
 

 

    András a krónikák tanúsága szerint 1327-ben látta meg a napvilágot Károly 

Róbert magyar király (ur. 1308-1342) és Piast Erzsébet második 

fiúgyermekeként. A herceg mindössze hat esztendős volt, amikor elhagyta 

Magyarországot, édesapja ugyanis Nápolyba vitte őt azzal a szándékkal, hogy 

eljegyezze nagybátyja, Bölcs Róbert király (ur. 1309-1343) idősebbik leányával, 

Johannával. 

    A hat éves herceg és a hét esztendős hercegnő eljegyzését 1333 

szeptemberében tartották meg Nápolyban. Bölcs Róbert a szertartás után 

Calabria hercegévé tette meg Andrást, és a Castel Nuovóban hamarosan külön 

udvartartást szervezett a jegyesek számára. A pár 1342 húsvétjának 

negyednapján kelt egybe, vagyis Károly Róbert halála előtt vélhetően még 

tudomást szerzett a frigy megvalósulásáról, ám a magyar udvarban szőtt 

nagyhatalmi tervek néhány hónapon belül váratlanul félresiklottak. 

    Erős a gyanú, hogy a merényletről a királynőnek is tudomása volt, erre 

azonban az András halála után indított perek és a levéltári kutatások során nem 

sikerült cáfolhatatlan bizonyítékot találni. Annyi bizonyos, hogy szeptember 18-

án Johanna egy egész napos vadászaton vett részt férjével, melynek fáradalmait 

a pár az aversai San Pietro a Maiella-kolostorban akarta kipihenni. A 

merényletre már azután került sor, hogy András és felesége nyugovóra tért: az 

Artus Bertrand és Jacopo Cabano vezette összeesküvők kis idő múltán – egy 

fontos üzenet ürügyével – egy mellékterembe csalták a herceget, ahol váratlanul 

rátámadtak. 

    A fegyvertelen férfi első alkalommal még el tudott menekülni gyilkosai elől, 

hálóterme ajtaját azonban zárva találta – ennek kapcsán Johanna bűnrészessége 

is felmerül –, így Artusék végül kézre keríthették őt. A támadók kötelet 

csavartak áldozatuk nyakára, és felakasztották őt a kolostor egyik erkélyére, 

majd holttestét a kertbe vitték, és ruháitól is megfosztották. András magyar 

dajkája felébredt a dulakodásra, ám hiába kiabált segítségért, már nem tudta 

megmenteni a 18 esztendős fiatalembert. 

   1343 januárjában András apósa, Bölcs Róbert is befejezte életét, és 

végrendeletében nem vejét, hanem idősebbik leányát, Johannát nevezte meg 

örökösének.   1345. szeptember 19-én kora éjjel gyilkolták meg Aversa 

városában Anjou András herceget, Nagy Lajos magyar király öccsét, aki I. 

Johanna férjeként – iure uxoris – a Nápolyi Királyság trónjára is felülhetett. 

Forrás: Rubikon.hu Történelmi magazin. 


