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Előszó

Ismert és kevésbé ismert királynők, császárnők sorsa váltakozik majd a
következő lapok százain. Több földrészen éltek és viaskodtak a férfiak
világával. No meg a körülményekkel. Mindnyájan a maguk korának

lányai voltak, éljenek bármikor, bárhol.

Nem csak a nagyon ismert lányok és asszonyok kerültek be ebbe a
könyvbe. Szándékosan választottam közéjük olyant is, akiről
kevesebben, kevesebbet tudunk. Aki mindenre kész volt a hatalomért,
másról nem is álmodott - és olyant is, akinek a hatalmat szinte csak a
véletlen adta kezébe. Mindannyiuk sorsa arra mutat, hogy soha, sehol
nem volt könnyű dolga annak a nőnek, aki bármilyen módon is egy
ország, egy birodalom élére került. Mióta világ a világ, a trónok
gazdáinak kilencvenkilenc százaléka férfi volt. Mégis akadtak nők, akik
remekül megállták a helyüket. És akadtak olyanok is, akiket
összeroppantott a túl nagy teher vagy a környezet nyomása. Többen
közülük csúfos véget értek. Vigasztalásul csak annyit: bizony így volt ez
a férfiak között is.

Néhány tanulságos és érdekfeszítő történet következik hát szelíd és
vad asszonyokról, tehetetlenül sodródó vagy sorsukat vakmerően
irányító nőkről. Ravaszakról és szelídekről, jólelkűekről és tigrisként
vadakról, bátrakról és szerencsétlenekről. Egyszóval - emberekről…
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Őrülten szerelmes ősanya

(Juana volt a neve. Anyanyelvén nem véletlenül nevezték így: Juana, la
loca - Johanna, az őrült. Beteg agyával, elferdült tudatával egy egész

nemzedéket fertőzött meg. Európa történelmére századokon át
rányomták bélyegüket azok az őrült vagy gyengeelméjű koronás fők,

akik tőle származtak…)

Pedig minden olyan szépen indult. Már a származással sem volt
baj, sőt. Azt is mondhatnánk, hogy a tizenötödik századi Európa
egyik legjobb, a trónon igen biztosan ülő pár gyermekeként látta
meg a napvilágot.

1469-ben az Ibériai-félsziget három állama közül kettő, a mai
Spanyolországot akkor alkotó Aragónia és Kasztília egyesült. Az
egyik ura kasztíliai Izabella, a másiké Aragóniai Ferdinánd volt.
Házasságra is léptek - ők voltak a „legkatolikusabb uralkodók”, a
később annyit emlegetett híres „Izabella és Ferdinánd”, akik húsz-
egynéhány évvel később pártját fogták Kolumbusznak. Igaz, nem
kis rábeszélésre vállalták a dolgot, nem utolsósorban azért
haboztak, mert a tervezett „indiai expedíció” pénzbe is került. Sem
Izabella, sem Ferdinánd nem arról volt híres, hogy okos dolgokra
szórta volna el az alattvalók adóiból származó pénzt. Inkább
magukra költötték. Mellesleg az a nagyzoló csavargó sem keltett
bennük bizodalmat, akiről azt sem lehetett tudni, voltaképpen hol
született és miféle származék volt, mégis nagyon magabiztosan
viselkedett.

De ez egy másik történet. A pár amellett, hogy erősen politizált -
kiűzték a mórokat, aztán a zsidókat, kezdték meghódítani az
ölükbe esett Amerikát, no és feltalálták az inkvizíciót is - maradt
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ideje a gyermekek nemzésére. Ezt - ahogyan abban a korban,
különösen uralkodóktól elvárták - közepes sikerrel űzték. Mivel
igen sok gyermek halt meg már a pólyában, különféle
betegségekben, minden családban több gyermeket szültek az
asszonyok, aztán reménykedtek, hogy ezek közül néhány csak
megmarad.

A királyi családoknak persze jobb életkörülményekre és jobb
orvosokra tellett, hát elméletileg több esélye volt az életben
maradásra egy selyempólya kicsiny lakójának, mint egy falusi
parasztkunyhó nyomorba születő porontyának. Ennek ellenére
azért itt sem ment minden zavartalanul. Ki tudja, Johanna-Juana
melyik ősétől örökölte enyhén szólva nem éppen higgadt és
zavartalan elméjét?

Az előkelő uralkodó párnak öt gyermeke született, egy fiú és
négy lány. Johanna a harmadik volt a sorban. Az első
természetesen Juan, vagyis János volt. Juana után pedig Maria és
Caterina, vagyis Katalin jött a világra. A legidősebb lányt a portugál
királyhoz adták feleségül.

A sorban a következő tehát Juana volt. Apja igazán jót akart,
amikor egy akkoriban igen jelentős európai dinasztiába akart ily
módon beházasodni: lányát felajánlotta a Német-római Császárság
trónörökösének, az akkor még csak tizennyolc éves Fülöpnek. Akit
nem ok nélkül neveztek mindenfelé Szép Fülöpnek. Ebből persze
egyértelmű, hogy nagyon csinos férfi volt már ilyen fiatalon is és
kétségtelenül számos hódítással büszkélkedhetett (büszkélkedett
is…). Senki sem számolta, legkevésbé ő maga, hány hölgy ágyában
fordult meg ez a történelmileg kissé elkésett, örökké szerelmes
lelkű lovag.

Juana-Johanna tizenhét éves volt ugyanakkor. A menyasszonyt
illik megtekinteni, sőt - feleségül venni. Nos, Szép Fülöp e célból
kíséretével végigutazta fél Európát, míg Spanyolhonba érkezett (a
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krónikák csak halványan céloznak rá, hogy útközben számos
hódítással dicsekedhetett, ám ezen cselekedetek közben a
legkevésbé sem a kardját használta).

Az elbeszélések nem eléggé világosak a tekintetben, hogy melyik
tetszett a másiknak jobban - tény, hogy a kortársak „heves
szerelemről” beszéltek és írtak velük kapcsolatban. Lehet persze,
hogy inkább Johanna esett bele a csinos vőlegénybe. A házasságot
eltervezték, dátumát is kitűzték - de állítólag azt a napot sem
tudták már kivárni. Feltesszük, hogy inkább Juana volt az, aki
rábeszélte leendő férjét: ne várjanak már azzal a szexszel! Persze, a
két „legkatolikusabb uralkodó” lánya azért csak nem bújhatott az
ágyba egy férfival. De erre is volt orvosság - gyorsan hívattak egy
papot, az minden ceremónia mellőzésével összeadta őket és akkor
aztán mohón egymásnak eshettek.

Mindez nem akadályozta meg őket abban, hogy két nappal
később ország-világ szeme láttára még egyszer megtartsák a nagy,
az „igazi” esküvőt.

Szép Fülöp egy gazdag tartomány - akkor ország - Burgundia ura
volt. Nem árt tudnunk, hogy Ferdinánd jól számított. A fiatalember
az adott történelmi pillanatban már Európa egyik leggazdagabb
embere volt, apja halála után pedig feltehetően ő lesz a német-
római király, netán császár, vagyis főként Európa közepén uralja
majd a sok német tartományt és Ausztriát annak birtokaival,
többek között Magyarországgal is.

Ez volt a jövő, amely csakugyan felhőtlennek látszott, mondjuk az
Ibériai-félszigetről nézve. A fiatal pár Brüsszelbe költözött,
ahonnan egy idő után nem éppen vidám hírek érkeztek a forró
spanyol földre.

Szép Fülöp ugyanis - nevéhez híven - tizenkilenc meg húsz- és
huszonegy évesen sem akart lemondani a testi örömökről. Vagy
legalábbis nem úgy képzelte, hogy ezután már mindig csak
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Juanával fog lefeküdni. Otthon sem mentek jól a dolgok. A
legidősebb fiú, a spanyol trón örököse, Juan állítólag a sok
szerelmeskedésbe halt bele fiatalon. Eltelt egy év, és - talán más
okból - de életét vesztette az első lány is, aki a portugál királyhoz
ment feleségül. Ekkor érdekes módon Juana-Johanna lett a kijelölt
trónörökös.

De ő Brüsszelben élt és vívta a maga harcát a csinos
nőcsábásszal, aki a sors (és apja) akaratából mintegy véletlenül
éppen az ő férje lett. Fülöpünk annyira természetesnek tartotta
saját férfiúi jogait minden más nővel szemben, hogy kényelemből
ki sem járt az udvarból - ott, a felesége szeme láttára kezdett
szemezni egyre újabb és újabb hölgyekkel, és persze sorra
hódította őket. Amikor aztán viszonyt kezdett Juana egyik
udvarhölgyével is, betelt a mérték.

Korabeli krónikások nagy élvezettel és kitüntető részletességgel
örökítették meg, hagyták ránk az egyik ilyen affér részleteit.

Egy alkalommal, valamilyen udvari rendezvényen Szép Fülöp a
felesége szeme láttára, füle hallatára kezdte dicsérni az egyik,
általa éppen szeretőnek kiszemelt hölgy csodaszép frizuráját.
Juana vörösödő arccal hallgatta, egy ideig még sikerült türtőztetnie
magát. De amikor a férj szavai már nagyon leplezetlenül is a
széptevés mezejére értek, súgott pár szót egyik szobalányának. Aki
elrohant, majd visszatért és valamit asszonya kezébe csúsztatott.

Egy olló volt.

Juana-Johanna sem volt csúnya nő és nehezen tűrte, hogy így
megszégyenítsék az egész udvar előtt. Inkább az a szemtelen
perszóna szégyenüljön meg! - gondolhatta, mert egyszer csak
odafutott az agyba-főbe dicsért asszonykához, előrántotta az ollót
és mielőtt a hölgy tiltakozhatott, ellenkezhetett volna, gyakorlott
mozdulatokkal körbeszaladt a fején. A gyönyörű fürtök a padlóra
hullottak. Apródfrizurát csinált a rémülettől és döbbenettől nem is
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ellenkező, mozdulni sem tudó, ámde sírva jajveszékelő
udvarhölgynek…

Aki leghamarább magához tért, az Szép Fülöp volt. Akárcsak az
egész udvar, ő is lebénult a látványtól, de tudat alatt sejtette, itt
bizony nem másnak - neki kell lépnie. Hát reagált is - a maga
módján. Ott az egész királyi udvar szeme láttára nekirohant
asszonyának és ütlegelni kezdte Juanát.

Aki meg most döbbent meg. Erre aztán igazán nem számított.
Férjeura alaposan helybenhagyta őt, sírva menekült vissza
lakosztályába.

Mondani sem kell, mekkora tekintélye lehetett mindkettőjüknek
ott, ahol ilyesmi megeshetett. Persze a jónép a királynak adott
igazat, először is azért, mert férfi volt, másodszor meg mindenki
tudta, hogy léte Fülöptől, és nem Juana bolondériáitól függ.

Mert bolondériákban aztán nem volt hiány. Juana egyre
különösebben viselkedett. Télvíz idején egy szál ruhában lovagolt
ki. Felment a várkastély egyik tornyába és ott mozdulataival a
madarakat utánozta, mint aki szeretne elrepülni. Környezetében
fokozatosan lecserélték a spanyolokat, hamarosan csupa
németalföldi vette körül, akikkel nehezen értett szót. Végül csak
egy spanyol maradt mellette - egy Izabella által küldött kemény
pap, aki alighanem inkvizítor volt otthon. Itt a szerencsétlen
fiatalasszonyt egrecírozta, egyre újabb penitenciákat róva rá
állítólagos bűnei miatt. Nem csoda, hogy az asszony egyre
furcsábban viselkedett, olykor pedig hosszabb időre
búskomorságba esett.

Féltékeny is volt, mert férje bizony nyakra-főre csapta a szelet
más nőknek, akiket aztán rövid úton ágyba is vitt. A környéken
szaporodtak a Fülöphöz hasonló újszülöttek… De amikor Juana
féltékenységi jelenetet rendezett, férje egyszerűen bezáratta
lakosztályába és megtiltotta, hogy onnan kitegye a lábát.
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Útjaik eléggé elváltak, persze nem teljesen. Fülöpöt untatta, hogy
felesége folyton terhes, vagy éppen szül. Ehhez persze némileg ő
maga is hozzájárult, mint tudjuk - az ilyesmi nem megy férfi nélkül
és akkoriban sem ment. Mindenesetre Fülöp folyton teherbe
ejtette nejét, és míg az a hasát növelte, ő lovagi tornákat és
vadászatokat, lakomákat és másféle mulatságokat rendezett.

Ez így ment pár évig, aztán Fülöp és Juana hazalátogattak
Spanyolországba. Izabella elintézte, hogy Fülöp és Johanna
legyenek a spanyol trón örökösei, de a szépséges Fülöp ennek sem
tud örülni. Nem érzi magát jól, tán attól fél, hogy megmérgezik?
Hát egy napon úgy dönt: neje akár jön vele, akár nem, ő bizony
hazamegy Németalföldre.

Úgy is tesz. Juana már csak azért is maradni kényszerül, mert
megint terhes. Megint csak furcsán viselkedik, és amikor megszüli
második fiát, az sem változtat az állapotán. Sőt, az egyre romlik. Ő,
aki azt tervezte, hogy férjével együtt fogja uralni a brüsszeli trónt -
most erről lemond. Megvan ugyan a remény, hogy talán egykor a
hazai, a spanyol trónt uralják majd közösen - vagy ő egyedül? -, de
ez is nagyon távolinak látszik.

Biztosan eszébe jutott a nagyanyja, aki portugál királylányként
érkezett a spanyol udvarba. A király vette őt feleségül. Ő is nagyon
szerelmes, ő is nagyon bánatos volt. Amikor a férje meghalt, nem
merték bezárni, pedig szabályosan megőrült. Beleőrült a
fájdalomba, annyira hiányzott neki a férje. A nagymama bizony
több mint negyven évig olykor csendes, olykor kevésbé csendes
őrültként élt még. Juana biztosan gondolt rá is. Ahogyan múltak a
hónapok és az évek, rá kellett jönnie, hogy Szép Fülöp - a kezdeti
fellángolást leszámítva - bizony inkább a hozománya miatt vette őt
feleségül.

De ez nem változtatott azon, hogy Juana továbbra is halálosan
szerelmes volt férjébe. Fülöp bármilyen is volt, bármit is tett, Juana
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csak rá vágyott, vele akart élni. De most nem tudott utána menni,
mert háború tört ki Franciaország és Spanyolország között. Oda
pedig szárazföldön át vezet az út. (Nem tudni, miért nem jutott
eszébe senkinek, hogy az Ibériai-félsziget megkerülésével az
asszonyt egy hajón is hazavihetnék Brüsszelbe? Vagy ez nagyon
kockázatos útnak számított akkoriban a kalózok, viharok és
ellenséges hadiflották miatt?)

Úgy telt el majdnem két év, mikor végre 1503 vége felé egy
futárnak sikerült átverekednie magát az ellenséges országon és
megérkezett Medina del Campo közelébe. Abba a várba, ahol
Juana élt szerény kíséretével, várva a híreket a háborúból és a
férjétől.

Nos, Fülöp most magához hívta asszonyát! Aki persze rögtön
indult volna, mert sejtelme sem volt arról, mit talált ki megint a
férfi. Aki legalább annyira ravasz és romlott is volt, mint amennyire
szép. Ugyanis akkor már rájött: az lesz a legegyszerűbb, ha
valahogyan kitúrja Juanát a közös tulajdonból. Úgy az övé marad
nemcsak Németalföld, hanem megszerzi Spanyolországot - és
annak összes tengerentúli gyarmatát! Kolumbusz akkoriban
fordult meg néhányszor és Európa-szerte csodákat meséltek arról,
mi is található az óceán másik oldalán. Hogy napnyugaton még a
háztetők is aranyból vannak, csodálatos drágakövek, fűszerek és
termékeny földek, mérhetetlen gazdagság várja az európaiakat!

Nem lenne rossz birtokolni mindezt, gondolhatta Fülöp, és tett is
lépéseket. Igen ravasz tervet eszelt ki: mivel Juana annyira
szerelmes beléje, hát addig szomorítja az asszonyt, amíg az
megőrül. Akkor aztán erre hivatkozva megszabadul tőle és ölébe
hullnak a nagy birodalmak!

Az 1500-as évek elején ez nagyon is kivitelezhető, reális tervnek
látszott, különösen ismerve a résztvevőket.

Amikor például nem indulhattak azonnal Fülöphöz Medina del
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Campoból, Juana egy egész éjjel és a következő éjjel a várkapu
leeresztett rácsát rázza tehetetlen dühében. Végre anyja
közbelépésére kiengedik és mehet Fülöphöz. Az anyja nyilván
nemcsak a nagyanyja betegségéről tud - Izabella apja és egyik
testvére is elmegyenge volt. Nem mintha ő maga másféle lett volna
- annak idején Izabella is betegesen féltékeny volt férjére,
Ferdinándra. Szép kis család, gondolhatták a királyi udvarban.

Flandriában aztán minden folytatódott ugyanúgy, mint két évvel
korábban Juana csak spanyolokkal volt hajlandó körülvenni magát,
akiket a férje utált, összeesküvőknek és piszkos délieknek nevezett
és borsot tört az orruk alá. Juana vadul szerette férjét, aki ezzel
vissza is élt. Szexuálisan zsarolta nejét - csak akkor volt hajlandó
lefeküdni vele, ha teljesítette valamilyen kérését, betartotta
tilalmát. Juana viszont joggal várta volna el a hűséget, amit szép
Fülöptől elvárni naivság, sőt ostobaság volt. Az ezerszer csalódni
kényszerült feleség nemegyszer hihetetlen patáliákat csapott,
féltékenységi jeleneteinek híre bejárta az országot. Mondani sem
kell, Fülöp ezt uralkodói tekintélye csorbításának tartotta (az is volt,
akkoriban nagy szégyen volt egy férfinak, ha otthon az asszony volt
az úr, vagy akár csak felmerte emelni a szavát!) - és tett ellene.

Persze voltak itt irracionális dolgok, események is. Juana
különféle mániáknak élt, például naponta többször is megmosta a
haját, aminek nyilván nem volt semmi értelme, különösen télvíz
idején. Hát a férje megtiltotta, de az asszony csak azért is folyton
hajat mosott. Ezzel egyidőben Juana azt is leste, melyik
udvarhölgyére néz a férje nagy tetszéssel - annak aztán körmével
végigkaparta az arcát, olyannyira, hogy maradandó nyomokat
hagyott rajta. Ilyenkor a hölgy nemesi családja szaladt panaszra a
királyhoz, akinek néhányszor tekintélyes összegű kárpótlást kellett
fizetnie az udvarhölgyek családjának. Érthető, ha neki is kezdett
elege lenni „a spanyol nőből”. Egy-egy újabb „csínytevése” után
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férje megint elverte és bezáratta egy szobába.
Akkor persze a maga számára feltalálta az éhség-sztrájkot. Ez

volt az egyetlen fegyver, ami még bizonyos értelemben maradt a
„kezében”. Amikor már komolyra fordult a helyzet - mert nem is
egyszer veti be az asszony az élelem elfogadásának megtagadását
- Fülöp ettől sem esik kétségbe, lefogatja az asszonyt és időnként
azért valamilyen táplálékot lenyomnak a torkán - csoda, hogy nem
fulladt meg.

A következő lépés az volt a házaspár immár élet-halál
küzdelmében, hogy Fülöp összeíratta egy napló formájában -
napról napra, hétről hétre pontosan követve az eseményeket,
mindazokat a furcsaságokat, amikkel kedves neje szolgált. Aztán
ezt a magaviseleti naplót, amikor már jó vastag lett, elküldette a
spanyol királyi párnak. Hadd olvassák az új Amerika-birtokos
Ferdinánd és Izabella, milyen lányt sóztak a nyakába! Hadd lássák,
mennyit szenved ő és királyi udvartartásának szinte minden tagja
az őrült nőszemély miatt!

Fülöp viszont nagyban játszott. Akkor a kortársainak nem igazán
volt még világos, amit ma már tudunk: mindenáron el akarta
ismertetni az európai uralkodókkal, hogy a felesége őrült. Ha ezt
elfogadják, akkor elválhat tőle, de megtarthatja annak birtokait - és
ez itt a lényeg! Csak ott nem vált be a számítása, hogy akkor sem
kaphatja meg Kasztíliát és a tengerentúli gyarmatokat. Otthon
ugyanis Ferdinánd és Izabella elintézték a törvényhozással, hogy
ha Juana valami módon nem kerülhet a spanyol trónra, akkor a
férje sem támaszthat semmilyen igényt. A spanyol uraknak is
elegük lehetett Fülöpből, akit pedig ismertek személyesen is, hisz
éppen elégszer megfordult náluk.

A tét nem volt kicsi, ezzel mindenki tisztában volt.
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