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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

Az Anjouk évszázada II. 

I. (Nagy) Lajos 

 

 
1. Az apai örökség 

 

   Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette 

Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen királyunk, akit történetírásunk a „nagy” 

jelzővel illetett, nem is érdemtelenül. Apja egy jól szervezett, erős országot hagyott fiára. 

Hazánk gazdasága szilárd pénzügyi alapokon nyugodott, a kincstár tele volt. Emlékezzünk rá, 

hogy annak idején, mikor Károly Róbert uralma kezdődött, milyen mély gazdasági és 

politikai válságban volt az ország! Lajost édesapja már gyermek korában királynak nevelte, 

hiszen két bátyja viszonylag fiatalon elhunyt. Minden jelentősebb eseményen részt vett, 

esetenként hadjáratokra is magával vitte apja. 

   A korabeli krónikák tanúsága szerint Lajos kedvesebb, közvetlenebb és ezáltal népszerűbb 

ember is volt, mint Károly Róbert. A magyar történelem Nagy Lajosban már régóta 

lovagkirályát tiszteli, s nem is alaptalanul. Hadjáratok idején sokszor tűnt ki személyes 

bátorságával és vitézségével, többször párbajozott is. A kortársak kiemelték vallásosságát is, a 

pápa a „hit zászlótartója” kitüntető címet adta a magyar királynak. Nyílt észjárású, szellemes 

gondolkodású ember volt. Jellemének különösen emberi vonása, hogy második házassága 

szerelmi házasság volt. A boszniai uralkodó lányát, Kotromanics Erzsébetet szerelemből 

vette el. Első feleségét, Luxemburgi Margitot, aki a későbbi IV. Károly császár lánya volt a 

pestis ragadta el. Maga Lajos is megkapta a halálos kórt, de csodával határos módon felépült 

belőle. Negatív jellemvonásként említették vele kapcsolatban a történetírók, hogy hírtelen 

haragú volt. Sokszor indulatból cselekedett. Az utóbbi tulajdonságát valószínűleg édesapjától 

örökölte. 

   A fennmaradt krónikákban Nagy Lajos személye összehasonlíthatatlanul nagyobb teret 

kapott, mint apja. A lovagkirály tekintélye, látványos hadjáratai, színes udvartartása hálásabb 

témát szolgáltatott, mint apja szívós, és kevésbé látványos tevékenysége. Egy dolog azonban 

biztos: Lajos király naggyá az apai örökség miatt tudott válni. 

 

 

2. Társadalmi változások Nagy Lajos korában 

 

   Egy igen lényeges fejlődési szakasza zárul a magyar társadalomnak Lajos uralkodása idején, 

ugyanis ekkor alakult ki a magyar társadalom két fő csoportja az egységes nemesség és 

jobbágyság. Természetesen az egységességet itt jogi értelemben kell értenünk. Az Árpád-kori 

társadalom különböző rendű és rangú hadakozó elemei: várjobbágyok, királyi szerviensek, 

erdélyi és egyéb nemesek váltak egységessé. A magyar nemesség egy érdekes képződmény 

volt Európában. Máshol ugyanis egyfajta életmódhoz kapcsolódott a nemesi állapot: a lovagi 

életmódhoz. Nálunk viszont egyértelműen a földhöz kapcsolódott a nemesi lét. Azaz itt 

minden nemes egyben földbirtokos is volt. A kiváltságok nem személyhez, hanem a földhöz 

kötődtek. A birtokosok nemesek voltak, a birtoktalanok „nemtelenek”. A család vagyona, a 

birtok férfiágon öröklődött. Ha nem volt fiú örökös, akkor a leány a vagyon értékének 

negyedét kaphatta meg, de csakis anyagi javakban (leánynegyed). Ha több fiú örökös volt, 

akkor a fiak szigorúan egyenlő arányban örökölhették a birtokot. 



 

II 

   A nemesség egységességét, az „egy és ugyanazon nemesi szabadság” elvét Lajos király 

törvénybe is foglalta 1351-ben. Az 1222. évi Aranybullát Lajos „örök időkre” megerősítette, 

egyetlen cikkely kivétel, ami a nemesi birtok öröklésére vonatkozott. Megtiltotta ugyanis azt a 

gyakorlatot, hogy a nemes szabadon rendelkezhetett birtoka felett. Az 1351-es törvény előírta, 

hogy a birtoknak az elhunyt családjára kell szállnia. Ha fiú örökösök nélkül halna meg a 

tulajdonos, akkor a birtok visszaszállt a királyra. A későbbiekben ezt tekintették az ősiség elve 

megfogalmazásának. Úgy tűnik, hogy a rendelkezés a nemzetségi örökösödési rend korlátlan 

érvényesülését szolgálja. Pedig itt másról van szó!  A cél az volt a király részéről, hogy a 

férfiág kihalása után uratlanná vált birtokok ne maradhassanak magánkézben, hanem 

visszaszállván a királyi udvarra, annak pozícióit erősítsék. 

   Az 1351-ben meghozott törvények között találjuk az ún. kilencedről szóló törvényt is. Itt 

nem egy új adófajtáról van szó, hanem egy régi adónak a kiterjesztéséről. A kilenced ugyanis 

korábban a bortermelés adója volt, amit most Lajos kibővített a gabonatermesztők számára is. 

Tehát a bor- és gabonatermésből a kilencedik tizedet a földesúr számára kellett beszolgáltatni 

a jobbágynak. A középkorban egyébként a kilenced fizetése a gyakorlatban nem nagyon 

érvényesült! 

   A kor nemessége lényegében két teljesen különböző részből állt: az udvari nemességből és a 

megyei nemességből. Az udvari nemesség egy szűk elit csoportot alkotott. Az ország 

leggazdagabb embereiről volt szó, ugyanis az udvari léthez igen sok pénz kellett. Az udvari 

lovagok a király állandó kíséretéhez tartoztak, és ők viselték az országos főméltóságokat, 

illetve katonai erejük adta a királyi hadsereg magvát. A királyi tanács tagjai is ők voltak. 

Természetesen itt nem csak világi bárókról van szó, hanem egyházi főméltóságok is helyet 

kaptak az udvari nemesség soraiban. Ez a szűk csoport mindössze kb. 200 főből állt! A 

magyar nemesség zöme a vármegyékben élt, és nem is nagyon hagyta el szűkebb lakóhelyét. 

Legfőbb érintkezési helyük a kéthetente tartott megyegyűlések voltak. A vármegyei nemesség 

fontos választott tisztségviselője volt a négy szolgabíró, akik a megyei nemesség önállóságát 

fejezték ki. A legtöbb megyei nemes szeretett volna kiemelkedni vidéki elzártságából, és tagja 

lenni az udvari nemességnek. Ennek a törekvésnek a szép példáját vélhetjük felfedezni Toldi 

Miklós alakjában, aki Lajos zsoldosvezére volt, majd megyésispáni rangot is kapott. 

   A társadalom másik oldalán álló nagy csoport, a jobbágyság a XIV. század közepére kezdett 

egységessé válni. Az Árpád-korban még sokféle jogállású és szabadsággal bíró parasztságot 

fedezhetünk fel. Nagy Lajos korára létre jön a személyében szabad, főleg pénzzel és 

terménnyel adózó, költözési joggal is felruházott telkes jobbágyság. Az óriási különbség a 

későbbi évszázadokhoz képest az volt, hogy nem kellett robotmunkát teljesíteni és tulajdonnal 

is rendelkezhetett a jobbágyság. A tulajdont az önálló telek jelentette, a hozzá tartozó házzal. 

Mindehhez még hozzájött az a rész, amit a falu közös használatú legelőiből, szántóiból, 

erdeiből kapott a jobbágy a falu határában. A későbbiek folyamán, főleg a XV. században már 

nem egy család, hanem esetenként több gazdálkodott egy telken, amit természetesen meg 

kellett osztani: így jöttek létre a fél-, negyed- és nyolcadtelkek. Ezzel párhuzamosan 

megjelentek a zsellérek is, akik nem rendelkeztek telekkel, sőt sokszor még házhellyel sem. A 

jobbágyi terheket is a teleknagyság szerint állapították meg. A jobbágyság terhei ekkoriban a 

következő tételekből álltak: évi pénzadó (cenzus), évente három alkalommal „ajándék” 

fizetése, évente néhány napi robot, a falu lakossága által közösen fizetett adók, a királyi 

kincstárnak fizetett adó, és az egyházi tized, a szőlőket külön terhelte még a kilenced, amit 

1351-ben Nagy Lajos kiterjesztett a gabonatermesztőkre is. A jobbágyi lét még sem 

elviselhetetlen, hiszen lehetőség volt pluszjövedelmek megszerzésére, vagy ha túlzottnak 

találta terheit a jobbágy, akkor el is költözhetett az adott birtokról. 

 

 

 



 

III 

   A városi fejlődés tovább tartott Nagy Lajos uralkodása idején is, és kialakultak véglegesen 

azok a várostípusok, amelyek hosszú időkre meghatározták hazánk településszerkezetét. 

Elsősorban a kiváltságjogok adása jelenthette a felemelkedést a települések számára. Kisebb-

nagyobb falvakat vásártartási joggal ruházott fel az uralkodó, így azok mezővárossá 

(oppidum) válhattak. A mezőváros fogalom itt nem arra utal, hogy mezőgazdasággal 

kapcsolatos tevékenységet űztek volna lakói, hanem arra, hogy nem fallal körülvett városról 

van szó. A fallal körülvett szabad királyi városok (civitas) a vásástartási jogon felül még 

számos kiváltsággal lettek felruházva: önkormányzatiság, pallosjog, árumegállító jog stb. 

Lakói felett a nádor ítélkezett, adóit a királyi kincstárba fizette be. A mezővárosok lakói 

általában jobbágyok voltak, és földesúri fennhatóság (világi vagy egyházi) alatt álltak, illetve 

ők is ítélkeztek felettük. Adóikat viszont ők is egy összegben fizethették be. Még a 

legnagyobb városok gazdasági ereje is elmaradt a hasonló nyugat-európai településekétől, s 

polgárságuk sem válhatott olyan politikai tényezővé, mint nyugaton. 

 

 

     

3. A terjeszkedő külpolitika 

 

   Nagy Lajos úgy gondolta, hogy a királyság, mint intézmény elsősorban a hírnév, a dicsőség 

gyarapításának eszköze. Ennek érdekében igyekezett is mindent megtenni. Már uralkodása 

elején szembe került egy olyan kérdéssel, amely még édesapja uralkodásának idejére nyúlt 

vissza. Ez a nápolyi trón megszerzésének reménye volt. 

A nápolyi hadjáratok 

   1343 elején Róbert, nápolyi király meghalt, és a trónt leányunokájára, Johannára hagyta. 

Johanna férje viszont nem más volt, mint Nagy Lajos öccse, András herceg. A magyar király 

igyekezett mindent elkövetni, hogy testvére kapja meg a nápolyi trónt. Köztudott volt, hogy 

András és Johanna nem szeretik egymást, és Johanna családjának esze ágában sincsen átadni 

a trónt. 1345-ben András herceget Aversában megfojtották Johanna rokonságának tagjai. 

Lajos király hatalmas haragra gerjedt és a pápától a bűnösök megbüntetését követelte, illetve 

a nápolyi királyság trónját. (A pápa volt Nápoly hűbérura.) Miután a pápa vonakodott a 

követeléseket teljesíteni Lajos katonai erővel kívánt érvényt szerezni követeléseinek. 

   1348-ban vonult be Nápolyba seregével Nagy Lajos, ahol felvette a királyi címet is. A 

nápolyi ház hercegeit maga köré gyűjtötte és többeket kivégeztetett közülük. Az ez évben 

kirobbanó nagy pestisjárvány miatt azonban haza kellett indulnia. A hátrahagyott magyar és 

német zsoldos haderő nem tudta megtartani Nápolyt, Johanna visszatérhetett. 

   1350-ben Lajos egy újabb hadjárattal ismét elfoglalta a királyságot. De ez a katonai 

győzelem sem hozott politikai eredményt. Bebizonyosodott, hogy Nápolyt könnyebb 

elfoglalni, mint megtartani. Nem sikerült a nápolyi és a magyar trón egyesítése. 1352-ben 

pápai közvetítéssel Lajos békét kötött Johannával. 

Dalmácia meghódítása    

   Lajos elsődleges célnak tartotta, hogy befejezze apja művét, és engedelmességre szorítsa az 

ún. „melléktartományokat”. 1345-ben felszámolta a gazdag horvát családok ellenállását, és 

Horvátországot ismét szilárdan Magyarországhoz csatolta. Az 1356-1358 közötti háborúban, 

amelyet Velencével vívott Lajos megszerezte az egész Dalmát partvidéket, és ezzel együtt a 

gazdag dalmát városok feletti ellenőrzést is. Raguza (a mai Dubrovnik), Spalato (Split), 

Sebenico (Sibenik), Zára (Zadar). 

 

 

 

 



 

IV 

Háború a Balkánon 

   Magyarország legerősebb déli szomszédja Szerbia volt, amely Dusán István (1331-1355) 

uralkodása idején élte virágkorát. Az ő halála után azonban Szerbia meggyengült, Lajost ezt 

kihasználva több hadjáratban 1359 és 1361 között megszerezte az Észak-Szerbia feletti 

ellenőrzést. 

   Bosznia szintén a magyar király hűbéres állama lett, sőt ezt a kapcsolatot egy házasság is 

megpecsételte. Miután Lajos első felesége meghalt nőül vette Kotromanics István bosnyák 

uralkodó leányát, Erzsébetet. A kor viszonyai között eléggé ritka jelenségként ez egy szerelmi 

házasság volt. 

   Az 1360-as években hosszabb-rövidebb időre sikerült a királynak hűbéri fennhatóságát 

kiterjesztenie a két román fejedelemségre, Moldvára és Havasalföldre is. Az utóbbi területek 

azért voltak fontosak, mert többször szövetkeztek egy új nagyhatalommal, amely ekkoriban 

jelent meg a Balkánon, ez pedig az Oszmán Birodalom volt. Nagy Lajos először 1375-ben, 

Havasalföldön került szembe az oszmánokkal, s még ebben az évben portyázó török csapatok 

feldúlták a temesi végeket. A magyar lakosság először tapasztalta meg az oszmán pusztítást. 

A magyar-lengyel kapcsolatok  

   A Lengyel Királysággal való viszonyunk még szorosabbá vált, mint Károly Róbert 

uralkodása idején. A lengyel trónon III. Nagy Kázmér ült, aki nagybátyja volt Lajosnak és 

1339 óta kiszemelt örököse is, ha nem születne fiú utóda. A lengyelek legfőbb ellenfelei 

keleten a litvánok voltak, s a velük folytatott háborúban Lajos sokszor nyújtott katonai 

segítséget is. Kázmér 1370-ben meghalt és nem volt fiú örököse, így Nagy Lajos örökölte a 

lengyel trónt. Ezzel létre jött a lengyel-magyar perszonálunió. A két királyságnak közös 

uralkodója lett. Le kell azonban számolnunk azokkal a régi illúziókkal, hogy „Magyarország 

határait három tenger mosta”. Lajos trónra lépésével semmilyen formában, sem jogilag, sem 

ténylegesen nem került függésbe a Lengyel Királyság Magyarországtól. Két, egyenrangú és 

szuverén államról van szó.  

   Lajos édesanyját (a lengyel Lokietek Erzsébetet) küldte Lengyelországba kormányzónak, 

de ő nem élvezett különösebben nagy népszerűséget. A heves lengyel ellenállás miatt Lajos 

legkisebb leányát, Hedviget küldte a lengyelekhez, akit elfogadtak és tiszteltek. Ő később 

feleségül ment a litván Jagelló Ulászlóhoz, s utódaik hosszú időre Lengyelország urai lettek. 

 

 

4. Nagy Lajos korának gazdaságpolitikája 

 

   Nehezen lehetett volna finanszírozni a hosszú hadjáratokat, a terjeszkedő külpolitikát szilárd 

gazdasági alapok nélkül. Mindenképpen ki kell emelni azt a tényt, hogy ennek hátterét még 

Károly Róbert teremtette meg, aki kiváló gazdaságpolitikájával dugig megtöltött kincstárat 

hagyott fiára. 

   Nagy Lajos eléggé nagy hangsúlyt helyezett a városok fejlesztésére. Ennek egyik hatékony 

eszköze volt a külkereskedelem támogatása. Elsősorban vámkedvezményeket biztosított a 

kereskedőknek. Ez elsősorban a külföldi kereskedőknek adatott meg, így rendkívül élénkké 

váltak kapcsolataink az itáliai városokkal, a dalmát kereskedelmi központokkal, de Nyugat-

Európával is. Többször támogatott egy-egy várost adó elengedésével, vagy kiváltságjogok 

adásával. Elősegítette azt is, hogy falusi emberek, sokszor jobbágyok is beköltözhessenek a 

városokba, miután a földesurakkal szembeni tartozásukat lerótták. 

   A királyi bevételek forrásai lényegében nem változtak a Károly Róbert korabeli időszakhoz 

képest, új adófajtákat nem vezetett be Lajos. A pénzügyek kezelését szinte kivétel nélkül 

szakemberekre bízta. 



 

V 

   Lajos külföldi hadjáratait nem csak a katonai dicsőség szerzésére használta fel, hanem 

igyekezett a gazdasági kapcsolatokat is erősíteni. Minél kiterjedtebb kereskedelmi hálózatot 

akart létrehozni. 

 

 

5. Az örökség 

 

   Nagy Lajos méltó utódja volt édesapjának. Azt az államot, amelyet Károly Róbert 

megszilárdított Lajos király naggyá tette. A Mohács utáni kor mindig erős nosztalgiával 

gondolt vissza az Anjouk évtizedeire, sokszor talán egy kicsit túl is értékelve országuk 

helyzetét. Ami tény, hogy rendkívül fontos társadalmi és gazdasági változások játszódtak le 

ez alatt a nyolc évtized alatt: új alapokra helyezték a királyi pénzügyi bevételeket, 

megerősödött az árutermelés és a pénzgazdálkodás, városaink fejlődése komoly lendületet 

vett, kialakult a jogilag egységes nemesség és jobbágyság. Az aktív, terjeszkedő külpolitika 

utolsó nagy szakasza volt az Anjouk uralkodási ideje. 

   Lajosnak nem volt fiú örököse, hanem három leánya. A legidősebb, Katalin viszonylag 

korán meghalt. A középső Mária volt kijelölve trónörökösnek, a legkisebb, Hedvig lengyel 

királyné lett. Máriát még gyermekkorában apja eljegyeztette IV. Károly császár középső 

fiával, Luxemburgi Zsigmonddal. Magyarországon tartós nőuralomról természetesen nem 

lehetett szó, ezért Mária férjét, Zsigmondot 1387-ben magyar királlyá koronázták.   


