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Az ügyben a székely köz-
gyűlésnek kellett ítéletet 
hoznia. A székely nemzet-

gyűlés határozata értelmében az 
ellentétet a gyulafehérvári káp-
talannal való egyezségnek kel-
lett követnie. Simon bánnak le 
kellett fizetnie a szokásos vérdí-
jat. Fia, János a székely közgyű-
lés előtt kötelezte magát, hogy ha 
25 esküdttárssal nem tudja tisz-
tázni magát a vád alól, akkor 100 
márka kártérítést fog fizetni.

Nagy Lajos háborúi 
a litvánokkal és a tatárokkal

Lajos király a lengyel uralkodó 
védelmében többször is háborút 
indított Litvánia meghódításá-
ra. Mikor hadművelete majdnem 
Litvánia elfoglalásához vezetett 
volna, 1351-ben Kestut és Lubart, 
a két litván fejedelem békekötés-
re vették rá a magyar uralkodót 
azzal az ígérettel, hogy áttér-
nek a katolikus hitre, országuk-
ban érsekséget és püspöksége-
ket szerveznek. Lajos felhagyott 
hadjáratával és megígérte ne-
kik: közbenjár a pápánál, hogy 
Kestut királyi címet és koronát 
kapjon. A két fejedelem Lajos kí-
séretében Budára indult, hogy itt 
majd ünnepélyesen megkeresz-
teljék őket. Útközben azonban 
kijátszották a király éberségét, 
megszöktek, és sebtében újra-
szervezett seregeikkel – a tatár 
segédcsapatokkal is, akiket idő-
közben zsoldjukba fogadtak – új-
ra megtámadták Lengyelorszá-
got. Nagy Lajos ismét a lengye-
lek segítségére sietett és legyőz-
te a litvánokat.

1352-1353-ban a székelyek 
újabb nagyszabású hadjáratot 
szerveztek a tatárok ellen, akik-
nek legyőzése után, Moldvában 
Nagy Lajos király egy határőr-
grófságot hozott létre Drágos is-
pán vezetése alatt.

1354-ben újra kiújult a ma-
gyar-litván háború. A litvánok 
legyőzése után a magyar ural-
kodó, Lengyelországból a Bug fo-
lyó mellé vonult és onnan támad-
ta meg a tatárokat. A tatárok le-
győzése után, vezérük békéért 
könyörgött. A béke értelmében 
a tatárok Magyarország adófize-
tőivé váltak, a kán pedig, ígére-
tet tett a keresztény hitre való át-
térésre. Ezekben a harcokban a 
székelyek igen jelentős sereggel 
vettek részt. A székely haderőt 
megtaláljuk később a szerb-bol-
gár háborúkban is. Lajos király 
személyesen is járt a Székely-
földön: a Görgény várából, a szé-
kelyek ispánja székhelyéről írt 
1366-ban levelet a velencei dó-
zsénak.

A románok moldvai letelepedése

1334-ben a magyar király pa-
rancsára – Bogdán vlach (román) 

vajda néhány ezer főt számláló 
népét telepítették át a Kárpáto-
kon túlról Magyarország terüle-
tére (de terra sua in Hungariam), 
a jórészt lakatlan máramarosi 
erdőrengeteg völgyeibe, királyi 
birtokokra. Ennek szakszerű le-
bonyolítására a király az ország 
egyik legnagyobb közjogi mél-
tóságát, a kalocsai érseket bíz-
ta meg. E komoly szervezést, 
irányítást követelő feladat meg-
valósítása kilenc hónapot vett 
igénybe. Bogdán vajda azonban 
elégedetlen volt a máramarosi 
környezettel és minél távolabb 
akart lenni a magyar királytól, 
főleg pedig annak tisztviselői-
től, ispánjaitól. A románokat leg-
inkább a katolikus hittérítők za-
varták és meg akartak maradni 
görögkeleti hitükben. 1342 végén 
és 1343 elején ellentét alakult ki 
Bogdán vajda és a máramarosi 
ispán között. 1349-ben Bogdán 
már nemcsak a katolikus hittérí-
tőkkel és a királyi hatóságokkal 
került ellentétbe, hanem az itt le-
telepedett románok egy részével 
is. 1349-ben megtámadta Gyu-

lát, Drágos fiát, akiket elűzött a 
máragyulafalvi és a nyíresi bir-
tokairól. A máramarosi románok 
közötti belső ellentétek, illetve 
a máramarosi ispán és Bogdán 
közötti rossz viszony hozzájá-
rult ahhoz, hogy 1359-ben Bog-
dán vajda titokban (clandestine) 
megszökjön Máramarosból és az 
általa vezetett románság egy ré-
szével otthont keressen Moldva 
területén. Itt elkergette a Mold-
vában alapított őrgrófság éléről 
Balkot. Mivel Bogdán elismer-
te a magyar király hatalmát és 
fennhatóságát, Lajos nem kény-
szeríttette öt és népét Moldva el-
hagyására.

Nagy Lajos emberi gyengeségei

A királynak egyértelműen ne-
gatív tulajdonságai is voltak. Hir-
telen haragúnak tartották. Szá-
mos kellőképpen nem kiérlelt 
cselekedetet hajtott végre. Az el-
ső nápolyi hadjárat idején meg-
ölette egyik rokonát, Durazzói 
Károly herceget, pedig az min-
dent megtett, hogy – még La-
jos odaérkezése előtt – az And-
rás herceg meggyilkolásában 
a bűnösöket kinyomozza. Kár-
oly herceg jogszerűtlen kivég-
zése komolyan ártott Lajos te-
kintélyének, s nem kis mérték-
ben csökkentette nápolyi nép-
szerűségét. 

Nem volt mindig elég kritikus 
szemléletű, és nem lépett fel kel-
lő eréllyel az udvari intrikákkal 
szemben. Az udvarában több-
ször előforduló „befeketítések” 
legjobb példája Besenyői János 
al-lovászmester esete, aki 1353-
ban egy vadászaton a zólyomi er-
dőben megmentette egy medve 
karmai közül a királyt. A meg-
sebesített állat már ledöntötte, s 
lábszárain több helyen megmar-
ta Lajost, amikor János az utolsó 
pillanatban érkezve kardjával le-
terítette a felbőszült vadat. A ki-

rály szeme láttára, és megmen-
tésére véghezvitt vitézi tett meg-
jutalmazása azonban – amint 
az esetet megörökítő krónika-
író megjegyezte – „a vádasko-
dók heves fellépése miatt” még-
is elmaradt. 

 Egy sokszor emlegetett vád 
Lajos ellen, hogy „elhanyagol-
ta a török veszély elleni fellé-
pést.” Ez így nem igaz. Amíg az 
oszmán állam csak ázsiai hata-
lom volt (1354), és amíg igen távol 
állt a magyar határoktól, nem le-
hetett tudni, milyen veszélyessé 
válik hamarosan. Hiba lett vol-
na a török ellen fordulni akkor, 
amikor a másik „pogány” hata-
lom, Litvánia mindvégig a Lajos 
örökségének tekintett Lengyel-
országot fenyegette. Amint a tö-
rök hódítás veszélye valósság-
gá vált, Lajos király azonnal el-
lenük fordult, s nem rajta múlott, 
hogy ingatag balkáni szövetsé-
geseivel nem tudott jelentősebb 
katonai sikereket elérni.

Magyarország és Lengyelország 
perszonáluniója

A lengyel-magyar szövetség fő 
haszonélvezője Lengyelország 
volt. Nagy Lajos király nagybáty-
ja nem viszonozta mindig a se-
gítséget. Amikor 1362-ben majd-
nem háború robbant ki a né-
met-római császár és Magyar-

ország között, unokaöccse érde-
kében Kázmér is katonai előké-
születeket tett. A kiváló diploma-
ta császár úgy próbált éket ver-
ni a két rokon király közé, hogy 
megkérte Kázmér házasságon 
kívül született – „törvénytelen” 
– leányát a fia számára, a pápát 
pedig arra akarta rávenni, hogy 
a leányt törvényesítse. Ezzel az 
ügyes húzással – ami kétséges-
sé tehette Lajos lengyelorszá-
gi örökösödését – rövid időre si-
került ellenségessé tenni a Nagy 
Kázmér és Nagy Lajos közöt-
ti viszonyt. V. Orbán pápa (1362-
1370) lekötelezettje volt Lajos ki-
rálynak, aki Zudar Péter szla-
vón bán vezetésével segélyhadat 
küldött az egyházfőnek az itáli-
ai birtokait dúló zsoldos hadak 
ellen. Ezért a pápa bár a törvé-
nyesítésre hajlandó volt ugyan, 
de emellett megerősítette Nagy 
Lajosnak lengyel trónörökösö-
dési jogát is. Így a német-római 
császár által elgondolt házassá-
gi terv megbukott.

Nagy Kázmér lengyel király 
1370. novemberében fiú utód nél-
kül halt meg. Így 1370-ben – 
nagybátyja halála után – Nagy 
Lajos megszerezte a lengyel ki-
rályi trónt is. Krakkóban lengyel 
királlyá koronázták. Nagy Lajos 
lengyelországi királysága csak 
perszonálunió volt, s nem veze-
tett a két eltérő szokású, hagyo-
mányú európai hatalom közöt-
ti reális egyesüléshez. „Magyar” 
Lajos- ahogy a lengyelek általá-
ban nevezték – királysága (1370-
1382) nem volt népszerű Lengyel-
országban, annak ellenére, hogy 
– fiú örökös hiányában – leánya 
örökösödésének biztosítása ér-
dekében számos kedvezményt 
biztosított a lengyeleknek. Így az 
1374. évi Kassán kelt privilégium 
jobbágytelkenként mindössze 2 
garasban és a nemesek hadkö-
telezettségében állapította meg a 
lengyel korona iránti kötelezett-
ségeket. Lajos azzal is kedvére 
volt új alattvalóinak, hogy anyját 
– az elhunyt Nagy Kázmér nő-
vérét – küldte Lengyelországba 
kormányozni. Erzsébet anyaki-
rályné azonban kiváltotta a len-
gyel nagynemesség ellenszen-
vét. Az elégedetlen urak egy ko-
rábban kolostorba vonult rokon, 
Ulászló gnievkovi herceg sze-

mélyében még ellenjelöltet is ta-
láltak Lajossal szemben. Egy in-
cidens során a lengyelek min-
den várfalakon kívül rekedt ma-
gyart lemészároltak Krakkóban 
(1376). Lajos kénytelen volt any-
ját hazahívni Lengyelországból. 
Az ország kormányzását először 
Oppelni Lászlóra, majd egy há-
romtagú – végig Lengyelország-
ban élő tagokból összeállított 
– testületre bízta. 

Lengyel királyként is többször 
kellett a litvánok ellen hadba vo-
nulnia. Hadjárata eredményte-
len volt, hiszen élete végén is 
ugyanazt a Belz litván határvá-
rat ostromolta, amelyet negyed-
századdal azelőtt sem sikerült 
bevennie. Élete végén Nagy La-
jos azon munkálkodott, hogy 
Mária királynő és annak jegye-
se számára biztosítsa a lengyel 
koronát. Igyekezetét nem koro-
názta siker. 

Északnyugati és nyugati 
szomszédaival Lajos békésebb 
viszonyt tudott fenntartani, mint 
apja. A cseh király IV. Károly 
személyében azonos volt a né-
met-római uralkodóval (1346–
1378, császár 1355-től). Nagy La-
jos első felesége, Margit, IV. Kár-
oly leánya volt. Ennek köszön-
hetően a magyar, cseh és né-
met viszony békésen alakult. Al-
bert osztrák herceg 1345-ben az 
őt Bécsben felkereső Lajosra is 
kiterjesztette a még apjával kö-
tött szövetségi szerződést. 1355-
ben Lajos Lack(fi) Pál vezetésé-
vel mintegy 400 főnyi segélyha-
dat küldött az osztrák herceg-
nek az ellene fellázadt svájciak-
kal szemben. 1357-ben Erzsébet 
anyakirályné zarándokolt Szent 
Erzsébet sírjához Marburgba, 
majd Nagy Károly sírjához Aa-
chenbe.

Az élete vége felé kialakult, 
egymást is támadó bárói érdek-
csoportokkal, Lajos király egé-
szen a haláláig jól együttműkö-
dött, sazt is elérte, hogy 1382. 
szeptember 10-én bekövetkezett 
halálát követően – fiú örökös hi-
ányában – kiskorú leánya, Mária 
kövesse a trónon.

 Élete utolsó szakaszában a ki-
rály hosszú ideig betegeskedett. 
Az orvos-történészek szerint 
lepraszerű kórban szenvedett.

DR. GARDA DEZSŐ

Lajos király uralkodásának utolsó szakasza 

Magyar király a lengyel trónon

Nagy Lajos átveszi lengyel koronát

Nagy Lajos uralkodása alatt tört ki egy székely 

főember lázadása, melyet a király nem mert 

megtorolni. Simon bán székely főember, a tatá-

rok elleni háborúval egy időben megölte a gyula-

fehérvári püspökség főispánját, fia János pedig 

öt települést pusztított el. 

FORRÁS: MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR

1334-ben a magyar király parancsára Bogdán 
vlach  vajda néhány ezer főt számláló népét átte-
lepítették a Kárpátokon túlról Magyarország te-
rületére.




