljegyzése volt, Zsigmond csak tizenhárom
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múlt; az apa végakarata szerint Brandenburg őrgrófsága
jutott számára; az  idősebb féltestvér, Vencel megkapta
Csehország koronáját. Az  unokatestvérekre, Jobstra, Jo-
dokra egy-egy tartomány jutott. Vencel jóval idősebb volt
Zsigmondnál, így az apa szerepét is rábízta elsőszülött fiára
végakaratában IV. Károly.

Ezt a  házasságot – régi viszályok, féltékenységek be-
temetésére is – két hatalmas fejedelem határozta el.
Mind Lajos, mind Károly arra számított, hogy koszorú-
ba fonják az  országokat, amelyek a  bizánci császárság
balkáni határaitól Franciaországig terjednek, északon ma-
gukba ölelik a lengyel s talán nemsokára a litván vidékeket
éppúgy, mint a német lovagrend balti birtokait. Vencelnek
jut majd a német királyság, mely a római császári koronával
jár. Zsigmond kapja – Mária kezével – Magyarországot a dé-
li hódoltságokkal együtt. A másik lány, Hedvig kezében ma-
rad Lengyelország, ha beteljesedik az apa akarata, s Hed-
vig az osztrák herceg felesége lesz.

A legnyugtalanabb égtáj Dél volt, erre feküdtek azok
a tartományok, amelyek egyre növekvő veszélybe kerültek,
mióta megvetette lábát a Balkánon a török hatalom. Egyre
inkább lemorzsolódott az ezeresztendős bizánci birodalom,
a  Palaiologosz- császárok hiába kerestek Európa keresz-
tény országainál segítséget. Nyugaton az ököljog ragyogó
lovagi köntösökbe öltözve vívta – az angol–francia háborúk
során – legádázabb küzdelmeit. A harcmezőkön új fegyver
jelent meg, az ágyú, ez alaposan megváltoztatta a korábbi
hadviselést. Hispániában a  keresztény országtöredékek
közül kiemelkedett Kasztília és  Aragónia. Hol harcoltak
egymás ellen, hol szövetkeztek, ilyenkor tovább folytatták
a küzdelmet a mórok ellen, akik egy századon át még meg-
maradtak Granada arab királyságában.

A krónikások a hosszú egyházszakadást tartották a világ
fő bajának. A Rómában székelő itáliai szentatya hatalmát
kétségessé tette az  avignoni, francia ajkú Pontifex. Két
nemzedéken át hiába igyekeztek kiutat találni Krisztus
népének nagy válságából. Zsinatokat terveztek, amelyek-
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nek célja az  lett volna, hogy megteremtsék az  egységet.
Hosszú évekig – különösen amikor a  harmadik pápa fe-
jére is hármaskoronát raktak – világvége-hangulat ural-
kodott a keresztény országokban, komor próféciák között
hánykolódtak a népek és fejedelmeik.

Ínséges esztendők, nagy járványok után – mint amilyen
az 1348-as pestis volt – mindenütt belviszályok, több helyen
parasztháborúk törtek ki. Ezeket ugyan rendre leverték
az egymással ilyenkor szövetkezett fejedelmek, de hosszú
esztendőkbe került, amíg kezdtek újból beforrni a sebek.

Az interregnumok korszakában egyre nagyobb tekin-
télyt szereztek maguknak a  szaporodó egyetemek. Kez-
detben Bologna és  Párizs volt a  két mintakép, de  a  IV.
Károly császári akaratából alapított prágai egyetem ugyan-
úgy, mint Nagy Lajos pécsi Studium Generáléja – mindkét
korábbi nagy főiskola szelleméből, formáiból merített.

Itália – még az  olaszoké volt; idegen hatalmak nem
csatáztak hódítókként a  félsziget sakktábláján. Észak-
Itálián két hatalom osztozkodott: a lombard Viscontiak fe-
jedelemsége s Velencében Szent Márk Köztársasága, a Se-
renissima. Az  egyházszakadás folytán gyengült a  pápák
világi hatalma, a  városok jó részében kisebb helyi tiran-
nusok ültek. Nápoly s  Szicília az  Anjou-ház uralma alatt
állt, Toszkánában köztársaságok virágoztak, közülük Firen-
ze emelkedett ki, tanácsurai között már ott ültek a Medici-
ek.

Nyugat-Európában a  francia királyság lett volna, mint
századok óta, a vezető hatalom. Hűbéri szerkezete viszont
oly törékenynyé tette, hogy az angolokkal vívott harcban
az egyik legnagyobb vazallus – Burgund hercege – az ellen-
ség mellé állt. Az északi skandináv országok még nem kér-
tek részt az európai hatalmi játékból. A vezető hatalom itt
a dán királyság volt. Királya – a rokonság jogán – hosszabb
ideig élvezi majd Budán a vendégbarátságot.

Komor lehetett a  IV. Károly halálát követő évek-
ben a  Német Birodalom képe. Mintha víz tükrére írták
volna percről percre változó történelmét. Hercegek,
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választófejedelmek, tartomány-urak, az  egyre erősbödő
szabad birodalmi városok osztozkodtak – ritkán béké-
sen, inkább belháborúkban – a hatalmon. Az örök harcok
során elszegényedett a  parasztság, földönfutók tömegei
vándoroltak biztosabb vidékek felé. Amikor a nagyszomba-
ti kézfogó alkalmával összeültek a püspökök, kancellárok
– ezt a válságokkal teljes Európát látták maguk előtt, míg
a kastélyokban estétől reggelig tartott minden áldott nap
a tánc.

A fiú-vőlegény feltűnően magas, szinte ifjúvá érett le-
gényke volt. Sötétszőke hajú, élénk, kék tekintetű, akit apja
halála kilencesztendős korában ért, azóta csak hányódott,
cseh, lengyel, magyar földön, néha saját tartományában,
Brandenburgban is. Nagyszombatban kezdettől feltűnést
keltett, hogy a  kis vőlegénynek ugyan nincs valódi
anyanyelve, de  mindenkivel könnyen, fordulatosan be-
szél. A  magyar udvarban éveket töltött – de  ugyanígy
Lengyelországban is,ahová Nagy Lajos szándéka juttatta
el. Csehországban Vencel bátyja mellett élt a Hradzsinban.
Ilyen vándorélet mellett hogyan is lehetett volna szó ar-
ról, hogy megkapja a  rendszeres diszciplínát, melyet fe-
jedelemfiaknak – a  királytükrök intelme szerint – el kel-
lett sajátítaniuk. Zsigmond kivált társai közül, megállta he-
lyét a  latinban, sőt az  olaszban is, amikor a  követekkel,
főként a  velenceiekkel beszélt. Legnagyobb sikerét ma-
gyar pohárköszöntőjével aratta, így válaszolt a palatínus-
nak. Még franciául is tudott, ezen a nyelven szólt az ünnep-
ségekre érkezett dijoni kanonokhoz. Az egybegyűlt vendég-
seregnek az lehetett a benyomása, hogy a vőlegény – akit
leendő anyósa, Erzsébet semmiképpen sem szívelt – meg-
nyerte az első udvari csatát.

Ez az Erzsébet, alig hogy Lajos királyt levitték a fehérvári
kriptába – szőni-fonni kezdte a  szálakat egy  francia–ma-
gyar házasság vonalán. Az volt szándéka, hogy felbontat-
ja Mária és Zsigmond jegyességét, s ezzel megváltoztatja
férjének elgondolásait. A kiszemelt francia herceg ugyan-
is sokkal ifjabb volt Zsigmondnál. Erzsébet előtt ily mó-
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don hosszú, zavartalan régensség korszaka lebegett, ami-
kor leánya, Mária nevében még számos éven át uralkodha-
tik. Zsigmond már rövidesen túl érett lesz ahhoz, hogy a fiút
is gyámsága alá vonhassa; ha kell, megtörje. A kis őrgróf túl
ügyesen forgolódik Nagyszombatban, mintsem hogy bárki
Erzsébetnek túl tartós asszonyuralmat jósolhatna.

Mária, a menyasszony, tizedik éve körül járt. Nyúlánk,
szép arcú kislánynak mondták a  követek jelentéseikben.
A Serenissima itt levő orátora nem tett említést külsejéről,
sem arról, mikorra tervezheti a magyar udvar – Mária éré-
sétől függően – a menyegzőt. Velencébe mindig az igazat
kellett – súlyos büntetés terhe alatt – a követeknek jelente-
ni.

A csonka kezű nagyanya úgy mosolygott, mint aki tud-
ja – ő  a  legbölcsebb, mindenkire s  mindenre emlékezik,
ami megesett már a  világnak ebben a  felében. Maga elé
hívta Máriát, az  unokát s  a  vőlegényt, akit még Krakkó-
ból ismert. Hirtelen fiára, Endrére gondolt. Negyedszázad
árnyékvilága; felemeli kis csontpálcáját, int, mint a legöre-
gebb. Kezdődhetik a tánc.
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