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1. Ismerkedés a világgal

– Hedvig…!
A kiáltás ezüsthangon röppent és úgy tűnt, mintha nagy köröket írna 

le a bársonyos égen. A kék kupola maga alá szedte a világot, akár a kotlós 
a csibéit. Jótékonyan és védelmezően ráborult. A fákon madarak dalol-
tak. Ez még a tavasz, vagy már a nyár eleje…? Ki tudhatta igazán, és ki 
gondolt rá?

– Heeed-viiiig…!
Az asszonyi hangban kicsiny volt csak az aggódás. Hedvignek itt 

kell lennie, nem mehetett messzire, hisz járni is alig tud még. Oly ked-
vesen tipeg az apró lábain. Még alig szólal meg, bár tudna már beszélni, 
csak nem akar. Nagyon szeret a fűben elhasalni és közelről nézni a han-
gyát, a bogarat.

A kiáltás visszhangzott, vagy csak az asszony füle csengett? Nagyon 
figyelt hát. Minden nesz árulkodó lehet.

– Hedvig, kicsim, merre vagy?
Válasz ugyan nem jött. De lám, a madarak nagyon csivitelnek ott 

a kis erdőben. A palota idelátszik, a fák között át-átderengenek a fehér 
falak. És a hegyoldal itt elkezd meredeken emelkedni. A lány tehát nem 
lehet messze. Az asszony intett a szolgálólányoknak és azok dolgukat 
letéve-feledve máris beáramlottak az erdőbe. Ő maga jó ösztönnel arra 
lépegetett, ahonnan a madarak csivitelését hallotta az imént.

És nem jött hiába. Előbb azt az aranyló szőke fejet pillantotta meg, 
ott, ahol már ritkult a fű a fák árnyéka miatt. Aztán látta, hogy a kislány 
guggol és néz valamit a földön. Kék ruhácskája széle szétterült a fűben. 
Apró kövér kezét már-már kinyújtotta volna. Az anyja szívén félelem 
vágtatott át, kiáltott volna, hogy ne…! Hisz kígyó is lehetett éppenség-
gel, ami ott napozott tán a mohán, amikor a gyermek arra jött: És Hedvig 
még nem tudja, miféle veszélyeket rejtegethet az erdő.

– Hedvig!
A kislány nem mozdult. Talán nem is hallotta anyja hangját. Merően 
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nézett valamit a földön, de még nem mert odanyúlni. Az egyik szolgáló-
lány is észrevette, arrafelé futott. Az anyja is rohant…

De csak egy madárfióka vergődött a földön, tollatlan jobbára, csak 
pihés. Hedvig kék szemében árnyék ült. Szája mégsem görbült le, nem 
szomorkodott. Inkább felnézett a fára, egy ágra mutatott.

– Oda fel, mama!
Az anyja megkönnyebbült. És hogy mégsem kígyó volt, hát efe-

letti örömében azonnal engedelmeskedett is a kicsinek. Felnézett, látta 
az ágon a fészket és csak szempillája rebbenésével intette magához a 
szolgálót:

– Leányom, mássz már fel arra a fára és vidd a kötődben a madarat.
Ne feledd, az is isten teremtménye.

A szolgálólány kötényébe tette hát a vergődő, éktelenül csivitelő 
madárkát és nekilátott fára mászni. Addigra odaszaladtak a többiek is. 
Nevettek egy sort a fára mászón, és csodálták a kislányt:

– Milyen értelmes a kicsi!
– Rögtön tudta, hogy egy fészekből esett ki.
– Még azt is, melyik fáról való a madárka.
Hedvig ezalatt csak ott állt és nézett, nagy kék szemét hol az anyjára 

vetette, hol meg a lányokra. Aztán komoly arccal figyelte, hogy csaku-
gyan a fészekbe kerül-e a kismadár? Az anyja ezalatt rendbe hozta a kicsi 
ruháját:

– Ügyes voltál, kicsi Hedvig. Meg kell könyörülni mindenen, ami
élő.

– És segíteni – mondta váratlanul a gyerek. Aki csak nemrégen kez-
dett beszélni. A lányok összecsapták a kezüket, de már nem is szóltak. Az 
asszony felkapta a kislányt, karjára ültette – bizony volt már súlya – és 
arcán boldog mosollyal szorította magához:

– Igazad van, kislányom, segíteni is kell rajtuk.

1374-ben Nagy Lajos királynak lánya született.
Ismeretes, hogy ez a királyunk a második volt az Anjou-k sorában, 

kik az Árpád-háziak kihalása után a magyar trónra kerültek. Az Ár-
pád-ivadékok előtte majdnem pontosan háromszáz éven át uralkodtak. 
Aztán egy távoli rokonság révén a francia eredetű nápolyi-szicíliai ural-



5

kodócsalád, az Anjou-k népes klánjából az ott kisemmizett fiatal Károly 
Róbert jött Magyarországra és harcolt éveken át a budai trónért. Ügyesen 
maga felé hajlította az urak egy részét, és a végén sikerült elnyernie a 
koronát. Ám mindez majd’ tíz évig tartott, ezalatt több trónkövetelő is 
felbukkant, némelyiknek ideig-óráig nagyobb befolyása is volt, mint eme 
olaszos temperamentumú Caroberto-nak.

Akinek a magyarok lám, még a nevét is félreértették. Így lett az 
olasz Caroberto-ból Károly Róbert, merthogy az urak, kik őt magyar 
földre behozták, úgy hitték, e név egyszerre kettőt takar: Károlyt is, meg 
Róbertet is. Ő maga csak „Rex Karolusnak” hívatta magát, áthágva az 
akkor mindenfelé használt latin nyelv szabályait. Hisz pénzeire sem Ca-
rolusnak íratta magát, ahogyan kellett volna, hanem – tán hogy tessen a 
magyaroknak – K betűvel kezdte volt a nevét: Karolus.

Sokáig uralta Károly Róbert a magyar földet. Négy feleségtől öt fia 
és házasságon kívül egy hatodik is született. Mint az akkoriban oly gyak-
ran megesett, a gyermekek egy része csecsemőként halálát lelte valami 
betegségben. Kisebbik fiát, ki trónra került – volna – Nápolyban, gonosz 
felesége, Johanna akaratából és segítségével megölték még huszadik éve 
előtt. 

Itthon az apa halála után Lajos fia került a trónra azonnal. Negyven 
éven és két hónapon át uralkodott. A sors furcsa fintora, hogy míg apjá-
nak fölös számban születtek fiai – és csak fiúkat nemzett Károly Róbert 
– addig fiának kizárólag lányai születtek.

Azok sem egykönnyen jöhettek a világra.
Vissza kell mennünk az időben akár tíznél is több évre, mert csak 

így válik érthetővé, hogyan és mikor, milyen körülmények között látta 
meg a napvilágot Hedvig, két nemzet későbbi asszonya.

Nagy Lajos király akkortájt Európa egyik legnagyobb országának 
ura volt.

Bár az nem igaz – későbbi kitalálás csupán, amely még a földrajzi 
valósággal sem törődött – hogy az ország földjeit négy tenger mosta vol-
na. Károly Róbert alatt volt egy nagyon rövid időszak, amikor Bulgária 
északi részének egy darabja (akkor persze nem így hívták) a budai trón 
uralma alá tartozott. Így akkor a Fekete-tenger kicsi partszakasza való-
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ban úgymond „magyar” volt. Viszont az Adrián akkoriban éppen a velen-
ceiekkel kellett megküzdeni, és az ottani dalmáciai kikötővárosok sem 
mindig örültek a magyar uralomnak, gyakorta inkább Velencéhez húztak.

De eme két tengeren vagy inkább tengerpart-szakaszon kívül Ma-
gyarországnak soha nem voltak egyéb tengerei. Amikor Nagy Lajos len-
gyel király is lett, a lengyel állam még nem ért fel a Balti-tenger partjáig 
(ez csak jóval később következett be), negyedik tenger pedig egyszerűen 
nincs és nem is létezett az ország által valaha is elért földrajzi területen.

Az akkori emberek persze nem foglalkoztak ilyesmivel. Nem kellett 
utólag, egy kis országból kinézve mesterségesen rekonstruálni a valaha 
volt nagy Magyarországot – mert az akkor létezett és benne élhettek. 
Számukra természetes volt, hogy az akkori egységes Magyarország úgy 
is nagyobb volt Franciaországnál vagy a Német-Római Császárságnál, 
ha nem számították hozzá sajátos keleti és balkáni „függelékeit”. Ez 
utóbbiak hol idetartoztak, hol nem, hol csak formálisan voltak magyar 
hűbérbirtokok, hol nem (Lodoméria, Halics a mai Ukrajna, Moldva és 
Havasalföld a mai Románia, Bosznia és Szerbia területe). Ha mindezt 
hozzászámították és térképre vitték, akkor döbbenten kellett megállapí-
taniok, hogy Nagy-Magyarország csaknem akkora volt, mint egész Nyu-
gat-Európa!

De hát az akkori emberek nem ismerték a térképet, bár azok persze 
már léteztek. Primitív terület-ábrázolások voltak, elnagyoltak és pontat-
lanok, de léteztek – a döntéshozók kezében. Érdemes belegondolni, hogy 
nemcsak a lakosság 95 százalékát kitevő parasztok (jobbágyok, majdnem 
rabszolgák a földesuraik kezében), de még az urak többsége sem látott 
soha térképeket. Csak az egészen magas rangú döntéshozóknak voltak 
fogalmaik arról, hogyan is néz ki az a terület, amelyen élnek.

Nos, Nagy Lajos afféle lovagkirály volt. Elméletileg szelíd termé-
szetű ember, aki már levetette dél-francia ősei kevélységét. A múltban az 
Anjou-k számos francia királlyal voltak rokonságban, Nápolyban még 
megőrizték ezt a fennhéjázást és még Lajos apja, Károly is magában hor-
dozta ezt – addig Lajos már annyira magyar lett, hogy a francia és olasz 
rokonságot csak érdekből tartotta számon. Mint magánszemélyt nem na-
gyon érdekelték ezek a régi dinasztikus kapcsolatok, le tudott ereszkedni 
bárkihez, közvetlen ember lett. Sok nyelven beszélő, művelt, felvilágo-
sult ember volt ugyanakkor és sok jót tett országaiért.
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Mint minden korabeli uralkodónak, neki is egyik elsőrendű prob-
lémája volt az utódlás kérdése. Persze huszonévesen ez még nem olyan 
nyomasztó dolog. Ám nem véletlen, hogy minden középkori királyság-
ban olyan nagy súlyt fektettek az utódlás kérdésére.

Már csak azért is, mert az emberek korán haltak. Számosan, ha ne-
hezen is, de túlélték a veszélyes gyermekkort, amikor a nyavalyák úgy 
arattak köztük, mint búzamezőn a paraszt nyár közepén – később is 
belepusztulhattak bármilyen betegségbe. Sok európai királyfi tizenéve-
sen, sőt később vesztette életét valamilyen kór miatt. Ráadásul az életük 
amúgy is veszélyekkel volt tele. Háborúztak, vadásztak, párbajokat és 
lovagi tornákat vívtak – mind-mind potenciális veszélyforrás volt a férfi-
ak számára.

Így hát arra törekedtek, hogy mielőtt véget érhet az életük – és ez 
negyven körül már gyakorta bekövetkezett, sőt korábban is – utódokról 
kellett gondoskodni. Többek között azért, nehogy anarchia törjön ki az 
országban, ha a király meghal. No és az sem volt megvetendő szempont, 
hogy a királynak sikerüljön fiát felnevelni és bevezetni az uralkodás rej-
telmeibe, mielőtt ő maga távozna a másvilágra. Ezért nincs abban semmi 
különös, hogy a lányokat már tizennégy-tizenöt éves korukban férjhez 
adták sokszor ugyanolyan fiatal férfiakhoz. Akiket itt nyugodtan nevez-
hetnénk kamasz fiúknak is.

Minden király (és férfi) élete egyetlen nagy versenyfutás volt az 
idővel, amit azokban a korokban még igen szűken mért nekik a termé-
szet. Hisz nem volt rendes, igazi orvostudomány, nem volt semmilyen 
tudomány, amely nemhogy az életüket meghosszabbíthatta volna – de 
az egészségüket őrizte volna azokban a rövidre szabott életekben is! Aki 
azzal a tudattal élt, hogy talán harmincöt évesen meghal, elviszi egy be-
tegség vagy elesik egy csatában vagy vadászaton végez vele egy medve 
vagy vadkan – az bizony már húsz évesen szeretett volna gyermeket. 
Akinek birtoka és hatalma volt, az utódjára gondolt. Akinek csak birtoka 
volt, vagy éppenséggel egyetlen vagyona nemesi származása, neve volt 
– az is utódot akart, ki e nevet tovább viszi, aki a birtokot megőrzi, sőt 
gyarapítja.

A királyoknak erre még egy okuk volt: a káosztól való félelem.
Hisz ha utód nélkül hunyt el egy király bárhol Európában – és erre 

számtalan példát láttunk a középkorban, de régebben is – szinte rögtön 
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elkezdődtek a bajok. Nem volt, ki helyébe lépjen, viszont azonnal pár-
toskodások támadtak. Számos idegen uralkodó hivatkozott vélt vagy va-
lós rokoni kapcsolatra, ősi vérségi kötelékre, régi szerződésekre (amiket 
nemegyszer ez alkalomból hamisítottak visszamenőleg, hogy alátámasz-
szák a trónigényt) és mind, mind el akarta foglalni azt a trónt. Aztán ott 
voltak a saját főurak, vagyonosok és erősek, kik amúgy a király hadse-
regét szolgáltatták addig – most ők mind a saját szakállukra támogat-
tak valakit és egymás ellen is harcoltak. Idegen hadak is betörhettek az 
országba, érezvén, hogy most senki sem fogja a gyeplőt, tehát lehet itt 
valamit „keresni”…

Mindenképpen jobb volt hát, ha az uralkodónak sikerült időben fiút 
vagy fiúkat nemzenie. Jobb volt a több fiú, hiszen a gyerekek akkoriban 
hamar haltak. Volt olyan király, akinek három fia született és mégis, mire 
meghalt, már egy sem volt életben, az öt évet egyik sem élte túl.

Nagy Lajos király 1326 márciusában született apja harmadik (törvé-
nyes) fiaként. Anyja a lengyel Piaszt Erzsébet volt. A francia-olasz apa és 
a lengyel anya adta hát az egyik legnagyobb magyar királyt, akit már az 
apja ellen gyakran fellázadó urak is a magukénak ismertek el. Nagy La-
josról a vele találkozó idegenek is elragadtatott hangon szóltak, és nem 
csak azok, akiknek érdekükben állott dicsérni őt. A király több hadjáratot 
is vezetett Nápoly ellen, ahol meggyilkolt öccse jogos jussát szerette vol-
na megkapni. Megfordult nemegyszer Itália szinte minden részében, járt 
Ausztriában, Lengyelországban és Litvániában, a mai Ukrajna és Romá-
nia több területén és a Balkánon is többször, számtalanszor végigutazott 
Horvátországon és Dalmácián. Neki hát „fejében volt a térkép”, és tudta, 
hol vannak hatalmának határai.

De Lajos nem csak a földrajzi határokkal volt tisztában. Azt is tudta, 
hogy ha nem születnek utódai, akkor halála után szétesik ez az ország, 
az egymásra féltékeny és csak saját birtokaikat növelő nagyurak kényé-
re-kedvére juthat a komoly birodalom, amit apja és ő építettek ki oly 
sok éven, igazából több mint fél évszázadon keresztül. Ezért is töreke-
dett mindenáron utódokra, hogy ne menjenek veszendőbe két nemzedék 
eredményei.

Első feleségét ezért már tizenkilenc évesen elvette. Luxemburgi 
Margit akkor még csak egy befolyásos morva őrgróf lánya volt – ám 
később az őrgrófból előbb cseh király, majd német-római császár lett. 
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Akkori királyi körökben létező szokás szerint már gyermekkorukban 
egymásnak szánták őket, hiszen a kis Margit alig három éves volt, ami-
kor már megtartották a „kézfogót” és Lajos eljegyezte a lányt… Mint 
látni fogjuk, ez alighanem élénken megmaradt a szintén gyermek Lajos 
emlékezetében és később maga is valami hasonlót művelt a lányaival.

Az esküvőre azonban csak később került sor – igaz, Margit akkor 
sem volt még kész nő. Mire tizennégy éves lett és megkezdhették volna a 
házaséletet, mire szexuális kapcsolatra kerülhetett volna sor köztük – az 
akkoriban dúló pestisjárvány végzett a fiatal „asszonnyal”. Lajos tehát el-
vesztette a feleségét, aki – mint a népmesében – igazából soha nem is lett 
a felesége. Özvegy lett a törvény szerint 1349-ben, huszonhárom évesen!

A király így újra nősülhetett, de most nem kapkodta el a dolgot. 
Alaposan megfontolt mindent és végül is Boszniai Erzsébetet választotta. 
Akit különben Kotromanics Erzsébetnek hívtak és István bosnyák bán 
lánya volt. Bosznia azokban az időkben a magyar állam „tartozéka” volt, 
vagyis olyan terület, amely időről időre fizette a hűbért, azért a magyar 
korona védelme alatt állott, de rendelkezett bizonyos belső autonómiá-
val. Ahogyan Havasalföld vagy Moldva, úgy Bosznia is gyakorta azt a 
látszatot keltették a külföld felé, hogy valójában teljesen önálló államok. 
Más, arrafelé törekedő hatalmakhoz dörgölőztek (tatárok, bizánciak, ve-
lenceiek, később törökök) és olykor, ha kellő támogatást éreztek a másik 
oldal felől, akkor megtagadták a magyar királynak járó adók kifizetését, 
sőt nemegyszer fegyveresen is szembeszálltak Budával. Ilyenkor persze 
óhatatlanul beindult a bűntető hadigépezet, egy-két évig tartottak a har-
cok. Bár olykor sikerült pár hét alatt leverni az ellenállást és akkor megint 
csönd lett arrafelé éveken, évtizedeken keresztül. Nagy Lajos idejében 
idegen seregek nem pusztították az országot, sőt a magyarok nagyobb 
vérveszteség nélkül megúszták Lajos uralkodásának négy évtizedét. Az 
okos király ugyanis itthon csak háborús adókat préselt ki a társadalomból 
a külhonban, zsoldosok által vívott háborúihoz…

Visszatérve a diplomáciára: mint az akkori királyok többsége, Lajos 
sem engedhette meg magának azt a luxust, hogy szerelemből nősüljön. 
Minden bizonnyal voltak szerelmi ügyei, ezekről azonban nem maradtak 
fenn adatok, a máskor oly bőbeszédű krónikások is hallgatnak az efféle 
ügyekről, legalábbis Lajossal kapcsolatban.

A királyoknak dinasztikus és (kül)politikai érdekeket kellett figye-
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lembe venniök, ha házasodni akartak. Így aztán az adott pillanatban – az 
1350-es évek elejéről van szó, amikor már javában folytak a fiatal lovag-
király itáliai hadjáratai! – itthon kellett bebiztosítania a hátát. Elege lehe-
tett a bosnyákok örökös lázadásaiból és a házasság látszott célravezető 
eszköznek ahhoz, hogy István bánt lecsendesítse, végleg a maga oldalára 
állítsa és egyben ezzel pacifikálja Boszniát. Sőt ezeken túl lehettek még 
más okok is, amelyeket a huszonegyedik századból visszanézve már nem 
láthatunk, nem ismerhetünk.

Csak egy baj volt: Kotromanics Erzsébet is gyermek volt még. Ezért 
az esküvővel várni kellett, míg legalább tizennégy éves lesz. Persze ne 
képzeljük, hogy a király ezalatt önmegtartóztató életet élt volna. Hét éve 
ült már a trónon, amikor a pestis elvitte első feleségét. Mindig mindenben 
számíthatott anyjára, a lengyel Erzsébetre, aki folyton mellette volt és 
ez később is így maradt. Kivéve talán azt az időszakot, amikor Erzsébet 
elment Nápolyba és Rómába, felkereste a pápát és a fiát is – röviddel an-
nak tragikus halála előtt. Aztán hazajött és igyekezett segíteni Lajost az 
uralkodásban is. Ez nyilván nem tetszett mindenkinek, a főurak biztosan 
ellenszenvvel figyelték, hogy egy asszony is bele-beleszól a kormány-
zásba. Mégsem tudunk arról, hogy az idősebb hölgy befolyása a fiára 
túlment volna a szokásos határokon. Semmi esetre se úgy képzeljük hát, 
hogy valamiféle egészségtelen anya-fia kapcsolat alakult ki, ahol Erzsé-
bet teljes súlyával ránehezedett volna gyermeke életére és mindenben 
döntött volna helyette. Nem, Lajos nagyon is önálló volt, apja nevelte az 
uralkodásara, az anyját csak mint nélkülözhetetlen tanácsadót „tartotta 
meg”. Erzsébet kései haláláig híven szolgálta hát fiát és így választotta 
hazáját, Magyarországot.

De most egy másik Erzsébet bukkant fel Lajos életében. Nem tudjuk 
pontosan, hol és mikor találkoztak először. Az sem zárható ki, hogy a 
csitri lány és a huszonéves fiatalember (aki, ne feledjük, akkor már Euró-
pa egyik nagyhatalmának teljhatalmú ura volt) talán csak az esküvő előtti 
napokban látták meg egymást? Ebben sem lett volna semmi szokatlan 
azokban az időkben. Arról itt szó sem volt, hogy ismerik-e, szeretik-e 
egymást, összeillenek-e és így tovább. A mai szempontokat nem okos 
dolog visszavetítetni azokba az időkbe. Különösen nem egy dinasztikus 
jellegű királyi házasság esetében.

Az esküvőre 1553-ban került sor, Erzsébet tizennégy, Lajos huszon-
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hét éves volt akkor. Egyikük sem sejthette, hogy mi minden történik majd 
velük a következő évtizedekben, és ennek sokszor éppen a gyermekeik 
lesznek okozói – amellett, hogy ők isszák meg majd a levét mindannak, 
amit a szülők műveltek.

– Óh, asszonyom, királyném, azzal nem lesz semmi baj.
Erzsébet komolyan tekintett a papra. A ferences barát meghajolva 

állt előtte. De nem hajolt a földig, ahogyan az udvarban oly sokan, és 
nem is vetette föl fejét kevélyen, miként a nagyurak szokták. Csak a ki-
rály jelenlétében szelídülnek az amúgy vad tekintetek, már nem csörren-
nek a kardok, fejeiket meghajták.

Ez a barát most olyan volt, mint egy fekete madár. Karcsú madár, 
mert magas és sovány. Jobban is illik hozzá a kissé beesett arc és a mé-
lyen ülő szem, mintsem ha kövér lenne és mosolygós. Erzsébet nem sze-
rette a simulékony embereket, kikből itt a királyi udvarban éppen eleget 
láthatott. Különösen anyósa körül nyüzsögtek az effélék.

De most csak ő volt itt. Az ágyasház bejáratát férfiember ugyan nem 
léphette át, legfeljebb maga a király. De az úr most külhonban kalando-
zik, ám az élet nem állhat meg. A gyerekekre is gondolni kell. Máriának 
nevelőre van szüksége, sőt nemsokára a kis Hedvig is nővére nyomába 
léphet.

A pap nem számított férfinak, átléphette hát a küszöböt. A kis helyi-
ségbe besütött a nap. Az égen komor felhők nyargalásztak, a nyár végét 
mindenki érezhette a csontjaiban. Az ősz szinte már itt is volt. Gyümöl-
csökkel, hajnali fagyokkal, néha dérrel a fák ágain. Erzsébet is megbor-
zongott:

– Dolgod lészen az, amit a király úrral már megbeszéltetek. Felké-
szíted Mária lányomat az életre, megtanítod neki mindazt, amire szüksé-
ge vagyon és lészen. A deák nyelvet, meg nagyobb gyakorlatot a betű-
vetésben. Tudjon beszédet tartani, tehát a retorika se legyen idegen tőle. 
Tudjon németül megszólalni és értse is, amit néki mondanak e nyelven. 
A többi tudnivalót más tanítók okítják majd neki, köztük én is ott leszek.

A pap ismét meghajolt, de szinte rögtön felemelte a fejét. A szemé-
ben ott égtek a kérdések, és a királyné ezt jó látta. Hát kegyesen intett:

– Kérdezz, atyám.
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1353 után aztán olyasmi történt, amire a királyi udvarban senki sem 
számított.

Kotromanics Erzsébet nem esett teherbe.
Sem az első évben, sem a másodikban, sem a harmadikban, negye-

dikben, ötödikben… És így tovább!
Rettenetes volt, árnyékot borított mindenre. A királyi udvar egész 

életére – ami egy csöppet sem túlzás. Nem azt állítjuk, hogy több száz 
ember, főurak, alacsonyabb rendű és rangú beosztottak, hivatalnokok, 
döntéshozók és mások, nők és férfiak, sőt még a szolgák is ezen csám-
csogtak volna nap mint nap – dehogy. Viszont nem kétséges, hogy Lajos 
számos döntése emiatt elhúzódott, bizonytalanná vált. Csakúgy, mint az 
egész dinasztikus kérdés!

Hiszen alapvető volt tudni, mi lesz, miképpen lesz a jövőben? Még 
az ország közigazgatása is függhetett attól, hogy mikor születik meg 
az annyira várt utód. Az Árpád-házi királyok alatt bevett szokássá lett, 
hogy a király leendő utódjának – vagyis önnön fiának – már születése-
kor hercegi címet adományozott, majd az ország egyik tartományát rá-
bízta. Magyar viszonyok között a leggyakrabban ez Horvátország volt, 
vagy ahogyan akkortájt sokan nevezték: a Délvidék. Merthogy a horvát 
tartományba beleértették Dalmáciát, sőt néha egyes balkáni területeket 
is. A király uralta hát az egész országot, de a felnövekvő fiatal herceg 
nemegyszer éppen a déli tartományok fölött „uralkodva” tanulhatta ki 
a „szakmát”. Vagyis azt, hogyan kell (el)bánni a főurakkal, hogyan éde-
sítse őket magához vagy hogyan számoljon le, szorítsa ki a hatalomból 
azokat, akik szembeszálltak vele vagy nem értettek egyet a herceggel 
egyes részkérdésekben. Megtanulta a közigazgatás csínját-bínját, tudott 
adományleveleket diktálni, külföldi követeket fogadni és azokkal diplo-
máciai tárgyalásokat folytatni, tudott ítélkezni – mert hisz a király vagy 
egy tartomány ura a legfőbb bíró, végső fórum is volt a vitás ügyekben az 
alattvalók számára – megtanulta kezelni a katonai kérdéseket, fogalmai 
lehettek az adókról, azok fajtáiról, beszedési módozataikról, felhasználá-
sukról, a kincstár ellenőrzéséről és így tovább.




