(Exkluzív interjú Jagelló Izabellával)
(Politika és piperetáska: kormányzónő, édesanya, femme fatale )

Sok falon kell átjutnia annak, aki bántani akar!
Üdvözlöm kormányzóasszony! Örülök, hogy időt tudott rám szakítani a fontos teendői
mellett.
Részemről az öröm, mindig nagy megtiszteltetés egy ilyen színvonalas lapnak nyilatkozni.
Viszont kérlek, hagyjuk a formalitásokat, egyszerűen csak Izabella vagyok, tegezzél
nyugodtan.
Rendben, szerintem is egyszerűbb, ha tegeződünk. Szóval, Izabella:
Mit csináltál a száműzetésed alatt? Egyáltalán, hogyan érezted magad, tudva, hogy neked
kellene uralkodnod?
Visszatértem a szülőhazámba, Lengyelországba. Pár éve elvesztettük édesapámat, de akkor
nem volt alkalmam hazamenni, így most ez is sorra került. Szerencsére az ország még mindig
gyönyörű, olyan volt, mintha sosem hagytam volna el.
Őszintén szólva, az elején borzasztóan nehéz volt, komolyan kétségbe voltam esve. Káosz
volt, felfordulás. Egy kiskamaszt pedig kirobbantani a megszokott környezetéből még
nehezebb, ezzel szerintem minden édesanya egyet tud érteni. (nevet)
Aztán rájöttem, hogy ez így lesz a legjobb. A sors akarta így. Természetesen nem adtam fel,
ezt az időszakot nevezhetjük akár készülődésnek is. Ugye az ünnepek közeledtével is
megjelenik a készülődés motívuma, a várakozás. Ez is hasonló volt, csak sokkal hosszabb és
intenzívebb. Igyekeztem minden körülményt megteremteni és minden lehetőséget
megragadni, hogy János ne lássa ennek a zűrzavaros időszaknak kárát. Lefoglaltuk magunkat,
meghúzódtunk, de nem felejtettünk el semmit.
Én sosem éreztem azt, hogy itt nekem kellene uralkodnom. Azt viszont tudtam, hogy az a
trón jogosan a fiamat illeti. Anyaként talán ezt volt a legnehezebb elviselni.
Engem mindenki hatalomvágyónak és akaratosnak hisz. Igaz, hogy a korral egyre
határozottabbnak érzem magamat, de sosem voltam becsvágyó.

Milyen érzés egyedül kormányozni? Nehezebb, mint Fráterrel volt?
Kifejezetten élvezem, hogy egyedül kormányozhatok. Mivel Bak vagyok, ezért nem szívesen
kérek segítséget másoktól, ami sokszor okoz problémákat és szül vitákat, de igyekszem
fejlődni, rendkívül motivált vagyok. Bízom egy jobb és élhetőbb jövőben.
Fráter Györggyel eltérő életmódot folytattunk és a személyes véleményeink is sok esetben
eltértek, általában ezért volt köztünk észrevehető feszültség. Mindketten törekedtünk arra,

hogy ez a feloldhatatlannak tűnő ellentét ne befolyásolja a kormányzásunkat, de sajnos ez
nem mindig sikerült, hiába próbáltuk meg mindketten elkülöníteni a munkát a magánélettől.
Ha már Fráter György. Milyen volt a kettőtök kapcsolata? Sokak szerint te és ő rossz
kapcsolatot ápoltatok.
Fráter György egy szorgalmas, rendkívüli szervezőképességgel rendelkező ambíciózus ember
volt. Elismertem és tiszteltem őt, de sajnos a határozott személyiségeink miatt nem tudtuk
elegendően megismerni a másikat.
Nem ápoltunk közeli, bizalmas kapcsolatot és sajnos olyan is előfordult, hogy a másik tudta
nélkül döntöttünk fontosabb ügyekben, de azt sem mondanám, hogy pogány módon
acsarkodtunk volna.
Hogy van a kis János? Nehéz lehet egyedül nevelni.
Jancsi nagyon boldog, hogy újra a szülőföldjén lehet. Ez a föld az apjáé volt valaha és ez sokat
jelent neki. Ez az időszak sokat tartogat számunkra, leginkább számára. Lengyelországban
sokat tanult, elképesztő esze van, néha engem is teljesen lenyűgöz. Érdeklődik az idegen
nyelvek és kultúrák iránt, és nagyon a szívén viseli az emberek sorsát. Ezek mellett
kiemelkedik vadászatban és a lovaglást is élvezi. Már most igazi úriember! Hiszem, hogy ha
az édesapja látná, akkor büszke lenne rá.
A világban rengeteg édesanya kénytelen egyedül nevelni a gyermekét. A folyamatos
elemésztő háborúzgatások az asszonyi szíveket törik össze a leginkább. Nem lesz a helyzetem
különlegesebb attól, hogy én egy trónörököst nevelek.

Kik a legfontosabb segítőid?
Politikában az erdélyi fejedelmi tanács, kiemelném Nisovszki Szaniszlót. Magánemberként
pedig természetesen a fiam, Jancsi.
Nagyon sok tisztséget idegeneknek adsz, leginkább lengyeleknek. Miért van ez?
Ahogy azt mondani szokás, mindenkinek a saját földijei a legkedvesebbek.
Emellett hiszek abban, hogy a modern országok összetétele vegyes és színes, különböző
kultúrák és különböző meglátások keveredése.
Milyen a kapcsolatod a magyar főurakkal?
A magyar főurakkal kezdetben voltak ellentéteink. János halála után csak a gyönge nőt, az
özvegyet látták bennem, viszont a fiam létezésének ténye fenyegette őket, ezért nem bántak
velünk kegyesen. Egyetlen támaszom a Lengyelországban élő szüleim voltak, akikkel
rendszeresen leveleztem akkoriban, sajnos azonban volt rá példa, hogy a főurak elfogatták
az üzeneteinket.
Manapság igyekszem a lehető legbékésebb viszonyt ápolni velük, viszont nem vagyok
hajlandó behódolni nekik és ezt már többször is a tudomásukra hoztam korábban.

Nem félsz attól, hogy valaki merényletet követ el ellened? Biztos sokan ellenzik azt, hogy
ennyire önállóan kormányzol…
Sok falon kell átjutnia annak, aki bántani akar! (nevet)
Szerencsére a palotában éberen őriznek a nap huszonnégy órájában, bár szerintem ha úgy
adódna, képes lennék megvédeni magamat.
Tisztában vagyok vele, hogy sokakat zavar az, hogy egy nő ül a trónon, de én nem érzem azt,
hogy csak emiatt kevésbé tudnám kézben tartani az ország ügyeit. Édesanyám, akit
egyébként uralkodásra neveltek, igyekezett engem is felkészíteni mindenre. Régen hagytam,
hogy befolyásoljanak, mert fiatal voltam, özvegy, egyedül egy idegen országban, de ma már
jobban bízok magamban: mind az eszemben és mind a belső megérzéseimben.
Természetesen, amint Jancsi elég érett lesz majd, hogy elfoglalja az őt megillető trónt, akkor
majd abban a pillanatban hezitálás nélkül fogok felállni a székemből, de addig is próbálok egy
minél erősebb országot kreálni a számára.
Nagyon szép ez a palota. Saját magad rendezted be vagy volt valaki/valami aki inspirált
téged/segített neked?
Otthon, Lengyelországban már kisleányként megtapasztaltam a reneszánsz udvarok varázsát
csodálatos édesanyámnak hála, és mindenképpen törekedtem arra, hogy ezt itt is
megjelenítsem valamilyen formában. Harmóniára törekedtem, és személyes kedvencemet,
az opált is igyekeztem becsempészni a karakteres, sötétebb fa mellé.
Szeretem a pompát, a szépen kidolgozott, részletes bútorokat. Ezekben az itáliai mesterek a
legjobbak, ezért igyekeztem a legtöbb itt található berendezési tárgyat tőlük beszerezni.
Mik a terveid a jövőre nézve? Valami bennfentes infó?
Jelenleg rengeteg minden van folyamat alatt, igyekszem majd az új évet erősen indítani.
Annyit elárulhatok, hogy meglepetésekben nem lesz hiány.
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