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Előszó 

1528. december 24. Karácsony.  
Észak-Franciaország partvidékének szelíd homokdűnéit szilaj 
hullámok korbácsolják. A viharos szél jéggé fagyott, apró, sós 
szilánkokat repít a dühöngő tenger felett. A part mentén meg-
szilárdult jégtömbök baljósan ropognak a felcsapódó vízoszlop 
súlya alatt. A tomboló viharban nem látni a horizontot, az egye-
netlen hullámzásban a szemlélődőnek nincs viszonyítási pontja. 
Az éles rikoltozással kergetőző sirályok nem mozdulnak a me-
nedéket nyújtó beszögellésekről. E vészterhes csütörtöki nap 
délutánján mégsem teljesen kihalt a tenger Anglia és a Francia 
Királyság partjai közt. Egy szigetországi hajóépítő műhelyben 
ácsolt hajó bukdácsol a hét méteres hullámok hátán, hogy elérje 
úticélját, a doveri kikötőt. Szebb napokat is látott már az 
Ostrelius, amely egészen kicsiny pontnak látszik a vihar marká-
ban. 

„Talán őrültség volt engedélyt adnom a kockázatos útra” – 
gondolja Sir Robert Wingfield királyi tanácsos, miközben a 
calais-i vár hivatali lakosztályának ablakán az előtte elterülő ki-
kötőre tekint. VIII. Henrik (1509-1547) angol király udvarmes-
tere, Calais várának parancsnoka, Sir Wingfield fázósan meg-
dörzsöli elgémberedett kezét. Visszagondol az elmúlt napokra, 
hogy milyen felhőtlen beszélgetést folytatott a december 19-én 
ide érkező magyar követtel, Statileo Jánossal. A magyar király, 
Szapolyai János (1526-1540) azért küldte a messzi útra követét, 
a dalmát származású Statileo erdélyi püspököt, hogy szövetségi 
tárgyalást folytasson I. Ferenc (1515-1547) francia, és VIII. 
Henrik angol királlyal. A nyelvtudományból doktorált Sir 
Wingfield tárgyalásai során jóleső érzéssel állapította meg, hogy 
az erdélyi püspök kiválóan beszél latinul. Persze, egy hivatalát 
gyakorló egyházi főméltóságtól elvárható, hogy bejáratott latinja 
legyen – gondolkodik Sir Wingfield –, de Statileo püspök úr 
mással magyarázta nyelvismeretét. Beszélgetésük során az erdé-
lyi püspök leplezetlen büszkeséggel megemlítette, hogy ősi dal-
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mát család leszármazottja. Felmenői közé sorolt egy Octavia-
nus-párti római hadvezért, Titus Statilius Taurus személyében. 

Sir Wingfield parancsnok lakája fél tucat, hasábra vágott kőris-
fát rak a lakosztály hatalmas kandallójában parázsló tűzre, mert 
a vadul üvöltő szél rövid idő alatt kiszippantotta a kéményen 
keresztül az előző adag tüzelőanyagot, és a nagy helyiség érezhe-
tően hűlni kezdett a huzatos nyílászárón keresztül süvítő de-
cemberi, hideg levegőtől. Sir Wingfield az életét születésétől 
fogva fogyatékkal élte, ezért testét az időjárás szeszélyei még 
inkább próbára tették. Most, hogy az erdélyi püspök itt járt, 
eszébe jutnak a magyar követek, a pompás ruhában járó neme-
sek, akikkel idestova egy évtizede találkozott utoljára. Testi fo-
gyatékát tudós szellemiségével palástolta, és nyelvtudása nagy 
segítséget jelentett számára a diplomáciai küldetései során. No-
ha magyarul nem beszélt, latinul jól megértette magát a magya-
rokkal, akiket különösen megkedvelt. Sir Wingfield küldetésé-
nek érezte, hogy információkat gyűjtsön a Magyar Királyságról 
ura, az angol király és udvara részére. „Több mint tíz éve már, 
hogy Bécsben jártam. Repül az idő” – idézi fel Sir Wingfield 
kedves emlékeit, mialatt az Ostrelius kurtított viharvitorlákkal 
távolodni kezd Calais város dokkjától. Egy halovány mosoly 
jelenik meg Sir Wingfield arcán, mert eszébe jut a tavalyi év 
emlékezetes karácsonya, amikor a Csatorna befagyott a két or-
szág között, és három hónap múltán sem olvadtak el a sós jég-
tömbök Anglia és Franciaország partjai közelében. Hidegebb 
napokon aztán a vállalkozó szellemű követek száraz lábbal kel-
tek át egyik országból a másikba, és a jégen csúszkáló környék-
beli gyerekek naphosszat rikoltoztak a metsző hidegben.  

A calais-i vár parancsnokának gondolatait a városi kikötő hul-
lámtörőin felállított őrszemek hangjelzése szakítja félbe.  

Az ablaknál álló Sir Wingfield azonban hiába kémleli a közeli 
kikötőt, a hajó sziluettjét már elnyelte a tomboló vihar által fel-
korbácsolt jeges vízpára. A harangszó ütemes hangja jelzi, hogy 
Statileo János magyar követtel a fedélzetén az Ostrelius kifutott 
a nyílt tengerre. Sir Wingfield csak remélni tudja, hogy az erdélyi 
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püspök épségben megérkezik Angliába. Abban sem egészen 
bizonyos, hogy a futár, akit még december 20-án küldött levelé-
vel Londonba, vajon megérkezhetett-e a szigetországi főváros-
ba. „Bizonytalan, hogy a magyar követ mikor hagyhatja el a kontinenst, 
mert olyan kegyetlenül dühöng a tenger, mint máskor ritkán szokott” – 
írta négy napja Sir Wingfield az angol kancellárnak, Thomas 
Wolsey yorki érseknek. 

A Csatornán átkelő Ostrelius faszerkezete recseg-ropog a 
mostoha időjárási körülmények következtében. A hajó testét 
szakadatlanul csapkodják a tengervíz hullámai, a megszokott 
méretéhez képest negyedére kurtított vitorla hatalmas erővel 
feszíti az árbóc vereteit. A legénység a fedélzeten csak a begya-
korlott mozdulataiban bízhat, mert ilyenkor a szélben sodródó 
jégszilánkok összetört üvegpohárhoz hasonlóan csapódnak az 
arcba. Vaksin hunyorogva, botorkálva kell kitapintani a tárgya-
kat a dülöngélő hajón. Statileo János püspöknek már a calais-i 
parton megtiltotta a hajó kapitánya, hogy útközben a fedélzetre 
lépjen. A püspök úr ezért szófogadóan ül kabinjában, kezében 
rózsafüzérrel. Magabiztos, ellentmondást nem tűrő tekintettel 
viseli a szeszélyes, kiszámíthatatlan hullámok lökéseit. Statileo 
János az Adrián már hozzászokott a tengeri utazások során 
tapasztalható rendkívüli körülményekhez, ezért nem éri váratla-
nul a megpróbáltatás. Szapolyai János király követét már hetek 
óta várják Londonban. VIII. Henrik angol király a franciaorszá-
gi Fontainebleau-ben aláírt szerződést kívánja kézjegyével meg-
erősíteni, mellyel Szapolyai Jánost szövetségesévé fogadná. A 
várakozás ellenére mégsem a londoni udvar, hanem I. Ferenc, a 
„legkeresztényibb király” londoni követe jelentett elsőként 
Statileo János szerencsés partot éréséről. „Azt hallottam – írta 
december 25-én Jean du Bellay –, tegnap átkelt a tengeren az erdélyi 
püspök úr őméltósága. Ide, Londonba azonban még nem érkezett meg. 
Jómagam aggódva érdeklődtem az Ostrelius nevű hajón vállalt útja felől. 
Azt hittem, lehetetlen az átkelés a tengeren március hóig, amíg a fagy 
uralkodik…” 

Statileo János hiába vállalta a gyors átkelés kockázatát, a lon-
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doni udvarban az év végi ünnepek miatt érdemben már senkivel 
sem lehetett tárgyalást folytatni. Az erdélyi püspök hivatalos 
fogadására ezért 1529. január közepén került sor. A Tudor-kori 
Angliában Karácsony napját követően minden évben tizenkét 
napig tartó fesztivál vette kezdetét, amit Vízkereszti vigasságnak 
neveztek. A királyi palotákat magyallal, borostyánnal és babérral 
zöldbe borították a szorgos kezek, és a tizenkét napos ünnep 
alatt minden évben álarcosbálokat, hatalmas lakomákat és pom-
pázatos felvonulásokat rendeztek. Az udvari rendezvények le-
bonyolításáért a Lord of Misrule vagy Master of Merry Disports, azaz 
a Tréfacsináló Mester felelt. Akármilyen nagyszerű volt az ün-
nepi rendezvény, az angol király – egészségi állapotára hivat-
kozva – lemondta az 1528 karácsonyára invitáló meghívóit. 
VIII. Henrik Greenwich-ben töltötte az ünnepeket. A király 
lelkét megviselte a feleségével, Aragóniai Katalinnal évek óta 
húzódó válási procedúra, ezért a greenwich-i rezidenciája köze-
lében tartózkodó Boleyn Anna karjaiban próbált vigasztalást 
lelni. Ki gondolná, hogy VIII. Henrik magánéletének alakulása 
nagy befolyással volt a Magyar Királyság történelmére, és for-
dítva: az angol uralkodó és udvara kiemelt figyelmet szentelt a 
magyar politika befolyásolására. 

A könyv célja, hogy a kedves olvasót megismertesse VIII. 
Henrik király és a Magyar Királyság politikai elitjének kapcsola-
tával. Az angol király csaknem negyven évre visszatekintő ural-
kodása során a londoni udvar szeme láttára fordulatos esemé-
nyek sorozata bontakozott ki Magyarországon: az 1514. évi 
Dózsa parasztháborútól az 1526. évi mohácsi csatán át Buda 
1541. évi török kézre kerüléséig. Ezekről a történelmi esemé-
nyekről jelentések tucatjai születtek és kerültek Londonba. A 
könyv az Angliába küldött iratok hátterének bemutatásával 
igyekszik az olvasót beavatni abba a bonyolult szövetségi rend-
szerbe, amelynek először Szapolyai János, majd I. (Habsburg) 
Ferdinánd (1526-1564) magyar király lett a kedvezményezettje. 
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Anglia a Székely Dózsa György vezette parasztháború 
idején (1514) 

Minden sikeres férfi mögött egy nő áll – tartja a közmondás. 
VIII. Henrik angol király, a 16. századi európai történelem 
meghatározó alakja mögött hat nő állt. Hat alkalommal nősült 
egy olyan korban, amikor a válás fogalmát elméletben ismerték, 
illetve a gyakorlatban csak nagyon indokolt esetben alkalmazták. 
Igaz, hat felesége közül csak kettőtől vált el hivatalos úton, mert 
két nejét kivégeztette, egyikük szülés közben vesztette életét, 
hatodik felesége pedig szerencsésen túlélte őt. Az angol uralko-
dó jelentős hadiflottát építtetett, bonyolult szövetségi rendsze-
rekben képviselte országa érdekeit, megalapozta a sikeres szi-
getország jövőjét, látványos építkezéssel emelte London és kör-
nyéke rangját, a „keresztény hit védelmezőjeként” szembeszállt 
Luther Mártonnal, majd két évtizeddel később megalapította az 
anglikán egyházat. Mégis, az elért eredmények ellenére az utó-
kor valódi botrányhősként őrzi a király emlékét. Nem alaptala-
nul, hiszen Anglia 16. századi történelme elválaszthatatlanul 
összeforrt VIII. Henrik magánéleti kálváriájával. VIII. Henrik 
király hedonista volt, nem kedvelte a hivatalából fakadó kötele-
zettségeit. Minden alkalmat megragadott arra, hogy szenvedé-
lyeit csillapítsa: birkózott, vadászott, zenét írt, rendszeresen és 
bőségesen lakmározott ételkülönlegességeket (amíg köszvénye 
ebben nem gátolta), hajszolta a fényűző társasági összejövetele-
ket, és kitartóan udvarolt a bájos hölgyeknek. 

VIII. Henrik magánéleti problémájának gyökere 1502 telére 
vezethető vissza, amikor bátyja, Arthur walesi herceg meghalt. 
Arthur nős ember volt, özvegyét, Aragóniai Katalint 1503-ban 
eljegyezte a tizenkét éves Henrik herceg. Gyermekként még 
nem volt beleszólása az államügyekbe, így azt sem tudhatta, 
hogy a házasság milyen kötelezettséggel jár. A korszakban gyak-
ran egészen fiatal, akár hét-nyolc éves gyerekeket összeboronál-
tak az európai királyi dinasztiák, ezért Henrik herceg és Aragó-
niai Katalin kézfogója sem lett skandallum. Anglia politikai ér-
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deke úgy kívánta, hogy Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabel-
la megözvegyült leánya, Katalin a londoni udvarnál maradjon. 
Apja, VII. Henrik király nyomására, VIII. Henrik eljegyezte a 
nála hat évvel idősebb, tizennyolc éves Aragóniai Katalint. 
Amikor VIII. Henrik apja halála után, 1509-ben trónra lépett, 
megtartotta fogadalmát, és feleségül vette a hat évvel korábban 
eljegyzett Katalint. A királyi pár kapcsolata a korkülönbség elle-
nére eleinte felhőtlen volt. Aragóniai Katalin férjéhez hasonlóan 
kedvelte a vadászatot, a zenét, a társasági összejöveteleket, volt 
közös érdeklődési körük. Katalin királyné – kihasználva az an-
gol nyelv játékát – a ’royal’ illetve ’loyal’ szavak hasonló hangzása 
miatt „Sir Loyal Heart”-nak, „Hű Szívem”-nek becézte férjét, 
VIII. Henriket. A királyi pár harmonikus kapcsolata azonban 
VIII. Henrik franciaországi háborúját követően megszakadt. 

Apósa, Aragóniai Ferdinánd kérésére VIII. Henrik angol király 
1512-ben csatlakozott az itáliai háború francia-ellenes koalíció-
jához. A fiatal angol uralkodó ellenvetés nélkül megszavaztatta a 
parlamenttel a rendkívüli hadiadót. Anglia a revans lázában 
égett. A százéves háború kudarca mély nyomot hagyott a szi-
getország társadalmában. A III. Edward (1327-1377) király 
uralkodása idején, 1337-ben kezdődött százéves háborúból 
Anglia – Franciaországgal szemben – vesztes félként távozott. 
A szigetországiak csupán néhány erődöt tarthattak meg a fran-
ciák területén, ennyi maradt a több mint száz évig tartó háború 
örökségéből. A szégyent, hogy az orléans-i szűz, a paraszti sor-
ból származó Szent Johanna (Jeanne d’Arc) fellépése adott re-
ményt a franciáknak, nem tudta feldolgozni az angol hadveze-
tés. A nőt, aki megfordította a százéves háború menetét, tizen-
kilenc éves korában az angolokkal szövetséges burgundok el-
fogták, és átadták az angoloknak, akik visszaeső eretnekség vád-
jával máglyán elégették. Anglia ugyan őrjöngő dühvel megbün-
tette a mozgalom vezetőjét (Jeanne d’Arc elszenesedett testré-
szeit még kétszer elégették, nehogy a francia nép ereklyét gyűjt-
sön a hamuban található maradványokból), de a kudarcot már 
nem kerülhette el a szigetország. A Francia Királyság visszahó-
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dítására tett kísérlet, a revans sokáig váratott magára, de nem 
maradhatott el. Az ambiciózus király, VIII. Henrik az angol 
nagyságot testesítette meg: Franciaországra törvényes öröksége-
ként tekintett, sőt, önmagát – a középkori angol királyi hagyo-
mánynak megfelelően – Franciaország királyának nevezte. Az 
ifjonti hév, a férfias helytállás kipróbálása arra sarkallta Henri-
ket, hogy szakítson apja háborúellenes magatartásával, és kipró-
bálja országa erejét egy háborús konfliktusban. A hadjárat 
azonban a vártnál sokkal rosszabb kimenetellel végződött. Az 
angol uralkodó hadserege – a kezdeti sikertelen manőverek után 
– a franciák felett sikeresen győzedelmeskedett 1513. augusztus 
13-án, a sarkantyúk csatájában. Az ütközet Thérouanne mezején 
zajlott, ahol a gyalogosan menekülő francia lovagok eldobálták 
sarkantyúikat, hogy gyorsabban futhassanak az őket üldöző 
angolok elől. A megtámadott Franciaország királya, XII. Lajos 
időközben szövetséget kötött Skócia királyával, IV. Jakabbal 
(1488-1513). A francia-skót szövetség váratlanul érte VIII. Hen-
riket: egyrészt IV. Jakab a rokona volt, 1503-ban vette feleségül 
Tudor Margit hercegnőt, Henrik húgát. Másrészt az évszáza-
dokra visszatekintő szomszédság okán az angolok rettegtek a 
skótoktól. IV. Jakab király a Tudorokkal fennálló rokoni kap-
csolatára fittyet hányva támadást intézett a külföldön háborút 
folytató sógora ellen. A skótok túlerőben levő seregét nagy ne-
hézségek árán, 1513. szeptember 9-én Flodden Fieldnél legyőz-
ték VIII. Henrik király katonái. A hadjáratot a két győztes csata 
ellenére gyorsan lezárta az angol király. A francia expedíció vé-
szesen emésztette az angol kincstár tartalékait, ráadásul VIII. 
Henrik tudomására jutott, hogy apósa, Aragóniai Ferdinánd 
titokban már megegyezett a franciákkal. Jelentős hadisarc és 
Tournai városának kulcsáért cserébe az angol király fegyverszü-
netet kötött XII. Lajos biztosaival. 

VIII. Henrik a franciaországi kaland után átértékelte Anglia 
bel- és külpolitikáját, valamint hadi potenciálját. A király belátta, 
hogy a középkori angol fegyvernemek használata, a sablonos 
taktikai eszközök elavultak: az ellenség tűzfegyvereivel szemben 
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bátor lovasrohamokkal és íjászokkal nem lehet felvenni a harcot 
(az angolok szerencséjére a franciák és a skótok sem túlzottan 
kedvelték a muskéta és a puska hírnökét, az arkebúzt). Az angol 
vezérkar tapasztalatlanabb volt a külföldön évek óta háborúzó 
franciákkal szemben. Anglia nemessége – idegen országban, 
nyílt ütközetben – utoljára száz évvel ezelőtt, 1415-ben, 
Azincourt környékén harcolt. VIII. Henrik jó meglátással szor-
galmazta a flottaépítést, melynek köszönhetően az 1520-as 
évektől a (zászlóshajó) Queen Mary-nél nagyobb vízkiszorítású 
hadihajók hagyták el a szigetországi dokkokat. Az angol állam 
békeidőben a kisebb hadihajókat jelentős bérleti díjért cserébe 
kölcsön adta a kereskedőknek, hogy legalább a hajóépítés és a 
rendszeres karbantartás díja megtérüljön. A király ösztönzésére 
átalakították a hadsereg összetételét, nagyobb hangsúlyt helyez-
tek a gyalogságra és a tűzfegyverek alkalmazására.  

A francia expedíció azonban nemcsak a hadügyi forradalom 
szempontjából nyitott új perspektívát VIII. Henrik számára: az 
elképesztő méretű társasági összejövetelek feledtették vele a 
londoni udvar egyhangúságát, súlytalanságát. A hadjárat alatt 
sokszor civil ruhába bújtak az angol lovagok, hogy Calais kör-
nyékén francia módra egyenek-igyanak, mulassanak. Természe-
tesen az angol király sem volt rest a mulatságban. Míg felesége 
Londonban aggódott háborúzó férjéért, VIII. Henrik egy Fran-
ciaországban rendezett reneszánsz estély alkalmával megismer-
kedett a befolyásos Boleyn famíliával, és jövendőbeli (majdani 
második) feleségével, Boleyn Annával. Az angol király ekkortájt 
juthatott arra az elhatározásra, hogy felbontja házasságát Ara-
góniai Katalinnal. VIII. Henrik tapasztalta, hogy az apjától 
öröklött családi kötelékek a gyorsan változó szövetségi rendsze-
rek miatt már fabatkát sem érnek: apósa, Aragóniai Ferdinánd 
ugyanúgy becsapta őt, mint sógora, IV. Jakab skót király. Az 
angol király úgy érezte, hogy Aragóniai Ferdinánd cserbenhagy-
ta, és ráadásként leánya útján napi szinten betekintést nyerhet a 
londoniak minden lépéséről, ami a franciák, skótok számára 
értékes információ lehet. VIII. Henrik a másik szövetségeséről, 
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I. (Habsburg) Miksa (1493-1519) német-római császár elkötele-
zettségéről, jövőbeli terveiről keveset tudott. Ezért az angol 
király és a királyi tanács (The Council) úgy döntött, hogy a szövet-
ség meghosszabbítása miatt követet küld a császárhoz. A Tudo-
rok házassági szerződést akartak kötni a dinamikusan növekvő 
Habsburg-házzal.  

A londoni udvar Anglia egyik legkiválóbb diplomatáját, Sir 
Robert Wingfield-et szemelte ki a Miksa császárhoz irányuló 
követútra. A magyar történettudomány számára rejtett kincs Sir 
Wingfield küldetése. Az angol követ ugyanis több ízben találko-
zott magyar kollégáival, és a Londonba küldött jelentéseiben 
sokat foglalkozott a Magyar Királysággal. A következő oldala-
kon számos alkalommal találkozni lehet Sir Robert Wingfield 
nevével, ezért illendő, hogy néhány apró részlettel felfedjem 
rövid élettörténetét. A befolyásos Suffolk megyei családfő, Sir 
Knight John Wingfield of Letheringham hetedik fiúgyermeke, 
Robert 1470 körül születhetett. Apjának egyébként tizenkét fia 
született, akik közül Richard, Robert és Humphrey lett a leghí-
resebb, mivel ők a királyi udvarba kerültek. A primogenitúra 
miatt kilátástalan helyzetbe született Robert, hiszen a Magyar 
Királyság törvényeihez hasonlóan Angliában is csak az elsőszü-
lött fiú örökölt. Ezért Robert – a korszakban még nehezen 
szétválasztható – katonai-hivatali pályát választotta, és a 14. 
században felemelkedett Wingfield család összeköttetéseinek, 
valamint nagynénje, Lady Scrope támogatásának köszönhetően 
csakhamar a királyi udvarban találta magát. Mivel elismert nyel-
vészként tartották számon, egyenes út vezetett számára a dip-
lomácia irányába. 1505-ben a kamara egyik ülnöke és suffolki 
bailiff, vagyis a helyi közigazgatás jogi ügyekben jártas admi-
nisztrátora lett. 1509-ben a suffolki Eye várának kapitánya volt, 
s két év múlva érdemeiért lovaggá ütötte őt a király. Delegálták 
a királyi tanácsba, és az 1513-tól 1520-ig terjedő időszakra kine-
vezték Calais parancsnokává. Tapasztalt utazó és gyakorlott 
diplomata lett: részt vett a hagyományos lovagi peregrináción, 
meglátogatta a Szent Sírt Jeruzsálemben. 1512-ben Sir Edward 
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Poynings oldalán akkreditálták Lateránba, ahol több tárgyalást 
folytatott a császárral, később pedig I. Ferenc francia király kül-
dötteivel egyezkedett a fegyverszünettel kapcsolatban. Élete 
szinte összeforrt Calais városának és várának igazgatásával, több 
ízben látott el kapitányi, majd udvarmesteri (marshal) feladato-
kat. Calais erődjének birtoklása nemcsak a százéves háború 
utolsó kézzelfogható hódítását jelképezte a londoni udvar szá-
mára, a presztízskérdésen túl a vár személyzete komoly diplo-
máciai tevékenységet is ellátott. Az Angliába tartó, a kontinens 
felől érkező követek javarészt Calais érintésével szelték át a Csa-
tornát Dover felé. A vár mindenkori parancsnoka nemcsak ka-
tonai feladatot teljesített, hanem a hosszadalmas beutazási pro-
cedúra előtt kikérdezte a városba érkezőket, és – ha a helyzet 
úgy kívánta – menlevéllel látta el az Angliába készülő követeket. 
Ez a folyamat akár egy hetet, vagy heteket is jelenthetett, mialatt 
Calais parancsnoka futár útján tájékoztatta Londont a konti-
nensről érkező követ szándékairól. A beutazási protokollra 
mindig nagy hangsúlyt fektetett Anglia. 

Sir Robert Wingfield követutasításának értelmében 1514-ben 
azt a feladatot kapta, hogy puhatolózzon Miksa császár francia-
országi terveivel, illetve az Angliával fennálló szövetség házas-
sági szerződés útján történő szorosabbá fűzésével kapcsolatban. 
Sir Wingfield – útban a Német-római Birodalom felé – először 
Aragóniai Ferdinánd egyik követével tárgyalt. Az 1514 áprilisá-
ban zajló egyeztetés tárgya a Francia Királyság ellen viselt múlt 
évi háború volt. Az aragóniai követ mindenben egyetértett an-
gol kollégájával, ami az 1513-as hadjárat kapcsán meglepő for-
dulat lehetett. Sir Wingfield nem időzhetett az aragóniai követtel 
Mechelenben, mert kötelessége Miksa császárhoz szólította. 
Hosszú utazást követően, 1514. május elején ért Bécsbe. Sir 
Wingfield Linzből vízi úton érkezett Bécsbe, saját bevallása 
szerint „egy vitorla nélküli hajón”, ami megbotránkoztatóan szo-
katlan közlekedési eszköz lehetett egy tengerjáró, világot látott 
diplomata számára. Az angol követ VIII. Henrik királyhoz írott 
levelében az általa valaha látott legszebb városként aposztrofálta 
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Bécset. Wingfield megfigyelése szerint a bécsi polgárok rendkí-
vül toleránsak a külföldiekkel szemben, és a nagy tömeg ellenére 
a lakosok rendezett körülmények közt élnek. Londonnal össze-
hasonlítva nyilván sokkal tisztább és rendezettebb város be-
nyomását kelthette Bécs. Az angol főváros ugrásszerű területi és 
létszámbeli növekedése éppen a 16. században kezdődött, ami-
kor a látványos terjeszkedés miatt Londonba olvadtak a környe-
ző falvak, városok. Westminster, a királyi udvar székhelye már a 
középkorban London részét képezte, pedig azelőtt szintén kü-
lönálló város volt. Sok utca és közterület elnevezése a 16. szá-
zad óta változatlan: Aldgate Street, Barbican, Blackfriars, Bow 
Lane, Chancery Lane, Charing Cross, Fleet Street, Haymarket, 
Holborn, Lambeth Road, Maiden Lane, St. Pancras Lane, The 
Strand neve ismerősen csengett már a kora újkorban élő londo-
niak számára is (az Oxford Street is létezett, de akkoriban még 
szántóföldek és legelők vették körül az utcát, ezért a korabeli 
ábrázolás szerint itt még csak tehenekkel találkozhatott az arra 
járó). A legnagyobb bajt az okozta, hogy a zsúfolásig telt utcá-
kon nem lehetett közlekedni, nagy volt a fertőzésveszély, és a 
házak olyan közel épültek egymáshoz, hogy szinte összeértek. 
Ez okozta a tragikus 1666-os tűzvészt, melyben a város nagy 
része a láng martalékává vált.  

Az angol követ, Sir Wingfield csodálattal adózott a „menet-
rendszerinti” szekérjáratoknak, amelyek a nap huszonnégy órá-
jában ingáztak Budára és Bécsbe visszafelé. Kérte VIII. Henri-
ket, hogy engedélyezze számára az utat a magyar királyi udvarba 
– ahol meglátása szerint nagy készülődés zajlik a török ellen, de 
erre a kérésre nem érkezett megerősítő válasz Londonból. Az 
angol követ úgy vélte, hogy a magyarok az oszmánokkal ér-
vényben lévő békeszerződés ellenére igen harciasak, és nem 
fogják eltűrni, hogy I. Szelim (1512-1520) szultán csapatai to-
vább háborgassák Horvátországot és Dalmáciát. Szívesen Budá-
ra utazott volna Sir Wingfield, hogy szemügyre vegye az osz-
mánok ellen készülődő „keresztes” sereget, amit az esztergomi 
érsek, Bakócz Tamás utasítására szerveztek. Az angol követ 
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szerencséjére London nem engedélyezte útját a Magyar Király-
ság területére. A magyarországi események ugyanis egészen más 
irányt vettek. X. Leó pápa még 1513. szeptember 3-án kelt bul-
lájában hirdetett keresztes hadjáratot a török ellen, amelyet a 
magyar királyi tanács jóváhagyott 1514 márciusában. Májusban 
a gyülekező keresztesek összecsaptak a nemesekkel, mire vála-
szul Bakócz érsek betiltotta a további csapatok szervezését. A 
keresztesek létszáma ekkor már negyvenezer fő körül mozgott. 
A gyülekező seregnél még aggasztóbb tényező lehetett, hogy 
nem volt egységesen kialakított elképzelés a keresztesek beveté-
séről, és senki sem irányította központilag a duzzadó sereget. 
Ellenben a pesti táborban tartózkodó keresztesek vezére, Szé-
kely Dózsa György jobb szervezőnek bizonyult a királyi udvar-
nál: seregébe fogadta a környékbeli kereszteseket is, és napról-
napra növelte a létszámukat. II. Ulászló (1490-1516) magyar 
király és Bakócz Tamás érsek május 24-én kelt bullájukban kö-
zösen betiltották a keresztes hadjárat folytatását, de már későn 
döntöttek, mert időközben elszabadultak az indulatok. A ke-
resztesek vezére kivégeztette Csáky Miklós csanádi püspököt, és 
néhány fogságba esett nemest. A magyar király Bornemissza 
János budai várnagy segítségével igyekezett jobb belátásra bírni 
a pesti kereszteseket, de a tábort már szép szóval nem tudták 
feloszlatni. II. Ulászló ekkor úgy döntött, hogy segítséget kér, és 
hadat gyűjt a keresztesek ellen. Először Szapolyai János erdélyi 
vajdát érte utol a lázadás híre. Szapolyai úgy döntött, hogy fel-
függeszti a török ellen indított hadjáratát Bulgáriában, és vissza-
fordul seregével. (Május 10-én a szerveződő keresztes táborból 
harcra fogható egységeket küldött a királyi tanács Szapolyai után 
Bulgáriába.) Miközben a pesti tábor keresztesei június 1-jén 
letették a fegyvert, Székely Dózsa György serege élén a Maros-
völgyében menetelve elérte Erdélyt, és kisvártatva bevette Lippa 
várát. A szerémségi és bács megyei várak nagy része a felkelők 
kezére került. A parasztsereg fővezére június 13-án hozzákez-
dett a legerősebb délvidéki erőd, Temesvár ostromába. Ha a vár 
a parasztok kezére kerül, akkor az élelmiszerben gazdag megyék 
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irányításával több hónapig kitarthat a mozgalom. A keresztesek 
részéről az élelmezés a tét, míg a védők részéről életben mara-
dásuk forog kockán, mert a lázadók egy sikeres ostrom esetén 
senkit sem hagynának életben. Temesvár védelmét ecsedi Bá-
thory István temesi ispán irányította. Az ispán harcban jártas, 
több harctéri tapasztalata volt a parasztok vezérénél, de a lét-
számbeli fölény nyomasztóan Székely Dózsa György oldalán 
állt. Báthory többször küldött kétségbeesett segélykérésről szóló 
levelet futár útján Temesvárról Budára, de a felmentő seregre 
július közepéig várnia kellett. Elsőként Szapolyai János erdélyi 
vajda ért az ostromlott erőd közelébe. A vajda június végén 
érkezett vissza Bulgáriából Erdélybe, ahol gyorsan hadat gyűj-
tött a parasztok ellen. Öccse, Szapolyai György szepesi ispán 
Budáról indult serege élén Temesvár irányába, Bornemissza 
János várnagy pedig Bács megyében aratott győzelmet a felke-
lők csapatain. Székely Dózsa György belátta, hogy a harc folyta-
tása reménytelen, ezért július 15-én letette a fegyvert Szapolyai 
János hadai előtt. 

Sir Wingfield augusztus 18-án már a „keresztes magyarok” 
(„Crossyd Hungryes”), azaz a parasztsereg leveréséről informálta 
az angol királyi udvart. VIII. Henriknek címzett levelében rész-
letesen kitért a parasztvezér, Székely Dózsa György kivégzésé-
nek történetére, amely megerősíti, hogy az egyéb visszaemléke-
zések során megbízhatatlan és pontatlan történetíró, Szerémi 
György szürrealisztikus előadásmódja e témában hiteles. Sir 
Wingfield úgy értesült, hogy „saját társait kényszerítették a kapitány 
megölésére, oly módon, hogy az elfogott vezért saját fogaikkal marták szét, 
és a kitépett darabokat megetették velük, azután a test maradékát felné-
gyelték és elküldték négy fejedelmi városba.” Érdekes, hogy az angol 
követ Székely Dózsa Györgyöt konzekvensen „kapitánynak” 
nevezte levelében. Sir Wingfield első kézből, a Bécsbe küldött új 
magyar követtől tájékozódott a magyarországi eseményekről, 
akivel együtt misézett a levél keltezési napjának reggelén. Ekkor 
kerülhetett szóba először Szapolyai János erdélyi vajda neve, aki 
később Anglia szövetségese lett. A Wingfielddel tárgyaló magyar 
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követ megemlítette, hogy Erdélyben még vannak tűzfészkek, de 
a vajda serege hamarosan elfojtja a mozgalmat. A parasztháború 
kapcsán az angol követ konklúziója az volt, hogy nagyobb elő-
vigyázatosságra lenne szükség a német területeken is, ahol meg-
látása szerint a magyarországihoz hasonló előjelek tapasztalha-
tók, „mert mint az ördögök, úgy készülődnek Germaniában.” 

Sir Wingfield 1514. augusztus 30-án, délben ért Innsbruckba, 
ahonnan újból jelentést küldött VIII. Henrik királynak. Saját 
bevallása szerint kevés új hírrel tudott szolgálni London számá-
ra, viszont annál többet jelent levele a magyar történettudo-
mánynak. Innsbruckba érkezte után találkozott a pápai nuncius-
sal és az aragóniai követtel, akik a gurki kardinálishoz tartottak 
Augsburgba. Tőlük informálódott arról, hogy I. Miksa császár 
augusztus 22-én, a Magyar Királyság területén zajló események 
miatt, felhagyott egy kisebb vár ostromával. A német-római 
császár – mozgásszervi betegsége ellenére – már a határ közelé-
ben járt a hadseregével, mikor értesítették, hogy Szapolyai János 
erdélyi vajda elfogatta és kivégeztette a parasztok „kapitányát”, 
és a parasztsereg nagy részét megsemmisítették, ezért I. Miksa 
visszafordult a magyar határról. Időközben a magyar király 
megbízásából felállított cseh sereget is dolgavégezetlenül szél-
nek eresztették. Levele végén Wingfield megemlítette, hogy 
követi képességei legjobbját igyekszik nyújtani, de hiányolja 
London válaszait. Sir Wingfield nem tudhatta, hogy külföldi 
küldetése közben, 1514-ben az angol udvart VIII. Henrik átala-
kította. 

Új politikai elképzeléseinek megvalósításához VIII. Henriknek 
szüksége volt olyan személyekre, akik a háttérben elvégzik a 
király helyett a munka nagy részét, mert kedvelte, ha erőn felül 
szolgálják őt. Az első nagy személyi átalakítást rögtön 
trónralépését követően hajtotta végre az angol király. Megtartot-
ta apja tehetséges, felfelé törekvő embereinek nagy részét, a 
népszerűtlenné vált főadószedők ellen azonban koncepciós pert 
kezdeményezett, fej- és jószágvesztéssel eltávolíttatta őket a 
hatalmi gépezetből. Sir Richard Empson ügyvéd és Sir Edmund 
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Dudley királyi tanácsos neve jelképezte Angliában az adórend-
szert, ezért az 1510-ben végrehajtott kivégzésük alkalmából 
valóságos népünnepély kerekedett. A második nagy átszervezés-
re 1514-1515-ben került sor. Az államügyeket irányító William 
Warham kancellárt és Richard Fox püspököt a franciaországi 
kaland lezárulta után VIII. Henrik nyugdíjaztatta. A királynak 
elege lett az udvariaskodó, nyugodt, higgadt minisztereiből, akik 
apja, VII. Henrik elképzeléseit követték. Jóllehet VIII. Henrik a 
kancellária éléről leváltotta Warham-et, a canterbury-i érseki 
méltóságából haláláig, 1532-ig nem tudta elmozdítani egykori 
miniszterét. Warham érsek VIII. Henrik király legfőbb ellenzéke 
lett, mivel annak idején érsekként ő adta össze Aragóniai Kata-
linnal, és nehezményezte az angol uralkodó válásra irányuló 
kísérleteit. Másrészt élesen bírálta VIII. Henriknek az anglikán 
egyház alapítását előkészítő törekvését. Az angol királynak tett-
erős személy kellett az ellenzék letörésére, és a kancellári poszt-
ra már 1514-ben megvolt a jelöltje Thomas Wolsey lincolni 
püspök személyében. Az angol püspök nevével még több ízben 
találkozhatunk a következő fejezetekben, mivel nagyrészt 
Wolsey-hoz köthető Angliának a Magyar Királysággal, ponto-
sabban Szapolyai Jánossal kötött szövetségi szerződése. Wolsey-
t Richard Fox ajánlotta VIII. Henrik figyelmébe. Az új, energi-
kus kancellár hamar ura fejére nőtt, négy évvel kinevezését kö-
vetően a Londonban tartózkodó velencei követek már azt je-
lenthették, hogy „ez a kardinális az a személy, aki mind a királlyal, 
mind a királysággal rendelkezik, ipse rex [ő maga a király].” Való 
igaz, hogy nem történhetett olyan dolog Angliában és világszer-
te, amiről Wolsey ne tudott volna, egyes történészek párhuza-
mot vontak közte és Richelieu bíboros későbbi politikai tevé-
kenysége között. 

Érdekes módon Thomas Wolsey is VII. Henrik klientúrájához 
köthető, mégis vakon megbízott benne VIII. Henrik. A bizal-
mat talán annak köszönhette az új kancellár, hogy sokáig nem 
volt az udvar szeme előtt, hanem váratlanul robbant be a politi-
kai elitbe. Apja, az ipswichi mészáros és kocsmatulajdonos az 
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egyház gondjaira bízta a tanulásra igen fogékony gyermekét. Az 
ifjú Wolsey nagyon heves természetű volt, kimondottan lázító 
beszédeket szövegezett a hatalom ellen. A limingtoni rektor 
azonban hamar lecsendesítette a Magdalen College növendékét. 
Tizenöt éves korában (1487-1488 körül) Wolsey lett a bentlaká-
sos intézmény egyik vezetője, a fiatalabb fiúk nevelője. Jó kap-
csolatot ápolt társaival, barátságot kötött Dorset márki fiával, 
akin keresztül megismerkedhetett az olyan nagy befolyással bíró 
államférfiakkal, mint például a canterbury-i érsekkel, Henry 
Deannel. Dean javaslatára lett káplán 1501-ben. Jeles patrónusát 
azonban hamar elvesztette Dean korai halála miatt, ezért 
Wolsey, céljai eléréséhez, újabb támogatókat keresett. Korábbi 
kapcsolatait, és jó kezdeményezőképességét kihasználva, hagyta, 
hogy ismét hamar felfigyeljenek képességeire. Ezúttal Sir Ri-
chard Nanfan, VII. Henrik király legkiválóbb diplomatája szá-
mára jött jól az agilis Wolsey segítsége. Calais helyettes parancs-
noka régóta betegeskedett, hivatalát egyre nehezebben tudta 
ellátni, ezért végleges visszavonulásáig, 1506-ig a fiatal káplánra 
bízta pénzügyeinek kezelését. A káplánt kísérthette a régmúlt, 
hiszen a Magdalen College falai közt egy sikkasztási ügybe keve-
redett, és az egyetem pénztárnokaként nem tudott elszámolni a 
rábízott összeggel, Sir Nanfan vagyonát azonban hűen kezelte. 
Calais helyettes parancsnoka mutatta be VII. Henriknek az 
energikus káplánt. 1507-ben az uralkodó királyi káplánná nevez-
te ki, és Wolsey rögtön Flandriában találta magát. 

Wolsey azonban nem sokáig szolgálhatta urát, hiszen VII. 
Henrik 1509-ben távozott az élők sorából. Ekkor Wolsey hiva-
tala is veszélybe került, mert VIII. Henrik nem favorizálta az 
apja alatt szolgáló elitet. Nagy megkönnyebbülést jelenthetett 
Wolsey-nak, hogy az ifjú király legelőször a komolyabb hata-
lommal rendelkező személyekre csapott le. Így került be Wolsey 
1509 novemberében a királyi tanácsba, ahol nem sok vizet za-
vart, és úgy tűnik, hogy várakozó álláspontra helyezkedett, amíg 
a fiatal király körül nem tisztul le a sok indulat. A tanácsosi 
poszt mellett ellátta a királyi alamizsnaosztó megtisztelő, de igen 
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csekély hatalommal bíró feladatkörét is. A kivárás beérlelte 
Wolsey gyümölcsét. Miközben egyre-másra távoztak az udvartól 
VII. Henrik megbízható emberei, hiány mutatkozott a hiteles 
politikát folytató, tehetséges és szakképzett mesterekből. Ekkor, 
1511 elején indult meg Wolsey szekerének a rúdja. Ellenjegyzé-
sével is ekkor találkozni először, Warham kancellár egyik hivata-
los levelén, melyen „Dominus Wulcy” aláírás olvasható. Nem 
sokkal később kinevezték Lincoln egyházmegye dékánjának, a 
franciaországi hadjáratban tanúsított helytállásáért pedig egy 
évvel később jutalmul a Lincoln püspöke címet kapta. Zseniális 
szervezőképességével Wolsey nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
VIII. Henrik franciaországi kalandja ne sodorja csőd szélére 
Angliát, ugyanakkor már kortársai felrótták neki, hogy nagyon 
kapzsin bánik a rá bízott pénzzel. (Ennek ékes bizonyítéka 
Tournai szakértő sarcolása.) Wolsey valóban igen fösvénynek 
bizonyult egész pályafutása alatt, százszor is meggondolta, hogy 
mire adjon ki pénzt. Másrészt nagy szüksége volt a „kezdőtőké-
re”, ha emelkedni akart az egyházi ranglétrán, hiszen a különféle 
tisztségek betöltéséért tekintélyes summát kellett fizetnie a kirá-
lyi kincstárnak. Wolsey pedig nem akart ülni a babérjain, nem 
elégedett meg egy szóra sem érdemes püspökség vezetésével, 
amely ráadásul alig jövedelmezett. 

Ezért már néhány hónappal püspöki kinevezését követően be-
töltötte a megüresedett yorki érsekség dékáni hivatalát. Egy évet 
sem kellett várnia, mikor Fortuna sajátos formában ismét 
Wolsey-ra mosolygott. Christopher Bainbridge yorki érsek 1514 
júliusában váratlanul meghalt Rómában. Sokakat gyanúsítottak 
Bainbridge meggyilkolásával, aki mérgezés áldozata lett. Amíg 
az angliai egyházfőket a gyilkosság körüli események tartották 
lázban, Wolsey titokban már látta, hogy megnyílt számára az út 
a legmagasabb pozícióig, amit bárki elérhet egy olyan országban, 
ahol a született előjogok mindennél fontosabbak. A legnagyobb 
nehézséget ismét a pénz összegyűjtése okozhatta, mindenesetre 
már 1514 végén felszentelt yorki érsek lett. Az események úgy 
alakultak, hogy Bainbridge halálával nemcsak az érseki poszt, 
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hanem Anglia bíborosi helye is megürült, amit a Szentszék is 
nehezményezett. Mivel hosszú távon Anglia nem maradhatott 
ki a Római Anyaszentegyház ügyeiből, minél gyorsabban jelölni 
kellett valakit. Ahogy Wolsey első életrajzírója, George Caven-
dish írta, az érsek hirtelenjében megkívánta a vörös infulát, így 
egészen véletlenül magát jelöltette kardinálisnak. Worcester 
püspöke, a Rómában tartózkodó Silvestro de Gigli ügyködése 
folytán már 1515 novemberében megkapta a pápai végzést. 
Kardinálisként mindenki felett állt Angliában, immáron nem 
kérhették tőle számon döntéseit pályatársai, korábbi támogatóit 
pedig gyakran a sárba tiporta, vagy hagyta elveszni a mélyben. 
Egyetlen címet, a canterbury-i érsekit nem tudta megkaparinta-
ni, viszont azzal, hogy 1515-ben ő lett a legatus a latere, vagyis a 
pápa angliai helytartója, lényegében yorki érsekként is a 
canterbury-i érsek felett állt, ellenőrizhette hivatalát. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 24 

Sir Robert Wingfield jelentései az 1515. évi királytalálko-
zóról 

A londoni udvar átalakításának folyamata 1515 karácsonyán, 
Thomas Wolsey yorki érsek kancellári kinevezésével fejeződött 
be. Mi történt ez idő alatt a német-római császárhoz küldött 
angol követtel? Sir Wingfield több jelentésében is érzékelhető, 
hogy a belpolitikai változás miatt London nem tudott akkora 
figyelmet fordítani a követek munkájára (beleértve ellátásukat 
is), mint korábban. Talán ennek tudható be az a tény, hogy az 
angol követ – az 1514. augusztusi jelentését követően – legko-
rábban 1515 elején kelt levelében foglalkozott ismét a magyar 
helyzettel. Szintén beszédes dokumentum Thomas Colman 
Bolognában, 1514. december 19-én kelt irata, melyet már 
Wolsey érseknek, s nem az angol királyi tanácsnak címzett. 
Colman a Velencéből érkező hírek alapján arról tájékoztatta a 
yorki érseket, hogy a szultán legyőzte a perzsákat, ezért Szafi ad-
Dín sah, a Szafavida-dinasztia alapítója – akit I. Iszmaíl (1501-
1524) néven ismer a nyugati történetírás – újra nagy sereget 
gyűjt, s szövetségi ajánlattal követet küldött a lengyel és a ma-
gyar királyhoz, hogy közös erőfeszítéssel vessenek gátat az osz-
mánok terjeszkedésének. Péter barát, libanoni minorita szerze-
tes közvetítette a sah ajánlatát. (Különös, hogy a perzsák sokkal 
többet tudtak a Magyar Királyság helyzetéről, mint fordítva.)  

A Jagelló testvérek, I. Zsigmond (1506-1548) lengyel király, és 
II. Ulászló magyar- és cseh király azonban nem ismerték fel a 
perzsa sah ajánlatában rejlő lehetőséget, és a Moszkvai Nagyfe-
jedelemség, a Német Lovagrend, a Litván Hercegség, s nem 
utolsó sorban a Szapolyai család magyarországi erősödése miatt 
érzett fenyegetettségükben a Habsburg császár szövetségét ke-
resték, hogy országaiknak menedéket és biztonságot nyújthas-
sanak.  

A megegyezést elsősorban a lengyelek kezdeményezték. A 
lengyel király 1514-ben felettébb nehéz helyzetbe sodródott, 
hiszen felesége, Szapolyai Borbála királyné révén rokoni szálak 



 

 25 

fűzték Szapolyai Jánoshoz, akit a magyar nemesség az ország 
megmentőjeként („liberator Regni”) ünnepelt az 1514. évi pa-
rasztháború drasztikus leverését követően. Szapolyai Borbálá-
nak – dinasztikus okok miatt – kulcsszerepe volt a Habsburg-
Jagelló házassági szerződés hátráltatásában. A királyné politikai 
tevékenységét nemcsak férje, hanem a kis-lengyelországi nemes-
ség is egyre erőteljesebben nehezményezte. Az erdélyi vajda és 
húga, Borbála nem titkolt Habsburg-ellenessége terhessé vált a 
lengyel király és a királyi udvar számára. Zsigmond király I. 
Miksa császár és a Liga ellensúlyozására döntött amellett még 
1511 novemberében, hogy megkéri az erdélyi vajda testvérének, 
Borbálának a kezét. Perényi Imre nádor, valamint Szatmári 
György pécsi püspök révén I. Miksa császár megpróbálta lebe-
szélni Zsigmondot a házasságról, azonban utóbbi hajthatatlan-
nak mutatkozott. A lengyel királyi udvar krónikása, Jodocus 
Ludovicus Decius (Dietz) szerint a litván megbékélés kivívásá-
ban komoly szerepe volt az országba érkező Borbálának, és – 
talán kedvező jelként – a királyi pár első gyermekének, aki a 
nagymama után a Hedvig nevet kapta.  

A Szapolyai család lengyelországi összeköttetése rendkívül iz-
galmas, és a magyar történettudományban kevéssé kutatott terü-
let. Miért dönthetett amellett I. Zsigmond lengyel király, hogy 
egy magyarországi nemes leányával köt házasságot? Zsigmond 
feleségének apja, Szapolyai István, Hunyadi Mátyás (1458-1490) 
magyar király sziléziai, alsó- és felső-lausitzi főkapitánya, az 
osztrák tartományok kormányzója volt. E minőségében Szapo-
lyai István felelt Mátyás király csehországi és ausztriai hódításai-
nak konszolidációjáért. A magyar király 1490-ben trónörökös 
nélkül távozott az élők sorából, ezért halála után küzdelem bon-
takozott ki a magyar trónért. Az ország egyik legnagyobb föld-
birtokosaként Szapolyai Istvánra döntő szerep hárult, mert a 
kérdéses időben az országnak nádora sem volt. Mátyás király 
egykori kormányzója II. Ulászlónak szavazott bizalmat, mert így 
a Magyar Királyság megtarthatta a nyugati hadjáratai során meg-
szerzett hódításainak egy részét. 1492-ben Szapolyai Istvánt 
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nádorrá választotta az országgyűlés. A Szapolyai család a zava-
ros belpolitikai időkben is tudatosan építette imázsát. Hunyadi 
Mátyás bizalmasa Hedvig tescheni hercegnőt vette feleségül. A 
Piast-házi (királyi) felmenőkkel büszkélkedő Hedvig hercegnő 
(Jadwiga cieszyńska, 1469 k.-1521) II. Przemisław tescheni her-
ceg és Anna mazóviai hercegnő leánya volt, és nem mellékesen 
az Árpád-házi vérvonal leszármazottja. A sziléziaiak magyaror-
szági politikára gyakorolt nyomása szembetűnő: Hedvig herceg-
nő nagynénje, Aleksandra szintén nádorfeleség volt. Aleksandra 
hercegnő Garai László oldalán, 1458 januárjában részt vett a 
Szilágyi-családdal folytatott szegedi tárgyaláson, ahol eldőlt, 
hogy az ifjú Hunyadi Mátyást támogatják, illetve leányukat, Ga-
rai Annát adják mellé nőül (a házasság meghiúsult). A Garaiak 
nádori ága Jób nevű fiúgyerekükkel kihalt. Birtokaik egy részét 
Hunyadi Mátyás király természetes fiának, Corvin János herceg-
nek adományozta. Érthető, hogy Corvin herceg halálát követő-
en, Hedvig hercegnővel az élen a Szapolyaiak harcba szálltak a 
Corvin-örökség megszerzéséért. Szapolyai István és Hedvig 
hercegnő házasságából öt gyermek született: Krisztina (1487 
előtt?-?), János (1487 k.-1540), György (1494 k.-1526), Borbála 
(1495 k.-1515) és Magdolna (1499 k.-1499).  

A Szapolyai-testvérek élete összeforrt a késő középkori Ma-
gyar Királyság történetével: Krisztina a tekintélyes felső-
magyarországi főúr, Homonnai János felesége lett, Borbála len-
gyel királynéként távozott az élők sorából, György szepesi főis-
pán a magyar sereg egyik vezéreként életét vesztette a mohácsi 
csatában, Magdolna csecsemő korában meghalt. Legidősebb 
fiuk, János erdélyi vajda olyan magasra tört, hogy nevére – mint 
azt látni fogjuk – a külföldi királyi udvarokban (köztük a londo-
niban) is felfigyeltek.  

Lengyelországban tehát nagy volt az öröm, amiért Szapolyai 
Borbála királyné gyermekáldása meghozta a litvánok szerencsés 
közeledését. A gyümölcsöző kapcsolat valószínűleg e szerencsés 
jel nélkül is előbb-utóbb bekövetkezett volna, mert keletről III. 
Vaszilij (1505-1533) nagyfejedelem fenyegette az országot, és a 
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litvánok jobbnak látták a megbékélést a lengyelekkel, mint a 
moszkvai igát. A litván-orosz háború a Székely Dózsa György 
vezette parasztháborúval egy időben tört ki. Hátterében nem-
csak a lengyel-litván megegyezés, hanem Habsburg Miksa csá-
szár közép-európai politikája állt. A német-római császár szö-
vetséget kötött III. Vaszilijjal Lengyelország ellen, egyúttal a 
Német Lovagrendet is mozgósította Zsigmond országával 
szemben. A lengyel-ellenes koalícióhoz húzott az új pápa is, így 
az orosz háborút egyedül kellett megvívnia Zsigmondnak. A 
lengyel király ráadásul a parasztháború miatt elfoglalt bátyjára, 
II. Ulászló segítségére sem számíthatott. Szmolenszket ugyan 
elfoglalta III. Vaszilij, de Orszą (Oršos) alatt győzelmet aratott 
Zsigmond az oroszokon, s lélegzetvételnyi előnyhöz jutott, me-
lyet rögtön kihasznált. A lengyel király úgy döntött, hogy elhatá-
rolódik Szapolyai János erdélyi vajdától, és elhidegül a második 
gyermekével várandós feleségétől, Szapolyai Borbálától. Való-
színűleg már 1514 nyarán megszakadt a lengyel királyi pár ko-
rábban harmonikus kapcsolata, mert Zsigmond állandó elfog-
laltságára hivatkozva kerülte a Borbálával való érintkezést. Az 
udvari krónikás is érzékelhette Borbála és Zsigmond hűvössé 
váló viszonyát, leírása szerint a lengyel király 1514 végén talál-
kozott Borbálával. Szokatlan módon Borbála látogatta meg a 
férjét egy megnevezetlen katonai erődben, mely téli táborhelyéül 
szolgált a lengyel királynak. Borbála minden bizonnyal itt érte-
sülhetett először Zsigmond terveiről, a Habsburgokkal kötendő 
házassági szerződésről, mert a találkozásukkor összekülönböz-
tek. Borbála levélben is nyomatékosítani akarta szándékát 
Zsigmonddal, hogy ne térjen el az ősei által kijelölt úttól. Jólle-
het 1514 nyarán még a lengyel udvar is megkönnyebbüléssel 
nyugtázta, hogy az erdélyi vajda leverte a parasztháborút, II. 
Ulászlót már tájékoztatták öccse döntéséről, mert a temesvári 
csatát követő napokban – a parasztcsapatok lefegyverzésére 
hivatkozva, sokkal inkább a győztes Szapolyai ellensúlyozására – 
a magyar király segítséget kért Miksa császártól, szorgalmazva a 
korábban kötött családi szerződések (1491, 1506) felújítását. 
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A lengyel király belátta, hogy hibát követett el, mikor a Borbá-
lával kötött házasságával magára haragította Miksa császárt. 
Zsigmond az Orszą (Oršos) melletti győzelemmel a háta mö-
gött még diktálhatott feltételeket, ezért 1515 elején – a Szapo-
lyai-család éles tiltakozása ellenére – csúcstalálkozót szervezett a 
Habsburg-ház képviselőivel. Az angol követ, Sir Robert 
Wingfield 1515. január 4-én, Innsbruck városából jelentette 
VIII. Henrik királynak, hogy a császár a gurki kardinálist küldte 
a magyar királyhoz, és Miksa császár követei a lengyel királlyal is 
felvették a kapcsolatot. Sir Wingfield már 1515 elején érzékelte, 
hogy nagyszabású megegyezésre lehet kilátás az év folyamán, 
mert I. Zsigmond a Moszkvai Nagyfejedelemség és a Német 
Lovagrend együttes nyomása miatt sürgősen egyezkedni kény-
szerül a császárral. 1515. március 24-én, Pozsonyból írta Zsig-
mond feleségének, hogy Nagyszombaton már mindent megbe-
szélt bátyjával, Ulászlóval. A fejedelmi csúcson döntötték el a 
résztvevő felek, hogy Pozsonyból a biztonságosabb Bécsújhely-
re költöztetik a keresztény fejedelmeket. Nemcsak saját maguk 
biztonságáról döntöttek Pozsonyban az uralkodók, illetve meg-
bízott követeik, hanem tárgyaltak a három ország (Lengyelor-
szág, Csehország és Magyarország) jövőjéről. Pozsonyban már 
egyértelműen körvonalazódott a Habsburg-Jagelló megegyezés 
sikeres kivitelezésének lehetősége.  

Zsigmond 1515. március 27-én kelt levele – melyet szintén 
Borbálának írt – a pozsonyi tárgyalások sikerességét alátámasz-
totta. Borbála aggodalmaira, és levelére válaszolva Zsigmond 
félreérthetetlenül kinyilvánította, hogy az ügy, melyet a fejedel-
mek tárgyalnak, mindennél meghatározóbb, maximális fontos-
ságú.  

A pozsonyi tárgyalás, a bécsújhelyi csúcs előkészülete Szapo-
lyai János szemszögéből nézve igen kedvezőtlen kimenetelű 
volt. Az erdélyi vajda nem számolt azzal, hogy Lengyelország 
belesodródik a Habsburg érdekszférába, és sokáig bízott Borbá-
la és Zsigmond házassági kötelékének erősségében. Szapolyai 
János részben húgától, részben nagy-lengyelországi barátaitól, 
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rokonaitól tájékozódott a lengyel uralkodó ellentmondást nem 
tűrő szándékáról, és nagy lépésre készült. Miközben Zsigmond 
a krakkói egyház egyik fő emberére – feltétlen hívére –, Andrzej 
Krzyckire bízta Borbála királynét – elsősorban azért, hogy fele-
ségén keresztül informálódhasson Szapolyai János és a vele 
szövetséges Jan Łaski gnieznói érsek terveiről –, az erdélyi vajda 
már a török ellen készülődött ecsedi Báthory István temesi is-
pánnal, valamint Török Imre és Paksy Mihály nándorfehérvári 
bánokkal. A hadjárat sikere Szapolyai János politikai erőde-
monstrációjának létfeltétele volt, ezért a csúcstalálkozó fejedel-
mei nagy figyelemmel kísérték a hadivállalkozás kimenetelét. A 
lengyel király aggódott a vajda katonai vállalkozása miatt, hiszen 
Lengyelország, Csehország és Magyarország jövője forgott koc-
kán. 1515. április 9-én, Pozsonyból Zsigmond levélben fordult 
sógorához, az erdélyi vajdához. A lengyel király követe útján 
burkoltan kérte Szapolyait, hogy ha a török elleni háború nem 
sürgős, (sic!) halassza el máskorra. Egyben továbbra is együtt-
működéséről és támogatásáról biztosította sógorát, s hivatko-
zott a kölcsönös bizalomra, mely korábban kapcsolatukat jelle-
mezte: „…a követünket, Andrzej Zakrzewskit nagyságodhoz küldjük 
[…] a legsürgetőbb okból kifolyólag, s amint felkeresi Önt, reméljük vilá-
gosan és mindennél kifogástalanabbul közreműködik ügyünkben.” Sza-
polyai Jánost azonban nem tartotta vissza a lengyel király köve-
te. I. Miksa császár követei szintoly nagy érdeklődésről tettek 
tanúbizonyságot, hiszen egyes jóslatok szerint Szapolyai esetle-
ges sikere kiszoríthatta volna a Magyarországról a felvidéki ki-
termelésben érdekelt Fugger-családot (a német-római császár 
legfőbb hitelezőjét), ami beláthatatlan következményekkel járt 
volna az itáliai hadszíntéren. A pozsonyiak aggodalmát növelte, 
hogy az erdélyi vajda és a temesi ispán által vezetett hadsereget 
– jóllehet tekintélyes ostromeszközzel rendelkezhetett – a va-
lósnál sokkal nagyobb létszámúnak ítélték. A vállalkozás sikeres 
kivitelezése nem tűnt lehetetlen küldetésnek, mert egy Nándor-
fehérvár melletti, oszmán helyőrséggel ellátott, kicsiny végvár – 
Zsarnó – volt a kiszemelt célpont. 1515. április 24-e körül 
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azonban megérkezett a török felmentő sereg a szendrői bég, 
Szinán vezetésével. A hadjárat katasztrofális kudarcba fulladt, 
Szapolyai seregéből csupán néhány katona menekült meg, állító-
lag maga az erdélyi vajda is megsebesült, Paksy Mihály pedig 
meghalt. Ráadásul a rendezetlen visszavonuláskor – futáskor – 
elvesztették az ostromfelszereléseket. A zsarnói kudarc miatt 
fellélegezhetett a Habsburg diplomácia, mert ismét a tárgyalá-
sokra fektethették a legfőbb hangsúlyt. Szapolyai Borbála hely-
zetén rontott a zsarnói kudarc, és a királynén újból nagyfokú 
kiszolgáltatottság érzése hatalmasodott el. Az udvari krónikás, 
Decius híven tükrözte a várakozással teli napok hangulatát, 
majd a vereség hírét: „Ezalatt, míg ez történt Pozsonynál, bánkódó 
magyar követ jelentette a királynak, hogy János, szepesi ispán és erdélyi 
vajda átlépte az ellenséges török határt, és a török ellen háborút kezdemé-
nyezett. Az ellenség ezután elfoglalta táborát. A hír, hogy bátyja a legna-
gyobb szerencsétlenségbe sodródott, megérkezett a lengyel királynéhoz.” 

Időközben a császár invitálására VIII. Henrik király követe 
részt vett a birodalmi gyűlésen. 1515. április 14-én, Augsburgból 
jelentette Sir Robert Wingfield követ VIII. Henrik királynak, 
hogy a magyar és a lengyel király komolyan előrehaladt Habs-
burg Miksa császár megbízottjával, Matthäus Lang gurki kardi-
nálissal folytatott tárgyalásokon. Az angol követ szerint a csá-
szárt informálhatták a tárgyalások pozitív kimeneteléről, mert 
Miksa arra készülődött, hogy Bécsbe utazzon. Május 9-én már 
egyértelműen írta Sir Wingfield, hogy a császár egy vagy két nap 
múlva elutazik Magyarországra. Miksa azonban mégis Augs-
burgban maradt, mert két nappal később meghívta este nyolc 
órára Sir Wingfield-et. Az angol követ a mecklenburgi herceg 
társaságában találta a császárt, akivel hosszasan, nagy egyetér-
tésben tárgyalt. I. Miksa elismerően nyilatkozott VIII. Henrik 
terveiről, hogy a közeljövőben a Német-római Birodalom és 
Anglia baráti kapcsolatát szorosabbá fűzzék. Másnap a császár 
leveleket küldött VIII. Henriknek, és Sir Wingfieldet meghívta 
vadászatra. Az angol követ egy James névre hallgató futárral 
továbbította a császár leveleit VIII. Henriknek. Május 12-én 
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délután Miksa császár solymászni ment, ahova az angol követen 
kívül elkísérte őt a mecklenburgi herceg, a brémai érsek, vala-
mint a brunswicki herceg. Heinrich von Braunschweig-
Lüneburg brunswicki hercegről Wingfield megjegyezte, hogy 
Miksa császár kísérője lesz a magyar határig. A szigetországi 
követ kötetlenebb körülmények között beszélhetett a császár 
tanácsadóival. Ennek eredményeképpen a május 20-án kelt, 
VIII. Henriknek írott levelében Sir Wingfield részletesen kifej-
tette, hogy a lengyel királyt a moszkvaiak és a tatárok együttes 
nyomása kényszeríti a mielőbbi megegyezésre, s mindez komoly 
hatással lesz a magyar politikára is. A német-római császár végül 
május 21-én, hétfőn utazott el Augsburgból, és vele tartott a 
spanyol követ, valamint a pápa megbízottja is. Valószínűleg 
ekkor futhatott be a hír Augsburgba, hogy Szapolyai János 
„meggondolatlan” hadi vállalkozása kudarcot vallott, mert kö-
vetkező levelében az angol követ már kész tényként számolt be 
a vajda vereségről. Sir Wingfield május 31-én (még Augsburg 
városából) kelt levelében megírta VIII. Henriknek, hogy veresé-
get szenvedett a töröktől az erdélyi vajda, s mindez kihatással 
lesz húga, Borbála lengyel királyné sorsára. Az angol követ jól 
látta, hogy a Szapolyai-család a rokonságát és politikai befolyását 
arra használta fel, hogy aláássa a Habsburg-Jagelló megegyezést. 
Sir Wingfield szerint az erdélyi vajda ezért utasíthatta vissza a 
királycsúcsra küldött meghívót. (Egyedül a vajda öccse, Szapo-
lyai György vett részt a család részéről a bécsújhelyi királytalál-
kozón, ahol a lovagi játékok alkalmával az európai kontinens 
legügyesebb, leggyorsabb lovagjának bizonyult.) Az angol követ 
utolsó napjait töltötte Augsburgban, mert Miksa császár őt is 
Innsbruckba rendelte. 

1515. július 19-én, a bécsi királytalálkozón került sor a Habs-
burg-Jagelló házassági szerződés véglegesítésére, a kézfogóra. 
Az 1515. május 20-án aláírt pozsonyi előszerződés értelmében 
II. Ulászló kilenc éves fia, Lajos herceg Habsburg Miksa császár 
unokáját, a tíz éves Máriát vette feleségül, míg a magyar király 
másik gyermekét, Anná hercegnőt Habsburg Ferdinándnak 
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szánták. Anna helyzete korántsem volt olyan konkrét, mint La-
josé, ezért a hercegnőt ideiglenesen az 56 éves Miksa vette fele-
ségül – unokája nevében. Annát átadták a Jagellók „nevelésre és 
ellátásra” a Habsburgoknak, nehogy az erdélyi vajda ismét meg-
kérje a hercegnő kezét. „Ha Habsburg részről bizonytalan is 
volt még a házasság, kivonták őt [ld. Annát – B. R.] más kom-
binációkból, elsősorban Szapolyai terveiből” – állapította meg 
találóan Hermann Zsuzsanna történész. Való igaz, hogy édes-
anyja, Hedvig tescheni hercegnő szorgalmazására legidősebb fia 
többször is megkérte II. Ulászló magyar király leányának a ke-
zét, de Szapolyai Jánost mindannyiszor kikosarazták. A házassá-
gi szerződés titkos záradékában Lajos herceget Miksa császár 
fiává adoptáltatta, és névlegesen ugyan, de a birodalom helytar-
tójává, örökösévé nevezte ki a fiút. A kettős Jagelló-Habsburg 
házasságra három nap múlva, 1515. július 22-én került sor a 
bécsi Szent István templomban. Tisztázódott Lengyelország 
kritikus helyzete is. Miksa elismerte, hogy a Lovagrend a lengyel 
király hűbérese, és ígéretet tett az orosz viszony rendezésére. I. 
Zsigmond ugyanakkor lemondott a Magyarországgal kapcsola-
tos terveiről, és a felek megállapodtak abban is, hogy II. Ulászló 
halála után a kiskorú Lajos gyámjai a lengyel király és a német-
római császár lesznek.  

A királytalálkozón részt vett az angol követ is, akit legutóbbi 
levele kapcsán még Augsburgban említettem. Sir Robert 
Wingfield 1515. június 26-án Innsbruckból Linzbe ért, ahonnan 
június vége előtt tovább utazott Bécsbe. Az angol diplomata 
utazását jelentősen hátráltatta az Alpokban olvadó hó, ami ára-
dást idézett elő a térségben, és – saját bevallása szerint – „bor-
zalmas utakon” („foul ways”) hánykolódva jutott Linzbe, ahova 
június 26-án maga Miksa császár is megérkezett. Sir Wingfield 
szerint ötven-hatvan mérföldes körzetben nagy károkat okozott 
a hegyekből lezúduló áradat. VIII. Henriknek címzett jelentésé-
ben beszámolt egy szegény földműves ember családi tragédiájá-
ról, aki látva, hogy összes kukoricáját és gyümölcsösét letarolta 
az áradás, nyomorúságában felakasztotta öt gyerekét, és próbál-
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ta felakasztani feleségét is, aki azonban elmenekült előle. Az 
asszony visszatért ugyan a segítségül hívott helyiekkel, de ekkor-
ra már sem a gyermekein, sem az önmagát felakasztó férjén 
nem tudtak segíteni. Borzalmas emlékeit még fel sem dolgoz-
hatta a követ, hiszen máris újabb utazás várt Sir Wingfieldre, aki 
végül július 3-án ért Bécsbe.  A városban Brandenburgi Kázmér 
vendégszeretetét élvezte. Sőt, Brandenburgi Kázmér egy ékkö-
vekkel díszített tőrt küldött Sir Richard Jerningham szolgájával 
VIII. Henrik királynak, és Sir Wingfieldet is elhalmozta minden 
földi jóval. Július 6-án egy küldöttség érkezett arra a szálláshely-
re, ahol az angol követ tartózkodott. Sir Wingfield beszámolója 
alapján az egyik követ Magyarországról érkezett, a püspökök és 
még további négy világi főméltóság Lengyelországból. „A szállá-
som közelébe értek lóháton. A lovaik közt akadtak olyan lesoványodott 
gebék, mint amilyenek a törököknek van, és a nemes urak közül többen 
olyan ruhát viseltek, mint a törökök, s némelyik olyat, mint a tatárok 
szoktak. Felső öltözetük úgy tűnt számomra, hogy selyemből lehet, és görbe 
kardjaikat arannyal és ezüsttel egyaránt díszítették. Ekkor megérkezett a 
mondott király (Lengyelországból), minden pompát nélkülözve.” Július 
16-án az angol követet nagy megtiszteltetés érte, mert aznap 
Miksa császár balján lovagolhatott, több fejedelem és promi-
nens politikai vezető társaságában. Másnap, július 17-én Sir 
Wingfield 13 órát töltött egyhuzamban lóháton. Mivel már ko-
rábban is tett utalásokat arra, hogy nem szívleli a nyeregben 
eltöltött hosszú utakat, és megjegyezte az angol királynak, hogy 
mekkora szolgálatot tesz neki mindezzel, a követ utalása arra 
enged következtetni, hogy a hosszas lovaglás némiképp beár-
nyékolta az előző napi találkozójának élményét. Ráadásul az 
időjárás a Linzben tapasztaltakhoz hasonlóan továbbra sem 
kegyelmezett a csúcs résztvevőinek, jóllehet Sir Wingfield – 
angolként – e tekintetben más álláspontot képviselt: „Az időjárás 
jó volt, bár most folyamatosan esik az eső.” Az időjárás talán már a 
szigetországi Sir Wingfield értelmezése szerint is elromolhatott 
július 19-ére, mert aznap annyi eső zúdult a csúcs résztvevőire, 
hogy a lengyel király képtelen volt ellovagolni közeli szálláshe-
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lyéről a gyűlés helyszínére. A Jagelló testvérek nem ugyanott 
kaptak szállást, hanem egymástól viszonylag távol eső helyen. 
Sir Wingfield beszámolója szerint „a magyar király (II. Ulászló) és 
a cseh király (II. Lajos) a testvérével (Annával) együtt a császár palotájá-
ban lett elszállásolva. A lengyel királynak csinos szállása van a város-
ban.” 

Július 21-én elállhatott az eső, mert az angol követ jelentette, 
hogy I. Zsigmond lengyel király kilovagolt a szállásáról. Ekkor 
érkezhetett meg a német-római császár ajándéka, amit a Jagelló 
királyoknak szánt. A magyar király egy kényelmes vízi járművet 
kapott, amit harminc ló húzott a folyó sodrának ellenében a 
parton. A lengyel király két, állig felszerszámozott, páncélozott 
lovat kapott ajándékba. „A fiatal cseh királynak egy másik, aranyo-
zott vértbe öltöztetett lovat ajándékozott, és a mondott király tetőtől talpig 
aranyozott páncélban lovagolt rajta.” Másnap reggel nyolc órakor a 
lengyel király és a kardinális kilovagolt a közeli erdőbe, de az 
angol követ állítása szerint a két órás lovaglás során történt be-
szélgetésükről csak annyi szivárgott ki, hogy a közelgő házasság 
ceremóniarendjét rögzítették. Július 23-án reggel kilenc órára 
várták Sir Wingfieldet a székesegyházba. Az angol követ leírása 
szerint gazdagon díszített, divatos öltözetben pompázó szépsé-
ges úrhölgyek mellett lovagolt a templom felé, jobbján a spanyol 
követtel, balján pedig Brandenburgi Kázmérral. Hamarosan 
megérkezett a pápa két követe, a császár, a magyar király és az 
osztrák főherceg megbízottja, akik mind Sir Wingfield mellett 
kaptak helyet. Az angol követ jelentése szerint ezután megérke-
zett II. Ulászló is, akit hordszéken vittek segítői, mert a betegsé-
ge miatt részben lebénult, és őt kísérte jobbján lóháton a fiatal 
cseh király, II. Lajos herceg. „A székesegyház kapujának közelébe 
érve a császár találkozott a lengyel királlyal, aki keresztül lovagolt az 
utcán, és jobb kezét bátyja hordszékére tette.” Ezután az angol követ-
nek adtak egy papírost, melyen a templomi helyek beosztása 
szerepelt, és kisvártatva elkezdődött a szertartás. Az angol követ 
részt vett a Habsburg-Jagelló dinasztia házassági ceremóniáján, 
amely az örökösödési szerződés értelmében szorosabban össze-
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kapcsolta a Német-római Birodalmat a Magyar Királysággal. 
Jagelló Annát, II. Ulászló magyar király leányát a spanyol követ 
és Brandenburgi Kázmér őrgróf kísérte az oltár elé, ahol Bakócz 
Tamás bíboros, esztergomi érsek állt. Miután megtörtént a szer-
tartás, a menyasszonyokat és vőlegényeket lovagok vették körül. 
„Körülbelül száz lovag lehetett a királyok felett, ami különös élmény volt, 
látva a négy királyt, rajtuk kívül másokat kivont kardokkal.” A cere-
móniát követően a császár és a három király visszatért szálláshe-
lyére, majd délután lovagi torna kezdődött, amit egészen sötéte-
désig folytattak. Ezután újból visszatértek a szállásukra a vendé-
gek, de a fesztivál még éjfélig tartott. Sir Wingfield a szállása 
előtt látta, amint a lengyel király éjjel egy órakor lovagol. Az 
angol követ csodálattal adózott I. Zsigmond állóképességének, 
mert már másnap reggel nyolc órakor a lengyel király ugyanúgy 
kilovagolt a közeli erdőkbe, ahogy minden nap szokta. Ha az 
államügyek nem akadályozták, akkor a lengyel király akár egész 
délelőttjét lóháton töltötte. Sir Wingfield kiváló jellemzést kül-
dött VIII. Henriknek az 1515. évi szertartáson megjelent ural-
kodókról: „Először is úgy vélem, hogy a magyar király (II. Ulászló) 
hatvan éves, és állandóan hordszékben viszik őt…, arcszíne vérvörösnek 
látszik. Bátyja, (I. Zsigmond) a lengyel király a nagy emberek között 
átlagos termetűnek tűnik, mogorva hangulatú férfi, nagyon ritkán nevet. A 
fiatal cseh király (II. Lajos), aki a magyar király fia, csak tíz éves, habár 
testalkata alapján jó tizenkét éves is lehetne; hajszíne barna fajta. A nővé-
re (Jagelló Anna), a fiatal hercegnő még csak tizenkét éves, de magassága 
alapján tizennégy évesnek látszik. Gyönyörű leány, a legcsinosabb, akit 
valaha eddig láttam, és neki van a legszebb haja. A cseh királyné (Habs-
burg Mária) most tíz éves, másokhoz viszonyítva alacsony termetű, gyors 
mozgású és hirtelen természetű.” Az angol követ együtt ünnepelte 
Habsburg Ferdinánd főherceg és Jagelló Anna hercegnő kézfo-
góját, és – saját bevallása szerint – Istenhez imádkozott, hogy a 
fiatal párnak sok öröme és hosszú élete legyen. 

Sir Robert Wingfield olyannyira szívesen látott vendég volt, 
hogy Innsbruckban maradt még csaknem egy évet. Kevesebb 
jelentést küldött VIII. Henriknek, mint korábban, de leveleiből 
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kitűnt, hogy nyugodtabb légkörben zajló tárgyalásokat tudott 
folytatni I. Miksa császár tanácsadóival, mint azelőtt, a mozgal-
mas 1514-1515-ös években. Több alkalommal vadászott, soly-
mászott az Alpokban, és biztatóan alakult a tervezett Habsburg-
Tudor házassági szerződés. Sir Wingfield sokszor hangoztatta, 
hogy reményei szerint hamarosan a lengyel-magyar-cseh megál-
lapodáshoz hasonlóan sikeres szerződést köthet Anglia a Né-
met-római Birodalommal. Sir Wingfield a sikeres egyeztetést 
követően, 1516 kora őszén utazott haza Angliába. Nem sejthet-
te, hogy tárgyalásait a jövőben nem koronázza siker, mivel a 
kancellári posztot 1515 telén elfoglaló Thomas Wolsey yorki 
érsek a korábbitól egészen eltérő diplomáciai utat szánt a szi-
getországnak. 

Szapolyai Borbála – bátyja kudarcba fulladt hadivállalkozása 
után is – mindent elkövetett annak érdekében, hogy húzza az 
időt. Zsigmond király továbbra sem vette jó néven hitvese mak-
rancosságát, és a királyné politikai beavatkozását elítélte. A len-
gyel király kemény hangvételű levélben tájékoztatta várandós 
feleségét, hogy már semmi sem tarthatja vissza őt a Habsbur-
gokkal való megegyezéstől. Kérte Borbálát, hogy ne izgassa fel 
magát az államügyeken, legyen tekintettel arra, hogy állapotos. A 
lengyel király aggodalma nem volt hiábavaló, az udvari krónikás 
a következőket írta az örömteli eseményről: „Borbála királyné 
július hó második napjának éjszakáján kitartóan világra hozta a várva 
várt második utódot. A leányt […] ezután Anna névre keresztelték el. 
Az a hír, hogy nehezen viselte lelke [a szülést – B. R.]. De a király 
valóban legyőzhetetlen emberi lélekben, mert Fortuna is mellé állt…” 
Nemcsak az újabb leánygyermek születése, hanem a tárgyalások 
eredményes lezárása miatt is Fortuna kegyeltjeként érezhette 
magát a lengyel király. Szapolyai Borbála személyéről természe-
tesen nem rendelkezett a bécsi szerződés, ennek ellenére az 
erdélyi vajda húgának a lengyel udvarban való jelenléte egyre 
terhesebbé vált. Borbála királyné azonban nem sokáig veszé-
lyeztette a Habsburgok Jagellókba vetett bizalmát, és a kölcsö-
nös feltételek megtartását, mert 1515. október 2-án váratlanul 
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meghalt. „1515 őszén – mintha a sors is közbeavatkozott volna 
– meghalt Borbála, a lengyel királyné” – értékelte diplomatiku-
san Kulcsár Péter a vajda húgának halálát. Szapolyai Borbála 
halála nemcsak a János-párti lengyel nemességet, de a kis-
lengyel nemesi elithez tartozó Piotr Tomickit is megrázta, és a 
hivatalos tudósítások sem mehettek el szó nélkül a sokak által 
tisztelt magyar királyné hirtelen halála mellett.  

Sir Robert Wingfield, a német-római császárral szövetséges 
Anglia követe október 26-án, Innsbruckból jelentette VIII. 
Henriknek, hogy Szapolyai Borbála halálát egyesek véleménye 
szerint a lengyel királynak a német-római császárral kötött meg-
egyezése okozta, ugyanis a lengyel királyné annak a magyar fő-
nemesnek („an earl of Hungary” – Szapolyai Jánosnak) a húga 
volt, aki a császár és az „ausztriai ház” („House of Austria” – azaz 
a Habsburg-ház) gyűlölt ellensége. Milyen – a lengyel király ud-
varára nézve – terhelő adatok állhattak Sir Wingfield rendelke-
zésére, amelyek alapján októberi jelentését oly súlyos jelzőkkel 
fogalmazta urának, VIII. Henriknek?  

A lengyel udvar krónikása, Decius a következőket írta Borbála 
királyné haláláról: „Zsigmond 1515. augusztus 19-én megérkezett 
Krakkóba. Borbála királynét a legutóbbi szülésből kifolyólag nem teljesen 
egészségesen találta. Ezután tanácskozás kezdődött, de oly eltérő javasla-
tok voltak ezen, hogy a hosszas úttól kimerült király azt feloszlatta. Ha-
nem Borbála, Zsigmond házastársa váratlanul elgyengült, és halottan 
összerogyott. A haláláról eltérő vélekedések jelentek meg. Voltak, akik 
szélütésre gondoltak, de voltak olyan feltételezések is, hogy az orvosban 
kell keresni a visszafordíthatatlan hiba okát. Nem tagadhatom le, hogy 
jómagam ebben nem hiszek. Nekem elmagyarázták, hogy a szülés okoz-
hatta végzetét, (ahogy mondják) ha nem volt szabályos a szülés, vagy azu-
tán a tisztálkodás, idővel az is halálhoz vezethet, és a [szülés utáni – B. 
R.] napokat tölthette egészségesen. A királyné gyors, és legkíméletesebb 
halála az 1515. évben, október második napján történt; mindenkiből nagy 
fájdalmat váltott ki az eset, és elsiratták őt…” 

Szapolyai Borbálának nehéz szülése volt, de a hat-nyolc hétig 
tartó regenerálódási időszakot követően sem szenvedett a ki-
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rályné lázban. Ezért gondolhattak néhányan arra, hogy a király-
nét szélütés érte. A lengyel történettudomány legújabb kutatása-
inak eredményei mindezt alátámasztják. A második szülését 
követően Borbála állítólag szerencsétlenül elesett. A baleset 
után a lengyel királyi udvar Bolognában tanult orvosa, Leonard 
Pieczychowski kezelte a királynét, akit gyakran jelentkező fáj-
dalmai ágyához kötöttek. A betegségéből lassan lábadozott, és 
szeptember végén szélütés érhette. Az apoplexia szimptomáját 
Andrzej Krzycki püspök plasztikusan leírta Piotr Tomickinak 
címzett levelében. Szeptemberi szélütését újabb agyvérzés kö-
vette, amelyet Szapolyai Borbála már nem élt túl. Október 2-án 
hajnalban, Krzycki kezei közt, Zsigmond király közeli jelenlé-
tében a fiatal királyné kilehelte lelkét. Piotr Tomicki przemýsl-i 
püspök szerint a királyné betegsége hirtelen jelentkezett, egy 
roham vitte el, amit Szapolyai Borbála zaklatott idegállapota 
idézhetett elő. A püspök Borbála halálának másnapján keltezett 
levelét Bakócz Tamás esztergomi érseknek írta: „…tegnapi napon 
legkegyelmesebb fejedelemasszonyt, úrnőt, Borbálát, Lengyelország király-
néját, ebből az életből maga az Isten, mint kegyeltjét, elszólította. A halál-
eset azon mód nemcsak az érdemesek közt legérdemesebb királyt, hanem 
minden igaz hívét felbecsülhetetlen szomorúságba juttatta, és a szomorúsá-
got kevés sikerrel lehet azok kebléből kiűzni. […] Pár nappal ezelőtt 
őfelsége összeesett, és egyértelmű, hogy a betegsége visszatért, mikor hirtelen 
baleset történt, és a természet legyőzte őt. […] Főtisztelendő uraságod 
kedvességére támaszkodva az ügyét Székely János doktor úrra bízták, 
hogy testben-lélekben gyógyítsa őt. A doktor a maga jóindulatával kezelte 
két összeférhetetlen pap mellett, akik a birtokukban tartották őt. Hanem 
a doktor azok útjában állt, és a sokat tanult és derék férfiak a szomorú 
helyzetben otthon maradtak.” 

Piotr Tomicki levele – magánlevél lévén – sokkal sarkítottab-
ban számolt be Borbála hányattatásairól, mint Decius udvari 
krónikája. A püspök megfelelően érzékeltette a királynéi udvar-
ban uralkodó feszült légkört. Tomicki püspök Jodocus 
Deciushoz hasonlóan fedte fel a betegség jeleit: a királyné hirte-
len lerogyott és meghalt. Fontos szempont, hogy a przemýsl-i 
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püspök Borbála szenvedésére, és Bakócz Tamás érsek jóságára 
hivatkozva írta meg az eseményeket, aki meleg szívvel ajánlotta 
Székely János orvost a lengyel udvar figyelmébe. Zavarba ejtő, 
hogy egyesek éppen Borbála királyné orvosait hibáztatták a ha-
láláért, másrészt az udvari krónikás hosszas beszámolójának 
utolsó sorai is elgondolkodtatóak: „Összefoglalva ez Borbála halálá-
nak története – írta Decius –, s reméljük, mostanáig ez istenekhez szóló 
elbeszélésnek köszönhetően Borbála elfogadta Lengyelország védelmét. 
Kevéssel ezután a királyné bizalmasa, az udvari prefektus, Stanisław 
Jarocki [Borbálához] hasonlóképpen hirtelen jött betegségben összerogyott 
október 10-én, és a követekező nap éjjelén távozott az élők sorából.” 
Decius, aki Borbála királyné kapcsán korábban arra a következ-
tetésre jutott, hogy halálát szülési bonyodalmak okozták, el-
lentmondásba keveredett saját magával, hiszen ha Stanisław 
Jarocki férfiként Borbálához hasonlóan hirtelen jött, rohamra 
utaló betegségben halt meg, akkor a királyné halálának oka még-
sem lehetett az udvari krónikás által megállapított gyermekágyi 
kór közvetlen következménye. A lengyel történettudomány nem 
zárja ki annak lehetőségét, hogy a Borbála királynén elhatalma-
sodó rohamokat a gyermekágyi kór vagy a Krakkó lakói köré-
ben pusztító, ismeretlen eredetű járvány (valószínűleg kolera) 
okozhatta. Nem zárható ki az a hipotézis sem, hogy már jóval a 
második szülése előtt – a korban oly gyakori – vérmérgezés 
érhette Szapolyai Borbálát, amelynek következtében lassú lefo-
lyású paralysis progressiva alakult ki a királyné szervezetében. A 
súlyos elmezavar magyarázatot adhatna arra a kérdésre, hogy mi 
indokolhatta a királyné végtagjainak idegrángások miatti ágyhoz 
kötözését, valamint a betegség előidézhetett akár rohamokkal 
járó hűdéses elmezavart (lueses encephalitist), szélütést is. 
Andrzej Krzycki püspök versének egy sora mindent kifejez, 
amit a fiatal, vallásos Szapolyai Borbála hirtelen távozásáról a 
kor humanistája megfogalmazhatott: „Mors indiscreta singula falce 
metit.” („A halál nem válogat, egy kaszával arat.”)  

I. Zsigmond király felszólította a lengyel egyház főrendjeit, 
hogy nagy tisztelettel járjanak el a temetés ügyében. A lengyel 
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király felesége halálát isteni elrendeltetésnek tulajdonította, a 
„sicut Domino placuit” („ahogy az Úrnak tetszett”) formulát hasz-
nálta a szomorú történés szavakba öntésére. Zsigmond – az 
udvariassági szokásokat betartva – sajnálattal tájékoztatta Bor-
bála édesanyját, Hedvig tescheni hercegnőt a királyné haláláról. 
A sokat emlegetett udvari krónikás feljegyzése szerint Zsig-
mond már 1515 végén Litvániába ment, hogy tisztázza a helyze-
tet az oroszokkal és a Lovagrenddel, és királyi kötelességei miatt 
Krakkóban nem tölthette gyásszal az időt. Túlmutatott azonban 
Zsigmond kötelezettségein az a tény, hogy már 1516-ban – nem 
egész egy évvel Borbála halála után – eldobta a gyászt, és elje-
gyezte, majd két évvel később feleségül vette a Habsburgok 
lengyelországi érdekeit képviselő milánói fejedelmi dinasztia 
hercegnőjét, Bona Sforzát. A temperamentumos, divatosan 
öltözködő, hajfürtjeit szőkítő, itáliai származású királyné mellett 
gyorsan feledésbe merült a vallásos és érzékeny lelkületű Szapo-
lyai Borbála. Borbála halálával ideiglenesen lezárult a 
Szapolyaiakkal baráti viszonyt ápoló lengyel udvar korszaka. 
Ugyanakkor talán a lengyel udvart is meglepetésként érhette, 
hogy a Borbála helyébe lépő Bona Sforza királyné csakhamar a 
Habsburg-ellenes lengyel nemesség egyik fő támogatója lett, és 
1538-ban könnyű szívvel engedte leányát az idős Szapolyai Já-
nos mellé házastársnak. 
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A mohácsi vereséghez vezető út – angol szemmel 

Alig keményedett meg VIII. Henrik királyi pecsétje Thomas 
Wolsey érsek kinevezési okiratán, a kancellár máris belevetette 
magát a politikába. Néhány hónap alatt új védművekkel meg-
erősíttette, és kívül-belül újjáépíttette Anglia európai kontinen-
sen álló kapuját, Calais várát és városát. (Jó lenne tudni, hogy 
mekkora meglepetést szerezhetett a megújult Calais látványa Sir 
Robert Wingfield követnek, aki a vár parancsnokaként járta be 
Európát, és több mint négy évnyi távollét után tért haza. Sir 
Wingfield 1515. szeptember 14-én írt először Thomas Wolsey 
kancellárnak. Levelében gratulált a kancellári kinevezéséért. 
Hazatérte után Wingfield megőrizte udvarmesteri (marshal) cí-
mét, ami arra utal, hogy megtalálta a helyét VIII. Henrik újjá-
szervezett udvarában.) Wolsey kancellár aktív külpolitikát kez-
deményezett Franciaországgal, és a „keresztény hit védelmező-
jének” bíborosaként elődeinél nagyobb hangsúlyt fektetett a 
törökellenes harc támogatására. London a korábbiaknál foko-
zottabb figyelmet szentelt a Magyar Királyság oszmánok ellen 
folytatott küzdelmére. Worcester püspöke – a már említett 
Silvestro de Gigli –, Rómából jelentette Thomas Wolsey-nak, 
hogy a rodosziak tudomása szerint Szelim szultán következő 
európai célpontja a Magyar Királyság lesz. 1516. január 19-én 
kelt levelében a püspök beszámolt a konzisztóriumról, ahol a 
magyar követek kifejtették, hogy nem kötnek békét az oszmá-
nokkal, ha Európa fejedelmei megfelelő anyagi és emberi erő-
forrásbeli támogatásban részesítik Magyarországot. A pápa 
harminckilencezer dukátot különített el a Magyar Királyság vé-
delmére, és megígérte, hogy a maga részéről az egyházi tized 
felét felajánlja a további védekezésre. A spanyol és a francia 
király, valamint a velencei dózse követe is ígéretet tett a támoga-
tásra, de a fennálló európai szövetségi rendszerek ismeretében 
ezt egyik résztvevő fél sem gondolhatta komolyan. Talán meg-
lepő, hogy a pápa után Thomas Wolsey ajánlotta fel a legna-
gyobb (és konkrétan megnevezett, húszezer dukátról szóló) 
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hadisegélyt II. Ulászló király részére. VIII. Henrik – Sir Robert 
Wingfield korábbi jelentései miatt – már kevésbé bízott a ma-
gyar nemességben, ismerte Szapolyai János erdélyi vajda és az 
egyes magyar főméltóságok között feszülő pártellentétek hátte-
rét, ezért a segélyt a pápai nuncius vagy angol követ közvetíté-
sével kívánta átadni. Úgy tűnik, hogy nemcsak a pápa, de az 
angol politikai elit is kiismerhette a magyarországi állapotokat: 
egyik fél sem bízott készpénzt a budai királyi udvarra, és ellenő-
rizni kívánták, hogy a védelemre költik-e a pénzt a magyar urak, 
vagy szokásuk szerint a saját zsebüket akarják-e megtölteni.  

Az angolok aggodalmát növelhette, hogy London birtokába 
került Beriszló Péter veszprémi püspök, horvát-szlavón-dalmát 
bán levele, amelyet a pápának írt II. Ulászló király haláláról. 
Beriszló Péter Szapolyai János rokoni köréhez tartozott, és a 
veszprémi püspök familiárisai, esetenként rokonai közül (példá-
ul Szerecsen János, Statileo János) később, a mohácsi csatát 
követően többen csatlakoztak Szapolyaihoz. II. Ulászló halálát 
követően Perényi Imre nádor és Bakócz Tamás esztergomi ér-
sek Beriszló Péter bán lemondatására készült, minderről Szapo-
lyai János informálta a püspököt. A felháborodott bán azonban 
nem akart lemondani, ezért csatlakozott azokhoz a főurakhoz, 
akik nemcsak beszéltek, hanem érdemben tettek is az oszmán 
terjeszkedés ellen (a nándorfehérvári bánok, Báthory István 
temesi ispán, Szapolyai János erdélyi vajda). A Londonba került 
levél tartalma kevés reményre adhatott okot az angolok számára 
a törökellenes harcok folytatásával kapcsolatban. A magyar tör-
ténettudomány számára már jól ismert jelenségeket sorolta fel a 
levél szerzője: az eladósodott, fizetésképtelenné vált királyi ud-
vart, a fiának nyomort és adósságot örökül hagyó II. Ulászló 
halálát követő főúri civakodást, hogy ki legyen a tíz éves gye-
rekkirály, II. Lajos (1516-1526) gyámja. Szapolyai János ekkor 
még nem tudta saját politikai céljait érvényre juttatni. Ismét 
felszínre törtek az indulatok, és Szapolyai János már London-
ban is ismert politikai ambíciója ártott az ország külföldi megíté-
lésének. Az erdélyi vajda – aki Hunyadi János (a „törökverő” 
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1446-ban, a korábbi történelmi helyzetben ugyancsak erdélyi 
vajda volt!) egykori kormányzói (gubernator) gyakorlatának meg-
felelően kívánta átvenni a hatalmat – az 1505. évi rákosi végzés-
ben próbált jogalapot és propagandát találni. Beriszló Péter 
veszprémi püspök reményét fejezte ki, hogy a pápa nem áll el a 
Magyar Királyság támogatásától, mert – véleménye szerint – ha 
a védelem csak a magyar nemességen múlna, az ország már rég 
a török kezében lenne. A hagyományosan Szent György napjára 
összehívott országgyűlés teljes joggal felruházott uralkodónak 
ismerte el II. Lajost, és – nem alaptalanul – szabályozta az erdé-
lyi vajda és a temesi ispán kötelezettségeit. Az országgyűlés ki-
mondta, hogy Erdély védelméért az erdélyi vajda, Temesköz 
védelméért a temesi ispán felel, és csak akkor vehetnek részt a 
Magyar Királyság más részeinek védelmében, ha az országot 
végszükség fenyegeti. A korábbról már jól ismert angol követ, 
Sir Wingfield 1516. július 18-án a Német-római Birodalom terü-
letéről jelentette VIII. Henrik királynak, hogy a fiatal magyar 
királyhoz megérkezett a perzsák ellen készülődő Szelim szultán 
csausza, aki békét ajánlott a magyaroknak. Egy nappal később, 
Rómából kelt levelében, de Gigli mintegy megerősítette Sir 
Wingfield írását. A worcesteri püspök szerint a Magyar Király-
ság nagyon rossz döntéseket hozott az elmúlt napokban, amit a 
pápa, valamint az őszentségéhez érkező magyarországi levelek 
Angliába küldött másolatai bizonyítanak. Sokat elmond a tör-
téntekről, hogy Silvestro de Gigli reményét fejezte ki azzal kap-
csolatban, hogy az előre elküldött ezer dukátot még időben 
visszakérhetik a magyaroktól. Ennek némileg ellentmond, hogy 
1516. október 29-én VIII. Henrik és V. Károly (1519-1556) 
megállapodott a török elleni háború szükségességéről, Magyar-
ország támogatásáról.  

Az aggodalomra okot adó törökellenes háborúról Thomas 
Wolsey figyelmét pillanatnyilag elterelte egy belpolitikai ese-
mény. A kancellár a kezdetektől fogva ellenezte VIII. Henrik 
kényszerű házasságát Tudor Arthur özvegyével, Aragóniai Kata-
linnal, ezért hamar beférkőzött az angol király bizalmi körébe, 
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és egyúttal az uralkodó hitvesének gyűlölt ellenfele lett. A hely-
zetet bonyolította, hogy Aragóniai Katalin – számos sikertelen 
próbálkozást követően – 1516. február 18-án, a Greenwich Pa-
lace-ben életet adott VIII. Henrik leányának, Máriának. Aragó-
niai Ferdinánd leánya joggal reménykedhetett abban, hogy hely-
zete valamelyest javulhat az udvarban, miután egészséges utódot 
hozott világra. Thomas Wolsey azonban a háttérben állva fo-
lyamatosan fűtötte VIII. Henriket, aki kijelentette, hogy nem 
elégedett Katalinnal, mert fiút akart, trónörököst az országának. 
VIII. Henrik rövid pórázra fogta elsőszülött leányát, olyan sa-
nyarúan bánt vele, mintha nem is saját gyermeke lett volna. Má-
ria akkor került apja érdeklődésének homlokterébe, amikor ép-
pen a külpolitika úgy kívánta, hogy a hercegnő kezét felajánlhat-
ták valamely európai királyi dinasztia számára. Mint később látni 
fogjuk, Szapolyai János neve többször is felmerült a Tudor her-
cegnő kiházasításával kapcsolatban. Mária végül négy évvel ha-
lála előtt, 1554-ben házasságot kötött másodunokatestvérével, 
V. Károly császár fiával, II. Fülöp (1556-1598) spanyol királlyal 
(aki özvegyemberként vette feleségül Máriát, majd még kétszer 
nősült élete során). V. Károly több ízben tiltakozott az ellen, 
hogy nagynénje leányát, Máriát Szapolyai János mellé adja nőül 
VIII. Henrik. Véreskezű (Bloody) Mária uralkodásának angliai 
mérlegét tekintve talán kijelenthető, hogy Erdély történelme 
szempontjából szerencsésebb döntést hozott János király, ami-
kor Izabellát választotta feleségének.  

Magyarország törökellenes védekező harcáról nem feledkezett 
el az Thomas Wolsey kancellár, és az angol belpolitikai vihar 
hullámainak elcsitulása ismét a külügyekre terelte a szigetországi 
királyi udvar tekintetét. Thomas Wolsey főként a franciákhoz 
való közeledéssel igyekezett Angliát kivonni Miksa császár egyre 
terebélyesedő birodalmának mágneses vonzása alól. Egyes vé-
lemények szerint a kancellár ültette el VIII. Henrik fülébe a 
bolhát, hogy a király Aragóniai Katalin után Franciaországból 
válasszon magának királynét. Anglia 1518-ban kötött átfogó, 
univerzális békét az itáliai háborúban résztvevő államokkal és a 
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pápával. Két évvel később, 1520. június 7-én Anglia és Francia-
ország jelentős tárgyalássorozatot bonyolított egymással. A dip-
lomáciai tárgyalások csaknem egy hónapon keresztül zajlottak 
Franciaország – Anglia részét képező – területén, a Calais vára 
és városa mellett elterülő mezőn. Több ezer prominens angol és 
francia főúr gyűlt össze a Field of the Cloth of Gold (francia 
nevén: Le Camp du Drap de d’Or)-on. A lovagok mellett a két 
állam vezetője is összemérte egymással erejét, s VIII. Henrik 
birkózásban legyőzte I. Ferencet, a legkeresztényibb királyt. A 
szigetországi főnemesek ezreket költöttek az angol gasztronó-
miát messze túlszárnyaló francia ételek-italok fogyasztására, a 
reneszánsz ruhaköltemények felvonultatására, és mellesleg 
„örök” békét kötött egymással a két állam. Kisebb diplomáciai 
bonyodalmat okozott a csúcson, hogy Thomas Wolsey kancel-
lár VIII. Henriket Anglia és Franciaország királyaként mutatta 
be, de ezt a skandalumot maga Henrik simította el, mondván: 
„e cím nem jó semmire”.  

A Magyar Királyság történetének szempontjából kiemelkedő, 
hogy Calais mellett megállapodtak egymással a felek az oszmán 
fenyegetés elleni összefogásban is. X. Leó pápa és Thomas 
Wolsey kardinális már 1518-ban sokat tett azért, hogy a magyar 
területek felszabaduljanak az oszmánok határ menti nyomása 
alól. Thomas Wolsey ligát kívánt összekovácsolni az európai 
fejedelmek országainak hozzájárulásával. A pápa, a francia, a 
spanyol és a portugál király hajlandóságot mutatott az együtt-
működésre, de csak azzal a feltétellel, ha Anglia is teljes erejével 
az expedícióra koncentrál. Mindez a szigetországtól hetven-
nyolcvanezer dukát kiadást jelentett. 1520-ban, a már említett 
angol-francia csúcson minden korábbinál elszántabbnak mutat-
koztak a felek az oszmán kérdésben. Ismét Thomas Wolsey 
kancellár járt elöl a török császár elleni harc támogatásában, 
mivel a Magyar Királysággal kapcsolatban egyre rosszabb hírek 
érkeztek hozzá. 1520. február első napján jelentette Campeggio 
az angol kardinálisnak, hogy Beriszló Péter veszprémi püspök 
és horvát-szlavón-dalmát bán az oszmánok elleni védekezést 
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illetően a déli végek rendjeivel megállapodott. A rendek amellett 
döntöttek, hogy fegyverszünetet ajánlanak a törököknek, és 
megengedik a szultán csapatainak, hogy szabadon portyázhas-
sanak Stájerországban, Karinthiában és Itáliában. X. Leó e hír 
hallatára azonnali hadisegélyt küldött a veszprémi püspöknek, 
valamint Nándorfehérvár és Jajca védelmére is pénzt különített 
el a vatikáni kincstárban. A pápa ismét Thomas Wolseyhoz for-
dult segítségért, és Róma kérte a mielőbbi angol támogatást. Az 
egyházfő a hadisegélyért egyik titkárát, a firenzei prokurátor 
Pietro Neri de Ardinghellis-t küldte Londonba. Noha a pápai 
támogatás egy része talán eljuthatott Beriszló Péterhez, csakha-
mar lesújtó jelentés érkezett Rómába: a veszprémi püspök Szla-
vóniában hősi halált halt. Hieronymus Pothelinus 1520. június 
10-én írt levelet Rómából Londonba (ismeretlennek). Ebben a 
levélben Pothelinus beszámolt arról, hogy a veszprémi püspök 
összecsapott egy kisebb, gyalogosokból és lovasokból álló török 
csapattal, és mivel győztesen került ki a csatából, üldözőbe vette 
a menekülőket. Az üldözőből azonban csakhamar üldözött lett, 
mert Beriszló Péter egy újabb török csapatba botlott, és mire 
ráeszmélt, hogy csapdába csalták, már nem tudta lovát megfor-
dítani, s lova nyergéből a földre zuhant. A püspök azonban nem 
adta fel a túlerő elleni reménytelen küzdelmet, hanem utolsó 
leheletéig küzdött gyalogosan is. Fejét, és egyik kezét levágták a 
törökök, de a segítségére siető bajtársai ádáz küzdelemben visz-
szaszerezték a püspök testrészeit az ellenségtől. Beriszló Péter 
halálával nagy veszteséget szenvedett a Magyar Királyság és a 
délvidéki Szapolyai párt, de a püspök drámai halála sem bizo-
nyult elég figyelmeztető jelnek ahhoz, hogy a magyar királyi 
udvar megfelelő támogatással lássa el a sanyargatott tartomá-
nyokat, és a déli végvárrendszer nehéz csaták során megszerzett 
kiemelkedő pontjait: Nándorfehérvárt, Szabácsot, Jajcát és 
Klisszát. 

A tizenöt éves magyar királytól, II. Lajostól – akit gyámjai rö-
vid pórázon tartottak – nem lehetett remélni, hogy Hunyadi 
Mátyáshoz hasonló kvalitással megregulázza a magyar főnemes-
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séget. A nádorválasztáson alulmaradt, birtokát és politikai befo-
lyását tekintve legnagyobb hatalommal rendelkező főúr, Szapo-
lyai János visszavonult, és Erdély megtartására összpontosított a 
nehéz időkben. Az erdélyi vajda, akit 1514 kapcsán a nemesség 
megmentőjeként ünnepelt, éppen barátjával, ecsedi Báthory 
Istvánnal szemben maradt alul az 1519. évi nádorválasztáson. A 
budai vár kapitánya, Tomori Pál fegyverrel oszlatta szét az erdé-
lyi vajda nádorrá választását követelő köznemeseket. Szapolyai 
János a nádorválasztás után (1519 júniusában) kénytelen volt 
szintén fegyverrel elfojtani a közszékelyek felkelését Erdélyben, 
ahol az ökörsütés miatt felszínre törtek az indulatok. Az ifjú 
magyar- és cseh király számára nem maradt más lehetőség: se-
gélykérő leveleket íratott a nyugati udvarok keresztény fejedel-
meihez. Nagy reményre adott okot, hogy II. Lajos cseh király-
ként az energikus V. Károlyra szavazott a császárválasztáson, és 
a rokoni szálak, valamint a fennálló dinasztikus államszerződés 
okán a törökellenes harcokban elkötelezett német-római császár 
védelmére joggal számíthatott. Csakhogy az itáliai háború miatt 
változott az európai történelem forgatókönyve, és a franciákkal 
való rivalizálásra hivatkozva V. Károly ürügyet talált a magyar 
király leszerelésére. Anglia sem tett másképp. Hiába írt 1521. 
június 30-án II. Lajos VIII. Henriknek sürgető levelet annak 
kapcsán, hogy Piri Mehmed nagyvezír nyolcvan ezresre becsült 
seregével Szapolyai János erdélyi vajda ellen készül, és a másik – 
hasonló nagyságú – sereggel Horvátország megszállását tervezi, 
s nagybátyja, a lengyel király országát ötvenezres tatár sereg 
dúlja; az angol királyi udvar érthető okok miatt már nem bízott 
a magyar főurakban, és a szigetországiak nem mertek aranyat 
tölteni egy olyan ládába, aminek nincs alja. Anglia – az 1520-ban 
kötött „örök béke” dacára, és V. Károly császár fokozott nyo-
mására – 1521-ben ismét hadat üzent Franciaországnak, és ezzel 
elindult egy még sajátosabb szakasza az itáliai háborúnak (1521-
1526), amelybe közvetett módon a Magyar Királyság is bekap-
csolódott, hiszen az oszmán terjeszkedés miatt újabb szárazföl-
di front nyílt. VIII. Henrik kincstárát megviselte az 1512-es 
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háború kiadása, ezért Anglia kelletlenül vett részt a háború új 
szakaszában. (Mindez azt jelentette, hogy 1523-ig lényegében 
nagyobb hadi cselekményben nem volt jelen, 1525-ig pedig 
mindössze annyit tudott kicsikarni V. Károly, hogy Németalföl-
det kereskedelmi blokád alatt tartották VIII. Henrik hajói, mi-
közben az angol csapatok Pikárdiában partra szálltak. A hadjárat 
fél év alatt kudarcba fulladt, és az éhező angol sereg harc nélkül 
tért haza Franciaországból.) Az angol királyi udvart az európai 
hadszínterek kérdésében továbbra is foglalkoztatta a török kér-
dés megoldása, ezért a Magyar Királyság kapujának tartott Nán-
dorfehérvár elvesztéséről számos jelentést lehet találni London-
ban. Ezek közül kiemelkedőek a hazai történettudomány szá-
mára jól ismert Burgio pápai nuncius budai keltezésű levelei, 
amelyek másolatait az Egyesült Királyság Nemzeti Levéltára 
(National Archives) őrzi. Burgio a jelentését a Velencében tar-
tózkodó Peter Vannes angol követnek címezte, és leginkább a 
Nándorfehérvárhoz közel fekvő Pétervárad elvesztését értékel-
te, elemezte. 

II. Lajos király augusztus 7-én, Tétényről írott levele fontos a 
magyar történettudomány számára, mert az irat alapján rekonst-
ruálható, hogy a fiatal király Balbi Jeromosnak megbízólevelet 
adott nyugat-európai (köztük londoni) követútjára. Idehaza 
kevésbé ismert tény, hogy a wormsi birodalmi gyűlésről kollégá-
jával, Werbőczy Istvánnal hazatérő Balbit II. Lajos rögtön V. 
Károlyhoz, és a császár szövetségeséhez, VIII. Henrikhez küld-
te. A magyar király a humanista Balbit – korábbi nevelőjét, aki 
diák éveiben már járt Londonban – Thomas Wolsey kancellár 
figyelmébe ajánlotta. A követutasítás szerint az angolokkal foly-
tatandó tárgyalások során Balbi legfontosabb feladata az lett, 
hogy a szigetországiak lelkiismeretére hatva pénzsegélyt kérjen 
az oszmánok elleni jövőbeli védekezésre. Az 1521. évi hadjárat-
ra azonban már bizonyosan nem érkezhetett meg az angol vál-
tó. Ugyanígy sikertelenül járt a magyar király felesége, Habsburg 
Mária is, aki bátyjától, V. Károlytól még időben segítséget kért. 
II. Lajos király követe 1521 szeptemberében ért Brüsszelbe, 
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ahol tárgyalásokat folytatott V. Károly császár megbízottaival. 
Szeptember 10-én jelentették a brüsszeli angol követek (egyikük 
Sir Robert Wingfield öccse, Richard, a másik pedig Tomas 
Spinelli volt), hogy a császár öccsétől, Habsburg Ferdinándtól 
egy futár érkezett a városba, aki jelentette, hogy a Magyar Ki-
rályság legerősebb várát, az ország kapuját elfoglalták a törökök. 
A Thomas Wolsey kancellárnak címzett levélben az angol köve-
tek beszámolója szerint Balbi Jeromos még bizonyosan nem 
tudhatott a szomorú hírről, de a magyar követnek semmi kétsé-
ge nem támadt a futár szavahihetőségével kapcsolatban, ami a 
szigetországiak számára a magyarok elkeseredettségét demonst-
rálta. Szerencsére a Brüsszelben tartózkodó szigetországi kö-
vetpáros folyamatosan küldte a jelentéseket az angol kancellár-
nak a magyarországi eseményekkel, és a magyar követ ténykedé-
sével kapcsolatban. Sir Wingfield és Tomas Spinelli személyesen 
is találkozhatott Balbival, mert szeptember 13-án kelt levelük-
ben megemlítették, hogy a magyar követ rövidesen tervezi láto-
gatását Angliába, és ha elszánja magát, Brüsszelből akár három 
vagy négy nap alatt Calais-ban lehet. Ezekben a napokban el-
lentmondó hírek érkeztek Nándorfehérvár helyzetéről Brüsz-
szelbe, bár – a szigetországiak szerint – a magyar követ Ferdi-
nánd főherceg leveleinek jobban hisz, mint a mások által írot-
taknak, és V. Károly öccse sajnos csak rossz (és megjegyzem: 
igaz) újságokról tudta tájékoztatni Balbit. Egy dologban viszont 
minden jelentés egyetértett: a Magyar Királyság nagy veszélybe 
sodródott. Miután Brüsszelben is világossá vált, hogy Nándor-
fehérvár és egy sor más erősség elesett, maga V. Károly császár 
íratott levelet Thomas Wolsey kancellárnak. A német-római 
császár úgy vélte, hogy ha I. Ferenc nem támadta volna meg a 
birodalmát, akkor hathatós segítséget nyújthatott volna sógorá-
nak, II. Lajosnak.  

V. Károly az angol szövetségesek figyelmébe ajánlotta Balbi 
Jeromost, és kérte VIII. Henriket, hogy támogassa az ország 
oszmánok elleni védelmét. Jóllehet az angol követek jelentették 
a kancellárnak, hogy Balbi szeptember 20-án (pénteken) eluta-
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zott Angliába – mert a magyar követ előadta II. Lajos megbízó-
levelének tartalmát, valamint ura utasítását, hogy mindenben 
bízza magát Wolsey-ra –, a magyar követ Brüsszelből mégsem 
egyenesen Calais-ba ment, hanem követte V. Károly császárt 
Oudenaarde-ba. Balbi Jeromos még egy hónapig élvezte a csá-
szár vendégszeretét Németalföldön. Az angol követek kisebb 
késéssel követték V. Károlyt Oudenaarde-ba, innen írták a kan-
cellárnak, hogy Balbi több ízben még tárgyalt a császárral. A 
magyar követ előadta V. Károlynak, hogy a Magyar Királyság 
egyedül nem képes ellenállni az áradatnak, és a császári támoga-
tás hiányában kényszerű békét kell kötnie az oszmánokkal. John 
Clerk angol megbízott Rómából írott levelében plasztikusan 
előadta Wolsey kancellárnak, hogy ha Franciaországban, Itáliá-
ban és a Magyar Királyságban is háború lesz, a világot alaposan 
„jóllakatják” a keresztények vérével. Balbi csak 1521. november 
végén ért Calais-ba, ahol menlevelét felmutatva bebocsátást kért 
Angliába. Csakhogy Thomas Wolsey – aki éppen az erődben 
tartózkodott – húzta az időt, egyelőre nem engedélyezte Balbi 
Jeromos beutazását Angliába. Az angol kancellár a magyar mel-
lett a portugál követet is feltartóztatta, mert sokat remélt az 
„ellenséges” francia király követeivel folytatott tárgyalásoktól. 
Antoine Duprat kancellár és a francia követek viszont nemet 
mondtak az angolok részéről felkínált kompromisszumra, ezért 
Thomas Wolsey – továbbra is a császár szövetségeseként – im-
már december közepén adott lehetőséget arra, hogy Balbi köz-
vetíthesse a magyar király kérését. Antoine Duprat (1463-1535) 
I. Ferenc király jobbkeze, a francia politika legmeghatározóbb 
alakja volt (nevét gyakran Du Prat-nak írták). Érdekes véletlen, 
hogy Thomas Wolsey-hoz hasonlóan 1515-ben lett kancellár. 
Nagybátyja, Antoine Bohier Du Prat kardinális (1460 k.-1519), 
bourges-i érsek jóvoltából szép karriert futott be. 1525-től sensi 
érsek, két év múlva kardinális, majd 1530-tól legatus a latere. 
Neve itthon kevésbé ismert, pedig érdemes lenne kutatást foly-
tatni azzal kapcsolatban, hogy Duprat kancellár miképpen befo-
lyásolta a Magyar Királyság politikáját Sztambulban.   
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Az angol kancellár – Bernardo de Mesa, badajoz-i püspök, 
császári követ beszámolója szerint – természetesen Anglia tá-
mogatásáról biztosította a magyar királyt, de elmondta Balbinak, 
hogy ez a segítségnyújtás csak akkor valósulhat meg, ha a Fran-
cia Királyságot közös erővel legyőzték, vagy ha a francia király 
meggondolja magát, és kibékül a császárral. Balbi Jeromost – aki 
nagyon bízott nyugat-európai tárgyalásainak eredményében – 
lesújtotta a nyilvánvaló elutasítás, hiszen a Francia Királyság 
teljes térdre kényszerítését nemhogy az angol kancellár, de még 
egy képzetlen diplomata sem gondolhatta komolyan. A magyar 
követ javára írandó, hogy mindent megtett a maga részéről, amit 
megtehetett. Nem várta meg a Karácsonyt Londonban, mert 
tudta, hogy Vízkeresztig már úgysem lehet tárgyalóképes sze-
mélyre lelni Angliában. Balbi ezért úgy döntött, hogy átkel a 
Csatornán a kontinensre. Éppen Dover felé haladt, amikor ta-
lálkozott a magyar és a lengyel király közösen indított futárával, 
aki leveleket vitt VIII. Henrik királynak. Balbi elolvasta az álta-
lános rendelkezéseket tartalmazó iratokat, és ezek alapján Do-
verből, december 26-án levelet írt Thomas Wolsey kancellárnak. 
A magyar követ csalódottan, mintegy önmaga igazolásaképpen 
előadta, hogy milyen kilátástalan helyzetbe került a Magyar Ki-
rályság, ahol az a hír járja, hogy a szultán jövő év tavaszán újabb 
hadjáratot indít. Balbi jelentette, hogy a Lengyel Királyság nagy-
lengyelországi területeit a magyarországi támadással egy időben 
lerohanták az oszmánokkal szövetségben álló tatárok, és csak 
november 1-jén vonultak vissza a törzsterületeikre. A két ország 
királya közösen fordult segítségért VIII. Henrikhez. Balbi Jero-
mos szerencsésen hazatért követútjáról. Utolsó megbízását tel-
jesítette II. Lajosnak, és a közelgő oszmán csapástól való félel-
mében inkább Habsburg Ferdinánd szolgálatára jelentkezett. A 
fiatal főherceg egy év múlva, 1523-ban kinevezte gurki püspök-
nek. 

Noha Balbi Jeromos Londonban nem járt sikerrel, az angol 
királyi udvarban még sokáig beszédtéma lehetett a Magyar Ki-
rályság, és az 1456-ban keserves áron birtokba vett Nándorfe-
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hérvár elvesztése. Az angol diplomácia nem felejtett: 1522. júni-
us 19-én, a windsori egyezményben VIII. Henrik és V. Károly 
ratifikálta, hogy a Liga köteles védelmet nyújtani a Magyar Ki-
rályság részére a török elleni harcban. Magyarország számára 
megmaradt a remény, hogy a következő nagy oszmán támadás-
kor segítenek Nyugat-Európa keresztény fejedelmei. Nándorfe-
hérvár 1521. évi elfoglalását követően számos kisebb oszmán 
támadás érte a Magyar Királyság déli területeit, de a totális, és az 
ország történelmének szempontjából végzetes kimenetelű had-
járatra jóval később, 1526-ban került sor. Öt év alatt azonban 
nemcsak Magyarországon, de Angliában is jelentős változások 
történtek. 

A nagy európai fordulatot a páviai ütközet hozta, amit a lo-
vagkor utolsó csatájaként aposztrofál a (had)történetírás. V. 
Károly német-római császár huszonötödik születésnapján, 1525. 
február 14-én a francia hadsereg megsemmisítő vereséget szen-
vedett Lombardia fővárosában, Páviában. Néhány óra alatt ösz-
szeomlott a francia hadvezetés, I. Ferenc királyt a császáriak 
foglyul ejtették. A császárral szövetséges angolok nagy vesztesé-
get szenvedtek, hiszen a csatamezőn a „Fehér Rózsa”, vagyis 
Suffolk earlje, VIII. Henrik és a Tudorok nagy támogatója el-
esett. A páviai sorsfordító ütközet híre 1525. március 9-én, a 
reggeli órákban ért Londonba. Az angol udvarban tartózkodó 
spanyol követek szerint VIII. Henrik egészen elvörösödött a hír 
hallatára, nem reggelizett, és futtában magára vonszolta az ép-
pen kéznél levő ruhadarabjait. Először sírt, amikor megmutatták 
a csatáról szóló jelentéseket, majd térdre borulva hálát adott. 
Fájlalta a „Fehér Rózsa” elvesztését, ugyanakkor bort rendelt, 
mivel úgy érezte: eljött az ő ideje. „Itt az idő, hogy a császár és 
jómagam, akinek örökül hagyták Franciaországot, learassuk a 
háború hasznát. Egy órát sem vesztegethetünk el” – nyilatko-
zott VIII. Henrik a németalföldi követnek. Angliában örömtü-
zeket gyújtottak, Thomas Wolsey kancellár állítólag a High 
Mass-t énekelte a Szent Pál katedrálisban, és pár nap alatt rend-
be szedték az angol hadsereget, hogy felkészítsék az invázióra. 
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Napvilágot látott – mint később kiderült – egy álhír, miszerint 
egy követet küldenek a spanyol királyi udvarból, aki a hadjárattal 
kapcsolatos előkészítő terveket hozza Londonba. A partraszál-
lásra várakozva VIII. Henrik udvara részletekbe menően kidol-
gozta Franciaország feldarabolását: noha Anglia lényegében 
tétlenül szemlélte az itáliai háborút, magának követelte volna 
Normandiát, Picardiát és Boulogne-t. (VIII. Henrik Guienne-t 
gálánsan átengedte a császárnak.) Ez volt az úgynevezett „egy 
császár és egy korona” elve, azaz a kontinens feldarabolásának 
londoni tervezete. Éppen húszezer fős, válogatott katonákból 
álló derékhadán tartott szemlét VIII. Henrik, amikor megérke-
zett V. Károly várva várt követe a szigetországba. A német-
római császár egyetlen tollvonással szertefoszlatta az angol ki-
rály terveit. Kiderült, hogy a császár nem tart igényt Anglia be-
avatkozására, nem akarja francia királynak elismerni VIII. Hen-
riket, és fitymáló sorokat írt az angol sereg harci értékéről, érzé-
keltetve, hogy a birodalom lényegében egyedül vívta ki győzel-
mét Itáliában. London számára az volt a legkiábrándítóbb, hogy 
a birodalmi követ utasítások nélkül érkezett Angliába, ezzel 
diplomáciailag megalázta a „keresztény hit védelmezőjét” és 
alattvalóit. Másfelől az is sértette VIII. Henrik király önérzetét, 
hogy Tudor Mária hercegnő kezét visszautasította V. Károly 
császár. A londoni királyi udvar terve szerint a kilenc éves Mária 
lett volna Franciaország felosztásának a záloga. 

Az angol király rögtön V. Károlyhoz küldte kancellárját, hogy 
próbálja kideríteni: mi lehet a császár terve, még a birodalom 
szövetségese-e Anglia? Wolsey csakhamar fel is szólalt ura ne-
vében, de beszéde nem aratott nagy tetszést: V. Károly megrög-
zött hazudozónak, Savoyai Margit pedig trágár árulónak (és 
mellékesen kapzsinak) titulálta az angol kancellárt. Thomas 
Wolsey javára írható, hogy következetes maradt: nem hízelgett 
tovább a császári udvarban, hanem hazautazott. VIII. Henrik 
még mindig a császár kegyére várt, mikor a kancellár már a 
francia szövetséget tervezgette. Anglia ugyanis a „balance of 
power” híveként nem tűrte el, hogy mellőzzék az európai politi-
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kából, főleg az „öröksége”, Franciaország feldarabolása kap-
csán. Wolsey – a császár részéről fogságra, és érdekházasságra 
kényszerített I. Ferenc távollétében – felvette a kapcsolatot a 
francia politikai elittel, remélve, hogy mindezzel új lökést adhat 
az itáliai háborúnak. 

Már a páviai csatát megelőzően felkereste az angol kancellárt 
egy ismeretlen francia szerzetes, akivel hosszasan tárgyalt 
Wolsey. V. Károly reakciója után érdekesebbé vált ez a tárgya-
lássorozat, mert amikor az angol követ visszatért I. Ferenc 
édesanyjától, igen pozitív választ adott a békével kapcsolatban. 
A királyuk elvesztésén sajnálkozó franciáknak kapóra jött a sér-
tődött angol udvar által diktált békefeltétel. 1525. március végén 
Thomas Lark káplán már alá is írta a béke előzetes pontjait a 
Blackfriars falai közt. Az angol kardinális követe ismét Párizsba 
utazott, és június 22-én már a formális angol-francia együttmű-
ködéssel tért haza Angliába. A legkeresztényibb királyt a francia 
uralkodó édesanyja képviselte távollétében. A napvilágra hozott 
dokumentumok szerint százezer koronába került a franciáknak 
Anglia jóindulata.  Végül 1525. augusztus 30-án, ünnepélyes 
keretek között, Wolsey rickmansworth-i rezidenciáján (The Mo-
re) aláírták a felek a három évre szóló békét, ami lezárta a hábo-
rút. VIII. Henrik még 1525 őszén is abban reménykedett, hogy 
V. Károly változtat a Franciaországgal kapcsolatos álláspontján, 
de Wolsey már látta, hogy Anglia magára maradt. Az angol ki-
rály kirohanásai Aragóniai Katalin ellen nyilván mély sebeket 
ejtettek V. Károly szívén, ha egykori szövetségesével még köve-
tei útján sem kívánt tárgyalni Franciaország feldarabolásáról. A 
császár nyomasztó erőfölénye késztette arra Wolseyt, hogy Ang-
liát ezúttal a Habsburg-ellenes koalícióba terelje. Henrik nem 
értett egyet Wolsey döntésével, de engedelmeskedett az agyafúrt 
kancellárnak. 

A páviai csata vesztese, I. Ferenc 1526 elején szabadult a csá-
szár fogságából, miután aláírta az V. Károly által kierőszakolt 
béke pontjait. Január 14-én, a madridi szerződésben súlyos fel-
tételeket vállalt magára a fogságából szabaduló francia király. I. 
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Ferencet visszahelyezték francia királynak, de mindenfajta itáliai 
igényéről le kellett mondania, ahogyan Flandria és Artois ellen-
őrzéséről is, Burgundiát pedig szuverén köztársaságnak ismerték 
el. Ráadásként, mintegy a béke zálogaként, feleségül vette V. 
Károly húgát, Portugáliai Eleanort. A legkeresztényibb király 
már a béketárgyalások alatt megüzente VIII. Henriknek: „ami-
lyen hamar csak lehet, le fogom vetni az álarcomat”, vagyis szabadon 
engedését követően azonnal megtagadja a kényszer hatására 
aláírt paktumot. Londonban összeült a titkos tanács, mely úgy 
döntött, hogy megpróbál egyszerre két vasat a tűzben tartani. 
Egyrészt V. Károlyt „nemcsak Itália, hanem az egész keresz-
ténység urának” nevezték, akinek „joga van az egész világon 
uralkodni.” Ezzel elismerték a császár hódításának létjogosult-
ságát. Másrészt határozatot hoztak arról, hogy a vészterhes 
időkben ellensúlyozni kell V. Károly túlerejét. 
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Az 1526. évi mohácsi csatavesztés híre Angliában 

Miközben V. Károly azt tervezte, hogy Franciaországot (Bur-
gundia kivételével) egyben hagyja, és a Milánói Fejedelemség 
vezetését egy időre angol megfigyelőkre bízza, 1526 májusában 
Anglia vezetésével váratlanul megalakult a Habsburg-ellenes 
Cognaci Liga, melyben Franciaország, Velence, Milánó, Firenze 
és a Pápai Állam szövetséget kötött V. Károly országai ellen. Az 
ügy sajátossága, hogy Wolsey a Habsburg-ellenes Liga alapításá-
tól remélte azt, hogy béke lesz Európában a keresztény fejedel-
mek közt. Urának, VIII. Henriknek írt egyik levelében igyeke-
zett kifejteni alattomos tervének álcáját: az angol király lehet a 
legnagyobb nyertese az itáliai háború lezárásának, hiszen a „ke-
resztény hit védelmezője” kényszerítheti megbékélésre a harcoló 
feleket. A gondok 1526 nyarán kezdődtek, amikor a Liga „véd-
nökétől”, vagyis VIII. Henriktől egyre-másra követeltek pénz-
segélyt a bajba jutott szövetségesek: elsőként a velencei követek 
távoztak Londonból üres kézzel, mint írták: „szavakon kívül 
nem kaptunk semmit”. 1526. augusztus 1-jén a pápa, a francia 
király és a velencei dózse követei tárgyaltak Wolsey kancellárral 
Londonban. „Soha életemben nem láttam még ilyen embereket, akik 
ennyire vehemensek lettek volna” – dohogott angolos hidegvérrel 
(színlelt értetlenséggel) Thomas Wolsey, aki mindenfajta támo-
gatást elutasított Anglia részéről. 

A bizonytalankodó Anglia bizalmatlanságot szült a szövetsé-
gesekben. A pápai legátus korholta Londont tétlenségéért, nem 
rejtette véka alá, hogy legalább annyira nem bíznak VIII. Henrik 
ígéreteiben, mint V. Károly szavában. A diplomáciai állóvíz 
1526. augusztus végén megmozdult, és bekövetkezett a fordu-
lat, amire senki sem számított: miközben a nyugat-európai feje-
delmek pénz híján vitákkal és kisebb csetepatékkal foglalkoztak, 
I. Szülejmán (1520-1566) szultán újabb csapást mért a Magyar 
Királyságra, amely az egész európai kontinens diplomáciáját 
megrázta. Wolsey kancellár konspirációja bevált. A keleti irány-
ból érkező veszedelem fogódzót adott az angol külpolitika ke-
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zébe V. Károllyal és öccsével, Ferdinánd főherceggel szemben, 
akik örökségüknek tekintették a Magyar Királyságot, és nem 
hagyhatták veszni az országot. Thomas Wolsey a Magyar Ki-
rályságot ért veszteség kapcsán rögtön felrótta a császárnak a 
tartományaival szemben mutatott hanyagságát, felelőssé tette őt 
a keresztényi értékrend összeomlásáért, egyúttal kilátásba he-
lyezte azt a szankciót, hogy a császár köteles lesz alávetnie ma-
gát az angol király bírói döntésének a közelgő békekonferenci-
án. Miközben Thomas Wolsey a diplomácia eszközeivel igyeke-
zett térdre kényszeríteni V. Károlyt, a császár nagynénje és VIII. 
Henrik saját belháborúját vívta a házasság csatamezején. Férje 
számtalan ágyasa felett szemet hunyt Aragóniai Katalin, az már 
viszont a szerencsétlen sorsú királynét is sokkolta, hogy VIII. 
Henrik a hivatalos találkozói alkalmával helyette rendszeresen 
Boleyn Annát mutatta be feleségeként a vendégeknek. A ma-
gyarországi események Henriknek újabb lehetőséget kínáltak 
arra, hogy folytassa a válási procedúrát, és érvénytelenítse az V. 
Károly nagynénjéhez fűződő kapcsolatát. 

A mohácsi vészhez húzó örvény Angliában található, a Magyar 
Királyságot érintő forgatagáról számos irat olvasható. Régi is-
merősünk, Sir Robert Wingfield továbbra is küldetésének érezte 
azt a feladatát, hogy az osztrák és magyar ügyekkel kapcsolatos 
híreket csokorba gyűjtse. Elhivatottságának gyümölcse az a le-
vél, melyet Thomas Wolsey kancellárnak címzett 1525. július 7-
én. Sir Wingfield udvarmester összefoglalta a stájerországi pa-
rasztfelkelés eseményeit, és megjegyezte, hogy Magyarországon 
is hasonló megmozdulás várható, mert az alsópapság körében 
egyre terjed a lutheranizmus. Egy hónappal később, augusztus 
18-án a bolognai püspök, Lorenzo Campeggio írt az angol kan-
cellárnak a Magyar Királyság területén kibontakozó sajátos poli-
tikai folyamatról. A budai udvarban tartózkodó megfigyelő 
számára furcsa lehetett, hogy II. Lajos király a hatvani ország-
gyűlésen legalizált új politikai elit követeléseit teljesítette, ugyan-
akkor minden hónap elején megjelent az úgynevezett Kalandos 
Társaság, az „ellenkormány” titkos tanácskozásain, ahol a hat-
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vaniak által száműzött régi garnitúra nyomására a fiatal király 
rendre érvénytelenítette a saját pecsétjével és aláírásával szente-
sített döntéseit. A bolognai püspök e szerencsétlen folyamatot 
találóan, de nem túl hízelgően a magyar „királyi tanács mutáció-
jának” nevezte. Az angol kancellárt személyesen is jól ismerő 
Campeggio kardinális VII. Kelemen pápa megbízásából járt 
Magyarországon, ezért első kézből tájékoztathatta Rómát. Tu-
dósításait persze London részére is lemásolták. Campeggio püs-
pök nem találta veszélyesnek az új hit terjedését az országban, 
ennek ellenére a budai királyi udvarról igen sötét képet festett, 
mert még sehol sem tapasztalt a magyarországihoz hasonló 
politikai kilátástalanságot. E tapasztalatai – valamint Burgio 
pápai nuncius Rómába küldött jelentései – alapján Campeggio 
reménytelennek minősítette a Magyar Királyság védekezési lehe-
tőségét az oszmánok ellen. Sajnos a megfigyelőnek igaza lett. 

Szülejmán szultán újabb hadjárata 1526-ban indult Magyaror-
szág ellen. Lorenzo Campeggio 1526. február 8-án jelentette 
Thomas Wolsey-nak, hogy az oszmánok hatalmas sereget tobo-
roznak, ezért VII. Kelemen pápa a hat legidősebb kardinálist – 
köztük a bolognai püspököt is – tanácskozásra invitálta, ahol az 
egyházfő azonnali vészforgatókönyv kivitelezését kérte. A két, 
Rómában tartózkodó, angol érdekeket szolgáló diplomata, 
Girolamo Ghinucci worcesteri püspök és Gregorio Casale úgy-
szintén Thomas Wolsey kancellárnak fogalmazta azt a levelet, 
melyben egy török tanácsos és a magyar követ előadására hivat-
kozva írták, hogy a szultán következő célpontja Buda lesz. Saj-
nos, annak dacára is igaza lett a követeknek, hogy 1526 tavaszán 
még csak találgatni lehetett Szülejmán haditervével kapcsolat-
ban. Mivel a szultán személyesen vett részt a hadjáratban, vezé-
rei jelentős tüzérséget és kisegítő személyzetet toboroztak, va-
lamint folyami hídveréshez használható faanyag szállításába 
kezdtek. Várható volt, hogy a Magyar Királyságnak nem a már 
megszokott portyázásra és határ menti csetepatéra, hanem 
hosszú ideig tartó harcra kell(ene) felkészülnie. Szülejmán céljá-
ról eltérő hírek érkeztek Magyarországra: azt sem lehetett kizár-
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ni, hogy a szultán a végső támadás előtt szétosztja seregét, és 
egyszerre több területet támad a hadtestekkel. E taktikai lehető-
ség lenyomata Szapolyai János egyik Londonban található leve-
le, melyet a vajda II. Lajosnak írt Szászsebesről. Az erdélyi vajda 
1526. március 16-án arról értesítette a magyar királyt, hogy a 
török szultán serege mozgóhidat hozott magával, és információi 
szerint Erdélyt fogja megtámadni, azon belül is először Brassót 
és Szebent. Védekezés céljából a vajda tüzérséget és gyalogságot 
kért a városok védelmére. A vajda levele nyolc nap elteltével ért 
Budára. II. Lajos király azonnal megírta Habsburg Ferdinánd-
nak azt, amit az erdélyi vajdától megtudott, valamint kérte a 
főherceget, hogy diplomáciai kapcsolataival segítsen neki pénzt 
kérni az európai fejedelmektől – főként a császártól –; illetve 
hadisegélyt kért sógorától, mert már a cseh gyalogság zsoldját 
sem tudta kifizetni. Szapolyai János több, későbbi keltezésű 
levelében is figyelmeztette II. Lajost, hogy Erdély saját erejéből 
nem képes ellenállni a török benyomulásnak, és – hasztalan – 
kérte a királyt, hogy minél előbb segítsen neki. (Az angol király 
római követei még június végén is úgy tudták, hogy a török se-
reg egyik fele Erdélybe akar benyomulni.) Lajos udvara még az 
elmúlt évek járandóságait sem tudta kifizetni a végvárakban 
szolgálatot teljesítő katonáknak és a dunai sajkásoknak, ezért a 
vajda nyitott kapukat döngetett a királynál. 

II. Lajos – hazai pénzforrások híján – ismét a külföldi keresz-
tény udvarok jóindulatára és lelkiismeretére kényszerült. A Ma-
gyarországról érkező egyre kilátástalanabb hírek meglágyíthatták 
a pénzügyi kérdésekben fösvény uralkodó benyomását keltő 
VIII. Henrik király szívét, mert április 16-án, Richmondban kelt 
levelében már nem zárkózott el a segítségtől. „A keresztény hit 
védelmezője” VII. Kelemen pápának írott levelében ugyanakkor 
kiemelte, hogy a két ország közt fennálló nagy távolság miatt 
csak pénzbeli segítség jöhet szóba. Az egyházfő üdvözölte Hen-
rik vállalását, és válaszlevelében arra célzott, hogy ötvenezer 
dukát nagy segítség lehetne II. Lajos részére. A Rómában tar-
tózkodó worcesteri püspök többször is megerősítette, hogy 
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ötven-hatvanezer dukát elegendő pénz lenne a magyar király-
nak, aki még más forrásokból is jelentős támogatást remél. II. 
Lajos király sok ígéretet kapott, és annál kevesebb pénzt. Az idő 
egyre fogyott, de a szórványosan csörgedező pápai pénzalapon 
kívül – amit az egyházfő a magyarországi nunciusra, és nem a 
királyra, vagy udvarára bízott – sem a speyeri birodalmi gyűlés-
től, sem a Habsburg- és Jagelló-házbeli rokonoktól nem érke-
zett segély. III. János (1521-1557) portugál király előtt utólag is 
megemelhetjük képzeletbeli kalapunkat, mert a távoli ország 
uralkodója időben(!) ötvenezer dukátot küldött II. Lajosnak, de 
futárait elfogták I. Ferenc francia király katonái. A franciák 
számára ellenséges területnek számító Portugáliából nem jutott 
el a hadisegély Magyarországra. A speyeri birodalmi gyűlés a 
mohácsi csatával egy időben szavazott a segély mértékéről, ezért 
nem érhetett oda II. Lajos seregéhez a pénz. A megszavazott 
hadisegélyt – a mohácsi vereség hírére – befagyasztották a biro-
dalmiak. VII. Kelemen pápa adományain kívül szokatlan mó-
don egyedül VIII. Henrik angol király – a tervezett ötvenezerről 
huszonötezer dukátra kurtított – segélye ért Magyarországra, 
viszont – tekintettel a fennálló szövetségi rendszerekre – a hadi-
segélyt már nem adhatta át az angol követ. Az angol királyi ud-
var Sir John Wallop követet 1526 augusztusában indította út-
nak. 

A diplomatikai jellegű levelezés mennyiségét tekintve 1526-
ban két európai országról érkezett a legtöbb jelentés, hivatalos 
levél, újság és egyéb információ az angol királyi udvarba: Itáliá-
ról és Magyarországról. E két országban zajló események nem 
elhanyagolható mértékben befolyásolták az angol külpolitikát. 

VIII. Henrik angol király és környezete nemcsak a mohácsi 
csata hírére, hanem az 1526. évi török hadjárat teljes kimenete-
lére is komoly figyelmet fordított. II. Lajos magyar- és cseh ki-
rály számtalanszor fordult segítségért VII. Kelemen pápához, s 
a Magyarországon tartózkodó pápai nuncius, Antonio Giovanni 
da Burgio is számos jelentést írt az ország állapotáról, mely leve-
lek hű lenyomatai megtalálhatóak az angol diplomáciai érintke-
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zésekben. Worcester püspöke, Girolamo Ghinucci 1526 au-
gusztusában Rómában tartózkodott, itt értesülhetett először a 
török hadjárat részleteiről. Jóllehet egészen más jellegű ügyben 
járt el ura, VIII. Henrik nevében a pápai kúrián, mégis fontos-
nak találta, hogy követtársával, a Velencében szolgálatot teljesítő 
Gregorio Casale-val közösen szövegezett jelentést küldjön 
Thomas Wolseynak. Az irat Rómában, 1526. augusztus 4-én 
kelt, és arról tájékoztatta a kardinálist, hogy a török szultán se-
rege megérkezett Nándorfehérvár alá, majd egyes csapattestek 
átkeltek a Száva-folyón. 

A Magyarországon tartózkodó pápai nuncius szintén augusz-
tus elején küldött három levelet Rómába, melyek onnan kerül-
tek Angliába. Ezen levelek tartalma már régóta ismert a Vatikán 
levéltárából. Gyanítható, hogy ezeket a leveleket, illetve az ere-
deti, Budán írott levelek másolatait is a Rómában tartózkodó 
angol követek küldték Londonba. Az angol király másik római 
követe, Peter Vannes királyi titkár 1526. augusztus 19-én kül-
dött jelentést hazájába. Ebben a levélben bizonyíthatóan jelen 
vannak a Burgio nuncius keze által írott mondatok. Inscriptioja 
(„Vannes kezébe”) arra utal, hogy Budán pontosan tudták, hogy 
Vannes Rómában tartózkodik. A jelentés lényege minden tekin-
tetben a pápai nuncius szavaira támaszkodott: Péterváradot 
elfoglalta a szultán, és Eszéknél egy hosszú és igen keskeny hi-
dat veretett mérnökeivel. 

Az első jelentést, amely a magyar hadsereg Mohács alatt el-
szenvedett vereségről adott hírt, VIII. Henrik Spanyolországban 
tartózkodó követe, Lee küldte Wolseynak. A levél Granadában 
kelt, 1526. szeptember 4-én, és tartalmát tekintve meglehetősen 
szűkszavú. A következő napon – szeptember 5-én – ismét a 
pápai nuncius írt, de ezúttal már nem Budáról, hanem Bécsből. 
A Budáról menekülő Habsburg Mária királynéval, és II. Lajos 
feleségének udvartartásával együtt ért Pozsonyba, ahonnan to-
vább igyekezett Bécsbe. A csatáról addig befutott hírekről igye-
kezett hű képet festeni. Burgio sem megerősíteni, sem cáfolni 
nem tudta II. Lajos király halálhírét. Állítólag Lajos kamarásá-
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nak elmondása alapján jegyezte le, hogy a testőrök és a király 
„…menekülés közben elértek a Duna egy kicsi ágacskájához, de mikor 
át akartak kelni, a király lova megbokrosodott, felágaskodott a vízben, 
őfelsége pedig, kinek nehéz volt már a páncél, s fáradt is volt, leesett, és 
belefulladt a patakba. Mikor Aczél István látta, hogy a felség veszedelem-
ben van, utána ugratott, de ő is megfulladt.” Nem tudott teljes hitelt 
adni a cseh királyi kamarás, Ulrich Cettritz von Kynsburg szava-
inak, még csupán feltételezésként számolt be II. Lajos haláláról, 
hiszen többen látták az uralkodót a csata után épségben mene-
külni. Az elesett főurak és főpapok sorsáról sem tudott biztosat 
állítani, például nincs híre Brodarics István kancellárról, szerémi 
püspökről sem, aki pedig ekkor már bizonyosan Pozsonyba ért. 
Úgyszintén kétkedéssel írt arról, hogy Szapolyai János Budán 
várná a szultán csapatait, tehát a jelentés nagy része csupán szó-
beszédre támaszkodott. 

II. Lajos halálhíréről a mohácsi csata másnapján értesült fele-
sége, Habsburg Mária. Ezt a szomorú hírt sajnos csak megerősí-
tette a már említett Cettritz királyi kamarás, aki augusztus 31-én 
értesítette a történtekről Máriát. A királyi kamarás szavainak 
azonban sem Mária királyné, sem pedig I. Zsigmond (1506-
1548) lengyel király, II. Lajos nagybátyja nem hitt. A lengyel 
udvar fenntartással kezelte a hírt, és Zsigmond a Habsburg Má-
riának írott levelében kimondottan valótlannak tartotta Cettritz 
szóbeli beszámolójának részleteit, ezért – Mikołaj Nipszyc kirá-
lyi udvarmester, lengyel követ vezetésével – szorgalmazta egy 
agnoszkáló bizottság felállítását. Mivel a lengyel királyi udvarba 
már Cettritz érkezése előtt zavaros hírek érkeztek a magyar ki-
rályról, Nipszyc több levelet is vitt magával, melyek közül a 
legérdekesebb egy – a már halott – II. Lajosnak szóló levél, 
melynek keltezése is különleges: „Kelt […] Varsóban, mikor még ez 
ideig nem lehetett elegendőt megtudni Lajos király haláláról.” A levélben 
Zsigmond király felszólította unokaöccsét, hogy küldjön sürgető 
leveleket a keresztény fejedelmekhez és a pápához, ugyanakkor 
azt is tanácsolta, hogy igyekezzen a magyar nemesek élén újból 
felvenni a harcot a törökkel. A lengyel király főleg Szapolyai 
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Jánosra, és az erdélyi vajda még sértetlen hadseregére gondolt: 
„Valóban az lenne a legkiválóbb, ha a feltüzelt – mintegy hatalmával, 
lehetőségeivel, hűségével, és az ügyben tanúsított kezességével már bizonyí-
tott – erdélyi vajda úrra támaszkodnál minden mértékben, hogy a király-
ságban támadt veszteségből mielőbb kilábalj. Bizalmát és lelki erejét ki-
nyilvánította, és a kétes hírét, amelyet azelőtt ismeretesen viselt, elutasítot-
ta…” A lengyel követ azonban kettős érdekeket képviselve, a 
Habsburg-Jagelló viszony szempontjából terhelő adatokat tar-
talmazó levelet kiszolgáltatta Bécsnek, és csupán e jelentős ke-
rülőút után ért Magyarországra. 

A németalföldi angol követ, John Hackett már egyértelműen 
azt írta Sir Brian Tuke angol királyi titkárnak szóló levelében, 
hogy a magyar- és cseh király a mohácsi vereséget követően 
életét vesztette. A szeptember 14-én, Antwerpenben kelt iratban 
az angol király követe megpróbálta feltárni a vesztes csata okait. 
Arra a következtetésre jutott, hogy II. Lajos és a magyar politi-
kai elit jelentős részének tragédiáját a pénzhiány okozta. Hackett 
véleménye szerint, ha az egymással háborúzó keresztény feje-
delmek kellő figyelmet fordítottak volna a magyar kérdésre, a 
török sereget akár le is lehetett volna győzni. Rámutatott arra, 
hogy az itáliai háború miatt nem lehetett megfelelő segélyt nyúj-
tani a törökkel szemben. Példaként a portugál király, III. János 
(1521-1557) sikertelen pénzküldési kísérletét idézte fel levelé-
ben. III. János ötvenezer dukátról szóló váltót küldött II. La-
josnak, de a legkeresztényibb király, I. Ferenc emberei feltartóz-
tatták a követét. Hackett hatására négy nap múlva írtak a pénz-
segély vonatkozásában, hosszasan fejtegetve, hogyan lehetne 
pénzt küldeni a – már nem létező – magyar uralkodónak. 

Egy ismeretlen szerző 1526. szeptember 20-án kelt jelentését 
küldte – nyilván több nyugat-európai királyi udvarhoz hasonló-
an – Londonba. A két oldalas jelentés a számadatokat tekintve 
túlzó, más tekintetben azonban viszonylag hiteles forrás. Be-
számolt arról, hogy „a török bevonult Budára 9-én [szeptember 9-
én – B. R.], és meggyilkolt mindenkit, aki tizenhárom vagy tizennégy 
évnél idősebb. Nem gyűjtöttek foglyokat, de a tizenhárom vagy tizennégy év 
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alattiakat elküldték török honba. Felégettek számos várost. A király, a 
vereségét követően, egy mocsárba fulladt a lovával együtt, melyen ült. Azok 
a magyar főurak, akik megmenekültek, nem kíséreltek meg hadsereget 
toborozni, hanem hagyták kegyetlenkedni a törököket, kifosztani és fel-
gyújtani saját birtokaikat. […] Az erdélyi vajdának ötvenezer nehézfegy-
verese van, de nem meri elhagyni a saját földjét, mert fél a havasalföldi 
vajdától, aki – vélik a magyarok – félig egy hitetlen. A töröknek három-
százezer embere van, és az első ütközetre hetvenezer katonát küldtek 
előre. Az előőrs hatmincezer lovasból állt. A törökök csatát kezdeményez-
tek, de meleg fogadtatásban volt részük. Amikor amazok a török ágyúk 
közelébe értek, szétváltak, és rátámadtak a szárnyakra. Egy teljes órán 
át tombolt az ágyútűz, melybe beleirányították magukat a magyarok, nagy 
veszedelmére a püspököknek, főuraknak, és jeles személyeknek.” A je-
lentés szerzője több tényben is tévedett. Az erdélyi vajdának, 
Szapolyai Jánosnak soha nem adatott meg az a szerencse, hogy 
ötvenezer nehézfegyveresnek parancsoljon. A mohácsi síkon a 
magyar királyi sereg létszáma sem érhette el a harmincötezer 
főnyi létszámot, amelyhez adódott még a német és cseh gyalog-
ság, valamint néhány tüzér. Másrészt miután körvonalazódott az 
a helyzet, hogy Szülejmán szultán seregével a Buda felé vezető 
hadi útvonalon halad északi irányba, nem pedig Erdély hágóin 
át tör be a Magyar Királyság területére, Szapolyai egy kisebb, 
körülbelül tízezer főt számláló könnyűlovas sereggel igyekezett 
Mohácsra érni, jóllehet csak Szegedig jutott. Számos bírálat érte 
személyét emiatt, mondván, hogy távol akart maradni a döntő 
ütközettől, és arra tartogatta a katonáit, hogy majd a zavaros 
időkben erővel a fejére tehesse a Szent Koronát. Valójában 
Szapolyai János és II. Lajos számos levelet váltottak egymással 
közvetlenül a csata előtti hetekben. Az erdélyi vajda nemcsak II. 
Lajost, hanem a Magyarországon tartózkodó lengyel követeket 
is tájékoztatta szándékairól. A vajda már idézett, március 16-án, 
Szászsebesen kelt levelében – amelyet szintén Londonban őriz-
nek – az olvasható, hogy információkat gyűjtött a moldvai vaj-
dától, aki megerősítette, hogy a szultán már hidakat veretett, és 
Erdély felől fogja megtámadni Magyarországot. Szapolyai ezért 
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úgy határozott, hogy páncélos katonákat és ágyúkat küld a szász 
városoknak. Beszámolt arról is, hogy a magyar nemesség futá-
rokat küldött hozzá, hogy csapataival segítsen őfelségének.  

A fiatal király – noha korábban apja, II. Ulászló meghagyta, 
hogy Szapolyai Jánosnak egyetlen kötelessége az, hogy Erdélyt 
megvédje az ellentől – számtalanszor kérte az erdélyi vajdát, 
hogy igyekezzen Mohácsra érni, Szapolyai pedig azért könyör-
gött, hogy II. Lajos próbáljon Buda felé visszahúzódni. Ezt 
azonban Lajos nem tehette, mert olyan ellenséges hangulat 
uralkodott a seregben, hogy félő volt, csak a király és személyes 
kísérete az egyedüli, aki leér Mohácsra. Három lehetőség tárul-
kozott a magyar sereg vezérkara elé a tolnai táborban, mielőtt a 
szultáni had átkelne a Dráván. Az egyik, hogy a magát „harcos 
tábornak” nevezők gyülekezete meggátolja a törökök átkelését. 
A másik, hogy a mindaddig összegyűlt hadsereg alkalmasabb 
csatateret választva visszavonul. A harmadik, hogy a „harcos 
tábor” tagjaival egyesül, a legvégsőkig megpróbál katonákat 
hadrendbe állítani, és nyílt sisakkal felveszi a harcot a többszö-
rös túlerő ellen. Végül hosszas veszekedést követően az utóbbi 
mellett döntött a hadi tanács. Két vezért választottak, Tomori 
Pál kalocsai érseket és a fiatal Szapolyai György szepesi főis-
pánt, az erdélyi vajda öccsét. A főispán (eltekintve a Dózsa pa-
rasztháborúban szerzett „érdemeitől”) teljesen laikus volt a 
hadvezetés tekintetében, ő csupán a beugró – ezúttal végzetes – 
szerepét, és egyben az életét játszotta el azzal, hogy bátyja meg-
érkezéséig vállalta a fővezérséget, tehát Szapolyai öccse is abban 
a hiszemben volt, hogy bátyja időben odaér Mohácsra. Végül 
Tolnáról leereszkedett Lajos hadserege Mohácshoz, mivel az 
ún. „harcos tábor” azzal fenyegetőzött, hogy ha a király nem 
vállalja a harcot a szultán ellen, akkor saját bajtársaik ellen for-
dulnak. Azonban a harcedzett, sokat látott katonák nem Mo-
hácsnál akartak csapást mérni a török seregre, hanem a Drává-
nál vagy a Karasicánál alakítottak volna ki hídfőállásokat. To-
mori Pál kalocsai érsek „közvetített” a király tábora és a „harcos 
tábor” között, így született az a kompromisszum, hogy a két 
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seregtest Mohács oppidum környékét válassza a döntő harc 
helyszínéül. Ez pedig végzetes hibának bizonyult, mivel e hely-
szín kiválasztása nemcsak a magyar király, hanem az egész ma-
gyar politikai elit életben maradásának esélyeit rontotta.  

A magyar hadsereg elszalasztotta azt a lehetőséget, hogy a 
Drávánál egy időre feltartóztassa Szülejmán haderejének az át-
kelését. Perjés Géza hadtörténész bizonyította, hogy „téves […] 
az az általánosnak mondható hiedelem, hogy a védelem sikeré-
nek esélyei a folyók mentén a legnagyobbak: amennyiben az 
ellenség erőfölénye nagy és megfelelő számú átkelő eszközzel és 
hídanyaggal rendelkezik, az erőszakos folyamátkelést nem lehet 
megakadályozni.” Mind a korábbi, mind pedig a későbbi világ-
történelmi példák igazolják a hadtörténész megállapítását: nem a 
folyók mentén a „legnagyobbak” a védekezés esélyei, azonban 
sok esetben nagyobbak, mint egy nyílt kimenetelű ütközetben. 
Általánosságban úgy fogalmazható meg a kérdéskör problema-
tikája, hogy az átkelés sikere nagyban függ a haditervtől és a 
bevethető katonák számától. Vajon miért szorgalmazta felesle-
gesen, és osztotta meg a magyar hadsereget az ún. „harcos tá-
bor”, ha nem volt értelme a Drávánál egy időre feltartóztatni a 
szultáni sereg felvonulását?  

 
A török had augusztus 13-án ért Eszék alá, ahol tábort alakí-

tott ki, majd másnap elkezdett hidat verni a folyón. Reggeltől 
napestig zavartalanul dolgoztak a hídon a mesterek, ami hat nap 
alatt készült el. Újabb négy nap volt, mire az egész sereg át tu-
dott kelni a két rőf – kb.1,5 méter – széles alkalmatosságon. 
Mivel a magyar hadsereg nemcsak magyar területekről, de kül-
földről is jelentős támogatásra számított, akár néhány napos 
akadályoztatás is jelentős előnyhöz vezetett volna. Ezt a tervet a 
Magyarországon tartózkodó pápai nuncius is felvázolta: „Az 
egész hadsereg ezután Mohácsra megy, négy mérföldnyire Eszéktől, s meg-
próbálják megakadályozni a török átkelést a Dráván, ha ugyan még ide-
jében érkeznek. Ha a török mégis átkelne a Dráván, akkor vagy meg kell 
vívniuk azonnal, vagy el kell menekülniük.” A nuncius egy korábbi 
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jelentésében is írta, hogy „Őfelsége Tolnáról Sárkány Ambrust küldte 
le Eszékre, hogy a várat védje, s megakadályozza, hogy a török a Dráván 
hidat verjen…” 

A másik alternatíva a menekülésben, visszavonulásban rejlett. 
Szapolyai János erdélyi vajda és Frangepán Kristóf is egyaránt 
azt üzente a főseregnek, hogy vonuljon vissza Buda felé. Perjés 
Géza annak ismeretében jutott arra a megállapítására, hogy e 
tanácsokat helyes volt elvetnie a harcra készülődő alakulatok-
nak, mert a török ekkor – véleménye szerint – már átkelt a Drá-
ván, és a gyors lovascsapatok csapást mérhettek volna a vissza-
vonuló magyar seregre. Amikor azonban augusztus 14-én a 
török mesterek elkezdték verni a hidat a folyón, II. Lajos tábora 
még csak Szekszárdnál volt, nem pedig Mohács környékén. 
Mivel a híd elkészítése csaknem egy hétig tartott, csupán kisebb 
katonai alakulatokkal lehetett volna megzavarni a visszavonu-
lást. Másrészt a két hadsereg közti távolság ekkor légvonalban 
majdnem elérte a száz kilométeres távolságot, és óráról órára 
növekedett volna a szervezett menekülés esetén.  

A magyar hadsereg vezetése a harmadik megoldás mellett 
döntött, vállalta a harcot. Annak ellenére, hogy a több hete tartó 
szakadatlan esőzés miatt felázott talajon – a Mohács környéki 
mocsarakkal a hátában – éppen a legütőképesebb fegyvernem-
mel, a nehézlovassággal nem tudott sikeres támadóalakzatot 
kialakítani. Perjés Géza szerint azonban a mohácsi csatatérnél 
alkalmasabb terepet keresve sem lehetett találni. Ezt a következ-
tetést azzal a ténnyel szokás alátámasztani, hogy 1687-ben, a 
visszafoglaló háborúk során a II. mohácsi csatában a keresztény 
seregek súlyos csapást mértek a törökökre. Csakhogy 1687. au-
gusztus 12-én Lotharingiai Károly Nagyharsánynál ütközött 
meg a szultáni hadakkal, vagyis harminc kilométerrel távolabb a 
Mohács előtt elterülő 16. századi csatatértől. A magyar hadsereg 
nem birtokolta a mohácsi csatamező előtt délre húzódó magas-
latokat, ahogy Brodarics István visszaemlékezésében írta: „Ve-
lünk szemben színházi nézőtér formájára hosszan elnyúló domb húzódott, 
melyen túl a törökök császára ütötte fel táborát, a dombról kis falucska 
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ereszkedett alá egy templommal, ennek Földvár a neve, ott helyezkedtek el 
az ellenséges lövegek.” A csatát a nehézlovasságnak kellett eldönte-
nie, erre azonban a csatatér alkalmatlan volt. A Perjés Géza által 
említett lefektetett haditerv – amelynek szóbeli megállapodáson 
kívüli létezéséről nincs feljegyzés –, hogy a magyar hadsereg 
támadó stratégiával részenként veri meg az ellenséget, már a 
csata kezdeti fázisában megfeneklett. A török felderítők a ma-
gyar hadsereg felállását pontosan nyomon követhették a magas-
latról, a kalocsai érsek ezzel szemben nem készült fel megfelelő-
en a támadásra. A részenkénti megverés terve ellenére a fővezér 
ráadásul egész arcvonalas támadást rendelt el az első magyar 
harcrend részére. Egyedüli (rész)sikerét annak köszönhette To-
mori, hogy támadásával meglepte a táborépítésre készülődő 
szultáni sereget. A magyar haderő azért vonult Tolnáról a mo-
csaras mohácsi csatatérre, hogy védje a török seregtől a bátai 
átkelőt, s ezzel lehetőséget adjon magának arra, hogy Szapolyai 
János erdélyi csapataival egyesüljön. 

Mindezek után a legsúlyosabb hiba azonban az volt, hogy a 
kalocsai érsek – látva az első magyar harcrend tempóvesztesé-
gét, és részleges széthullását – a visszavonulás helyett, elrendelte 
a második magyar harcrend támadását. Ebben az alakzatban 
foglalt helyet II. Lajos, aki nem kerülhette el szerencsétlenségét. 
A csata szemtanúja az ütközet hevében szem elől vesztette a 
királyt, ezért bizonytalan, hogy harcolt-e az uralkodó. „Akad-
nak, akik azt mondják, hogy saját oszlopának első soraiig előretörve, 
egészen a legelsőkig nyomult, és ott hősiesen küzdött az ellenséggel, amit én 
sem megerősíteni, sem kereken cáfolni nem merészkedem.” A király ag-
noszkálása során fény derült arra, hogy II. Lajos – ugyan nem 
halálosan, de – megsebesült. 

Az 1526. szeptember 20-án kelt levélnél sokkal valószerűbb 
jelentést írt Ghinucci az angol kardinálisnak. A szeptember 23-
án, Rómában kelt jelentésből Wolsey megtudhatta, hogy II. 
Lajos király holttestét a csata óta nem találták meg. Az igazság-
hoz hozzá tartozik, hogy nem is keresték, mivel csak a török 
1526. október elejei kivonulása adott alkalmat arra, hogy ered-
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ményesen el lehessen végezni II. Lajos felkutatását. Mivel már 
több mint egy hónapja nem jelentkezett a király, és róla sem 
jelentettek semmit, Mária kezdett hinni Cettritz képtelen be-
számolójának. Október 13-án, vagy még valószínűbb, hogy 
október 14-én, a hainburgi testvérkonferencián, Ferdinánd oszt-
rák főherceg és Mária találkozóján dönthették el az agnoszkáló 
bizottság felállítását, melyet végül Cettritz vezetett.  

Ghinucci tehát hiába állt értetlenül afelett, hogy Lajos testét 
nem találták a csatamezőn, bizonyára nem voltak olyan egyér-
telműek a Magyarországról érkező jelentések, így nem tudhatta, 
hogy a török hadsereg éppen merre jár. Mindenesetre a szultáni 
és a magyar hadról a korabeli torzításokhoz képest egyaránt 
meglepően jól értesült számadatai voltak. Szülejmán serege sze-
rinte százötvenezer lovasból és harmincezer gyalogosból állt, 
nyolcszáz ágyút és tizenötezer arkebúzt málháztak fel a hadjá-
ratra. A magyar királyi hadsereg Ghinucci szerint harmincezer 
könnyű- és tizenötezer nehézlovasból, valamint – nagyrészt 
külföldről érkezett – tizenötezer gyalogosból állt. Az erdélyi 
hadtest létszámát maximum tizenötezer lovasra becsülte. Savo-
yai Margit – I. Miksa császár húga – írt VIII. Henriknek a ma-
gyar ügyekről, szeptember 20-án ő még úgy tudta, hogy II. La-
jos nem halt meg, hanem másokkal egyetemben elmenekült a 
csatából. 

VIII. Henrik másik római követe írt Peter Vannesnek szep-
tember 23-án. Casale arról informálta Vannest, hogy VII. Ke-
lemen pápa egy békekonferenciát kíván szervezni az egymással 
szembenálló keresztény fejedelmek – főként a két nagy rivális, 
V. Károly és I. Ferenc – között Narbogne és Perpignan felé. A 
konferencián Thomas Wolsey lenne a békeközvetítő, aki Casale 
szerint mindent el fog követni azért, hogy a békét követően 
felállítsanak egy expedíciós hadsereget, mellyel kiűzhetik a törö-
köt Magyarország területéről. Casale reményét fejezte ki, hogy a 
tárgyaló felek törekednek a békére, és mindenki készen áll a 
szent küldetésre Szülejmán hadserege ellen. Az angol követ 
szerint a törököket könnyen ki lehetne szorítani Európából, 
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mert nem rendelkeznek nagy hajókkal, és nem használnak lő-
porral működő fegyvereket. Sajnos Casale nemcsak a török 
haditechnika, hanem a keresztényi összefogás, és a magyaror-
szági mentőakció kérdésében is nagyot tévedett. Más, angol 
érdekeket képviselő követ korántsem volt annyira derűlátó, 
mint Casale. „Az összes keresztény veszélyben van a töröktől most, hogy 
a magyar király vereséget szenvedett és elesett” – írta Lorenzo 
Campeggio bolognai püspök az angol uralkodónak Rómából, 
1526. szeptember 24-én. 

John Clerk, a Royal Chapel esperese és VIII. Henrik király 
gyóntatója 1526. szeptember 27-én, Orleansból írt levelet 
Wolsey kancellárnak. Franciaországban ekkor az a hír járta, 
hogy II. Lajos – Clerk szavait idézve –, „Isten ments, hogy igaz 
legyen” („God forbid they should be true”), megsebesült a csa-
tában, és a török szultán fogságába került. Clerk figyelmeztetett 
arra, hogy most minden kereszténynek imádkoznia kell a ma-
gyar királyért. Burth Clerkéhez hasonló jellegű levelet kapott 
John Hastingstől, a levél írója úgy értesült, hogy „a török legyilkol-
ta vagy elfogta a magyar királyt, és a teljes hadseregét.” 

A mohácsi vereség, II. Lajos király feltételezett halála, és a 
magyar királyi trónért folytatott verseny komolyan befolyásolta 
az itáliai háború hadszíntereit. Habsburg Ferdinánd főherceg az 
1525-ben zajló osztrák bányászfelkelések következtében teljesen 
kimerítette az ország katonai kiadásokra fordítható pénzügyi 
keretét, ugyanakkor valahogyan lépést kellett tartania Szapolyai 
Jánossal, aki vetélytársánál előrébb járt a magyar királyi trónért 
folytatott küzdelemben. Ferdinándnak nemcsak hadsereget kel-
lett toboroznia, hanem a magyar főurak zsebét is alaposan tele 
kellett tömnie pénzzel ahhoz, hogy rá essen a magyarok válasz-
tása. Szerencséjére a speyeri birodalmi gyűlés által 1526. augusz-
tus végén II. Lajosnak megszavazott Romzugot (hadisegélyt) 
nem továbbították Magyarországra, így ezt az összeget, mint a 
magyar trón várományosa, felhasználhatta, bár nem a török, 
hanem éppen a felnövekvő új magyar elit ellen, a magyar pol-
gárháború elmélyítésére. Noha bátyja, V. Károly többször óva 
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intette Ferdinándot attól, hogy kivonja csapatait Itáliából, az 
osztrák főherceg napról-napra több katonáját csoportosította át 
Csehországba, majd a következő év nyarán Magyarországra. Ezt 
az itáliai csapatmozgást szeptember végén észlelték a francia 
megfigyelők, akik rögtön tájékoztatták brit szövetségeseiket. A 
franciák arra következtettek, hogy Ferdinánd egy másik front 
megnyitására készül, és megpróbál gátat szabni a török további 
hódításának. A következtetés helyes volt, ugyanakkor ez a for-
gatókönyv újabb szövetséges bevonását tette szükségessé, még-
pedig a főherceg ellenfelének, Szapolyai Jánosnak személyében. 
Minden olyan lehetőség jól jöhetett, mely gyengíthette a biro-
dalmi erőket, erősíthette a Német-római Birodalommal szem-
benálló feleket, tehát Szapolyai támogatása egyet jelenthetett az 
itáliai háború menetének változásával. 

1526. október közepén érkezett egy német nyelvű jelentés 
Londonba, mely megerősítette II. Lajos király halálhírét. Az irat 
ismeretlen szerzője beszámolt a magyar király halálának körül-
ményéről, hogy megpróbálták őt a mocsárból kimenteni, de 
odaveszett. Számos főurat is felsorol, akik a szerző szerint hősi 
halált haltak. Két hosszú hangvételű levél érkezett Londonba 
október végén. Az első levél egy kivonatot tartalmazott VII. 
Kelemen pápa diplomatája, Girolamo Rorario jelentéséből, 
mely Peter Vannesnek készült. Rorario javarészt az 1526. évi 
hadjáratból hazafelé vonuló török hadsereg útvonalát, zsák-
mányszerzését részletezte. Szülejmán szultán a tüzérséget 
Péterváradról indította útnak Konstantinápoly felé. A pápai 
diplomata a Dunán hazafelé tartó török hajók számát három-
ezerre becsülte. A megfigyelők szerint a hajókon rengeteg hadi-
zsákmányt szállítottak, főként nemesfémeket, de színesfémeket 
is, például templomi harangokat. A rabok számát ötezerre tette, 
rajtuk kívül legalább harminc hajó szállította a zsidó foglyokat. 
A hadjárat során megölt magyarok számát százezerre becsülte. 
A szultán tizenkét vármegyét dúlt fel, és felégette Budát. 
Rorario szerint Szapolyai János, aki a szultán kivonulását köve-
tően 300 fős sereggel elfoglalta Budát, összejátszott a törökkel. 
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A másik levelet Brodarics István szerémi püspök írta lengyel 
kancellártársának, Krzysztof Szydłowieckinek. A Pozsonyban, 
október 3-án kelt levél a lengyel főkancellár közvetítésével ke-
rült Londonba. Szydłowiecki jó kapcsolatot ápolt az angol kirá-
lyi udvarral, sőt magával VIII. Henrikkel is. Bár személyesen 
soha nem találkozott az angol uralkodóval, a főkancellár kedvelt 
szórakozása, a solymászat összekötötte őket. Szydłowiecki nem 
egyszer küldött a távoli szigetre egy-egy nagy becsben tartott, 
nemes vadászsólymot a királynak. Ez a felhőtlen barátság a hi-
vatalos diplomáciai kapcsolatot is kedvezően befolyásolta. A 
lengyel kancellár sokszor küldött beszámolót Henriknek, vagy 
személyes környezetének a lengyel belügyekről. Ezt az adatfor-
galmat 1526-ban – a súlyos események kapcsán – kiegészítette a 
Magyarországon zajló történésekkel, s olykor – hitelességét iga-
zolandó – a magyar méltóságok (Thurzó Elek tárnokmester, 
Brodarics István, Szapolyai János) eredeti kéziratos dokumen-
tumait mellékelte a saját leveléhez. 

Az itáliai háború alakulása miatt kiemelkedően fontos stratégi-
ai hellyé vált Magyarország. Noha önmagát a „keresztény hit 
védelmezője” címmel illette VIII. Henrik, korántsem csupán 
azért indította útnak követét, Sir John Wallopot Magyarország-
ra, hogy a török elleni hadisegélyt eljuttassa a magyar királynak. 
Henrik szeretett volna tájékozódni afelől, hogy az új magyar 
király vajon milyen diplomáciai célokat tűzött ki magának. 
Ugyanis azok a hírek, melyek megerősítették Szapolyai János 
célját a királyi trón megszerzésére, egyértelművé tették azt a 
képletet, hogy Habsburg Ferdinándnak elhúzódó trónharcra 
kell készülnie ellenfelével szemben. Az itáliai hadszíntéren máris 
beigazolta ezt a feltevést a főherceg csapatkivonása. Az új front 
megnyitása, a Habsburg fivérek átmeneti gyengülése segíthette 
Henriket abbéli törekvésében, hogy felbontsa frigyét V. Károly 
császár féltve istápolt rokonával, Aragóniai Katalinnal. Márpe-
dig VIII. Henrik minden lehetséges eszközt megmozgatott 
azért, hogy valamilyen úton-módon elválasszák őt kedvesétől. 
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A kettős királyválasztás (1526), és az elekció londoni fo-
gadtatása 

VIII. Henrik követe, Sir John Wallop tehát 1526. augusztus 
végén indult Londonból Magyarországra. Legfontosabb feladata 
az volt, hogy találkozzon a magyar királlyal és az ország legfőbb 
méltóságaival. A magyarországi helyzet itáliai hadszíntérre gya-
korolt hatásai miatt az angol király Walloptól elfogulatlan, valós 
alapokon nyugvó híreket várt. A követ ugyanakkor politikai 
ellenfelének, az angol udvaron belül mások által is gyűlölt Tho-
mas Wolsey kancellárnak tartozott közvetlen beszámolási, jelen-
tési kötelességgel, ami kedvezőtlen hatással volt Wallop levele-
zésére. Az angol követ a szokásos útvonalon, a La Manche csa-
tornán kelt át, és jóllehet országa nem tartozott a Birodalom 
szövetségesei közé, nem számolt azzal, hogy feltartóztathatják 
VIII. Henrik követét. Szeptember közepén ért Antwerpenbe, 
innen folyamatosan haladt a Német-római Birodalom belsejébe. 
A hónap végén Kölnből írt egy érdektelen levelet Wolseynak, 
viszont abból a szempontból fontos ez a beszámoló, hogy segít-
ségével pontosan lehet követni az angol követ állomáshelyeit a 
kontinensen. 

Sir John Wallop Kölnben sokáig várakozott. Nincs információ 
arról, hogy lett volna bármilyen előzetes egyeztetés György 
szász herceg, Szapolyai János távoli rokona (Thüringia helytar-
tója és Frízföld kormányzója Szapolyai sógorának, I. Zsigmond 
lengyel királynak Barbara nevű nővérét vette feleségül) és az 
angol diplomácia között, mindenesetre Wallop tudott arról, 
hogy megbízható információkra kell várnia Kölnben. Egy bizo-
nyos Hermann Rynge névre hallgató birodalmi nemestől hama-
rosan hírek érkeztek egyrészt Magyarországgal, másrészt a 
speyeri birodalmi gyűléssel kapcsolatban. II. Lajos királyról 
Wallop semmi új hírt nem tudott írni, csupán a régieket meg-
erősíteni, nevezetesen hogy néhányan mondták, hogy a csatában 
veszett el, néhányan pedig azt állították, hogy a Dunába fulladt, 
„és mások, hogy Csehországba menekült.” Rynge küldött „egy könyvet, 
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amely a speyeri végzéseket tartalmazza. A főherceg kérte a mainzi, trieri 
és kölni püspököt, valamint az őrgrófokat, hogy a közvetlen speyeri adót 
hadisegély formájában adják a török elleni védekezésre” – írta Wallop. 
Talán szintén Wallop írhatta azt a jelentést is, mely további két 
másik levelet rejtett magában, az egyiket latin, a másikat német 
nyelven. Mindenesetre ismeretlen feladótól, de a Német-római 
Birodalom területéről – tehát gyaníthatóan Walloptól – érkezett 
az október 6-án kelt jelentés, melyben a dokumentum szerzője 
nagy figyelmet szentelt az ambiciózus erdélyi vajdának. Az is-
meretlen levélíró szerint Szapolyainak mintegy harmincezer 
fegyverese garantálja, hogy az erdélyi vajda magát magyar király-
lyá koronázza. Való igaz, hogy Szapolyai János erdélyi hadserege 
nem vett részt az 1526. évi hadjárat kisebb-nagyobb fegyveres 
konfliktusaiban, mégis a létszám eléggé túlzó, hiszen a szénné 
égett budai várba egy nagyjából ezer fős hadsereg érkezett. 

Sir Wallop szeptember 30-án kapta meg Wolsey leveleit a fu-
tártól. 1526. október 8-án válaszolt a kancellárnak. Egy Budáról 
elmenekült kereskedő felkereste őt, hogy részletesen elmesélje, 
mi történt a mohácsi csatában. Sajnos a kereskedő nevét nem 
tudni, csupán azt, hogy szeptember 12-én ért Kölnbe. Mindene-
setre Wallop jelentése egészen kiváló leírás a csatáról, még a 
szembenálló felek létszáma sem túlzó, nem tükrözi sem a ke-
resztény, sem a muzulmán scriptores hagyományosnak mond-
ható torzításait. William Knight angol királyi titkár egy 1526. 
október 11-én, Ampthill-ben kelt levelében már azt boncolgatta 
Wolsey kancellárnak, vajon hogyan fogja megállítani a törököt a 
lutheránusok által meggyengített Német-római Birodalom? John 
Hackett két nappal Knight levele után Mechelenből írt Wolsey 
kancellárnak. A Belgiumban tartózkodó angol követ a legfris-
sebb magyarországi hírekről számolt be, többek közt a mohácsi 
csatában hősi halált halt főméltóságok névsoráról. Egy angol 
humanista, Polydore Vergil pedig Londonból – Hackett-től 
függetlenül – írt a granadai angol követnek, hogy mely magyar 
hírességeket nyilvánították eltűnt személynek a csatát követően. 

Az angol politikai elitből elsőként Thomas Wolsey kancellár 
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számolt be VIII. Henriknek Szapolyai János királlyá választásá-
nak lehetőségéről. Persze nem volt nehéz kitalálni, mi lehet a 
vágya annak a tehetős magyar nemesnek, akinek a kezében már 
II. Lajos uralkodása alatt hatalmas politikai súllyal bíró ingó és 
ingatlan vagyon összpontosult. Szapolyai János ambíciójáról 
már a mohácsi csata előtt értesült a londoni udvar. A Westmins-
terben kelt levelében Wolsey nem kívánt nyílt esélylatolgatásba 
bocsátkozni, megelégedett a diplomatikus tényfeltárással: egy-
részt kiemelte, hogy megtalálták a néhai király ideiglenesen el-
földelt holttestét, másrészt leírta, hogy Szapolyai nagy seregnek 
parancsol, mely képes szembeszállni a törökkel. (Az értesüléseit 
egyébként a levélben Morette-nek nevezett Charles de Solier 
francia követtel tartó velencei diplomatától szerezhette.) 

A levél megléte és annak tartalma tovább erősíti azt a tényt, 
hogy a fiatalon elhunyt magyar uralkodó holttestét 1526. októ-
ber közepe körül találta meg az agnoszkáló bizottság. Habár egy 
korábbi kutatásnak köszönhetően már bebizonyosodott, hogy 
Bartoniek Emma figyelmetlenül oldotta fel Sárffy Ferenc jelen-
tésének a dátumát, a westminsteri levél ékes bizonyítéka annak, 
hogy II. Lajos holttestét már október 15-e előtt elhelyezték Szé-
kesfehérvárott. Wolsey ugyanis Lajos király megtalálásáról ok-
tóber 23-án írta a levelét Henriknek, míg Sárffy jelentése októ-
ber 19-én kelt a győri várban. A győri kanonok Brodarics Ist-
vánnak címezte jelentését, vagyis mire a kancellár értesült a tör-
téntekről, és írt a II. Lajos miatt aggódó lengyel udvarnak, már 
legalább 20-a lehetett. I. Zsigmond udvara csupán ezután tájé-
koztathatta a nyugat-európai királyi udvarokat, vagyis lehetetlen, 
hogy Sárffy jelentésének nyomán indult el a hír II. Lajos király 
agnoszkálásával kapcsolatban. Mindez bizonyíthatóan arra utal, 
hogy más forrásból értesülhetett a hírről az angol kancellár, 
másfelől az is figyelemreméltó, hogy Wolsey egészen bizonyos 
volt a hír hitelességében. Ezek után nem lehet kizárni azt sem, 
hogy Lajos király holttestét valamikor szeptember végén, októ-
ber elején találták meg.  

A Budát Pesttel összekötő török hajóhíd 1526. szeptember 
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17-én készült el, és szeptember 22-én a szultán serege már el is 
hagyta Pest városát. Vagyis szeptember 22-e, vagy Szeged szep-
tember 25-ei kifosztását követően biztonságosan el lehetett 
végezni a királyi holttest felkutatását. 

Wolsey levele ékesen példázza azt a középkorból fennmaradt 
gyakorlatot, hogy milyen fontos szempont volt a király holttes-
tének agnoszkálása a magyarországi kettős királyválasztás mene-
tében. A fennálló magyar szokásjog (ius consuetudinis) szerint az 
ország életben maradt főméltóságai Antoni Bonfini történetíró 
szavai alapján addig „nem dönthettek a következő uralkodó és 
az ország felől”, amíg az előző királyt megillető temetésről nem 
gondoskodtak. Egy ideig a lengyel király – a fiatalon meghalt II. 
Lajos nagybátyja –, I. Zsigmond is aspirált a magyar- és cseh 
trónra. Lépése azért meglepő, mert 1515-ben bátyja, az akkor 
már igen sok súlyos betegség következtében lebénult és döntés-
képtelen II. Ulászló helyett a lengyel király írta alá a Habsburg-
Jagelló házassági előszerződést, melynek értelmében – a jelen 
helyzetben – Zsigmond számára egyértelmű lehetett volna, 
hogy nem őt, hanem Ferdinánd főherceget illetti a trón. Nyilván 
a lengyel király úgy vélte, hogy az örökösödési szerződésnek 
nem lesz komoly jogi ereje, ha kitudódik, hogy II. Ulászló kirá-
lyi pecsétje ellenére nem a magyar- és cseh király – sem a kisko-
rú trónörökös II. Lajos herceg, aki koránál fogva nem lehetett 
jogosult e cselekedetre – hanem ő maga, tehát I. Zsigmond látta 
el kézjegyével a Jagelló országok jövőbeli sorsáról rendelkező 
okiratot. A Habsburg főherceg, akit időközben – II. Lajos halála 
okán – cseh királlyá választottak, számos fórumon igyekezett 
bizonyítani, hogy az 1515. évi családi szerződés értelmében a 
Magyar Királyságra örökségeként tekint. Ferdinánd a szerződést 
a célból mutatta meg Sir Wallopnak, hogy VIII. Henrik minél 
előbb elismerje őt magyar királynak, és ezzel jogosult legyen arra 
a váltóra, amit az angolok először II. Lajosnak, majd a helyzet 
alakulása után Szapolyainak szántak. Az örökösödési szerződést 
azonban még a cseh rendek sem ismerték el, és Szapolyai király-
lyá választása (november 10.) után Ferdinánd tanácsadói is 
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amellett érveltek uruknak, hogy inkább szabad királyválasztással 
kellene lépést tartaniuk a vajdával, semmint az örökség kérdését 
tovább feszegetni. A cseh király beletörődött a tanácsadók ja-
vaslatába, de mindvégig kitartott álláspontja mellett, hogy a Ma-
gyar Királyság az öröksége, s mindezt Pozsonyban, királlyá vá-
lasztásakor (december 16-án) is felolvasták a megjelenteknek. 
VIII. Henrik 1526 novemberében az örökség tárgyában írt leve-
let spanyolországi követének Granadába. Az angol király szerint 
az a hír járja, hogy a francia király felettébb örvend annak, ami-
ért a Habsburgok görcsösen ragaszkodnak az örökségük meg-
szerzéséért, és I. Ferenc király alig várja az alkalmat, hogy V. 
Károly serege megízlelje Szülejmán szultán erejét. „Azt gondoljuk 
– írta az angol király –, hogy a császár főleg érintett a török kiűzésének 
ügyében, annak következtében, hogy igényt formált Magyarországra az 
utolsó magyar király utód nélküli elhalálozása okán, valamint azért is, 
mert a vele szomszédos öröksége az ország.” Az örökösödési szerző-
dés érvényességének jogi szempontjából még érdekes kérdést 
vethet fel Habsburg Mária királyné közismert meddősége, illet-
ve II. Lajos természetes fiának létezése (bizonyítva a fiatal király 
nemzőképességét Máriával szemben). E sokkoló képlet szerint 
II. Lajosnak Mária oldalán törvényes fiúutód nemzésére esélye 
sem nyílt, tehát a fennálló házassági szerződés értelmében a 
Cseh- és Magyar Királyság a mohácsi katasztrófa, a király korai 
halála nélkül is előbb vagy utóbb a Habsburg-család kezébe 
került volna. 

Az ország szokásjoga rendelkezett arról, hogy a Magyar Ki-
rályság nem örökölhető, illetve a királyt szabad választással kell 
az ország élére helyezni, ezért a szerződés annyit ért, amennyit 
betartottak belőle az adott körülmények közt. Habár Szapolyai 
János az 1505-ben hozott rákosi végzésre, Habsburg Ferdinánd 
pedig a Jagellókkal kötött örökösödési szerződésekre (1491, 
1506, 1515) hivatkozva próbált valamiféle jogalapot teremteni a 
maga számára a riválisával szemben, Pálffy Géza történész 
meggyőzően bizonyította, hogy mindez csupán a propaganda 
célját szolgálhatta a másik fél lejáratásának ilyenkor szokásos 
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ügymenete során. E propagandához tartozott az is, hogy a 
Habsburg fivérek érdekeit szolgáló diplomaták a külföldi udva-
rokban törökbarátként, a szultánnal titkos kapcsolatban álló 
főúrként igyekeztek befeketíteni az erdélyi vajdát, amelynek 
kézenfekvő bizonyítéka az lett, hogy Szapolyai emiatt nem vett 
részt a mohácsi csatában. Szapolyai György, és a Szapolyai-
család jó hírnevét utólag – egy nem létező királyi káplán homá-
lyos beszámolójára hivatkozva – az idős korában Bécsben „ta-
nuló” Szerémi György történetíró feketítette be. Szerémi a mű-
vében közvetetten a vajdát, közvetlenül a vajda öccsét vádolta 
II. Lajos király meggyilkolásával, amit szerinte Szapolyai György 
egy háromélű cseh karddal követett el. (Szerémi művében e 
háromélű cseh kard visszatérő motívum volt: a szerző Hunyadi 
Mátyást is hasonló fegyverrel ölette meg, és abban az esetben is 
természetesen a vajda apjának, Szapolyai Istvánnak az utasításá-
ra történt a politikai gyilkosság.) Mindennek londoni lenyomata 
is van, mert a spanyolországi angol követ, Edward Lee beszá-
molt a Habsburg diplomácia részéről megalkotott, valósnak 
tűnő összeesküvés-elméletről. A Magyarországra tartó – a Né-
met-római Birodalmon átutazó – Sir John Wallop követ egyik 
jelentésében írt személyes benyomása az volt, hogy Szapolyai 
János erdélyi vajda politikai szerepvállalását német területen a 
valósnál rosszabb színben tüntetik fel, amit az angol követ a 
Habsburg-fivérek kormányzati propagandájának, illetve a csá-
szári diplomácia erejének tulajdonított. Ezzel szemben – írta Sir 
Wallop – Szapolyai igen népszerű a Magyar Királyság területén: 
huszonkét vármegye őt támogatja, míg Ferdinándnak, aki szin-
tén igényt formált a magyar trónra, csupán néhány támogatója 
akad, és a főherceg egyetlen határ menti magyar várost birtokol 
(Pozsony). 

Az erdélyi vajda kétségtelenül előrébb járt a királyválasztás 
ügyében vetélytársánál. Egyrészt – az angol követ jó meglátását 
bizonyítva – 1526 őszén szinte az egész Magyar Királyság mel-
lette állt vármegyei szinten, amit az ország németellenes hangu-
lata okozott. Másrészt – mint koronaőr – Szapolyai János hoz-
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záfért a Szent Koronához, amit a vajda kérésére könnyű szívvel 
kiadtak a visegrádiak. A Szent Korona birtoklása szinte nélkü-
lözhetetlen volt a koronázási aktushoz. Nem lehet egyértelműen 
kijelenteni, hogy a Szent Korona nélkülözhetetlen koronázási 
kellék volt, mivel korábbi időkben volt rá precedens, hogy a 
rendek olyan uralkodót ismertek el magyar királynak, akinek a 
fejére sosem került fel a Szent Korona (például I. Ulászló a 
Szent István király fejereklyetartójáról levett koronával a fején 
esküdött fel 1440. július 17-én). Mialatt a francia király és a né-
met-római császár követei között angol közvetítéssel zajlott a 
béketárgyalás, Magyarországon Szapolyai János senkitől sem 
zavartatva királyválasztó országgyűlésre felszólító meghívókat 
küldetett szét Tokajból. A tokaji részországgyűlésen minden 
országlakó számára világossá vált az a mindaddig rebesgetett, 
szóbeszéd útján terjedő hír, hogy az erdélyi vajda az uralkodói 
címre igényt tart. A mohácsi csatavesztés kábulatából ébredező 
ország ezzel újabb megpróbáltatások sorozata elé nézett, mivel 
már Hunyadi Mátyás uralkodása óta jogot formált a Habsburg-
ház Magyarország trónjára. A jelentős diplomáciai eszközökkel 
rendelkező Habsburgokkal nem tudott versenyre kelni Szapo-
lyai János, a saját trónigényét és döntésének jogosságát kevés 
sikerrel tudta propagálni a nyugat-európai királyi udvarokban és 
a pápánál. Ennek ellenére mégsem szigetelődött el oly mérték-
ben az európai udvaroktól, mint ahogyan azt a Habsburg fivé-
rek remélték. János királlyá koronázásának legitimációs folyama-
tában nagy segítségére volt a lengyel udvar, elsősorban is egyko-
ri rokona, I. Zsigmond király. Noha számos történész véleke-
dett úgy, hogy II. Lajos nagybátyja, Zsigmond megorrolt a ma-
gyarokra, amiért nem őrá esett a választásuk, hanem Szapolyai-
ra, a két fél közti levelezés tartalma éppen ennek ellenkezőjére 
enged következtetni. Az erdélyi vajda nyilván még Tokajból 
írhatott levelet a lengyel uralkodónak, melyben kifejtette szán-
dékait. Ezt a feltételezést alátámasztja az az október 31-én kelt 
levél, melyben I. Zsigmond király üdvözölte Szapolyai terveit. 
„Nagyságos úr, a mi legkedvesebb sógorunk. Most először viszonozzuk 
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nagyságod leveleit, melyekben nekünk a napokban Tokaj várában lezajlott 
konvent végzését, egyszersmind az övéi iránt lelke egyedüli hajlandóságát 
deklarálja. Mindenekelőtt nem mindennapi köszönetünket küldjük, ami-
ért annyira gondosan cselekszik – hazája és saját becsületére –, s a mi 
javunkra is gondol. […] Néhány követet küldtünk innen – vonakodás 
nélkül – magához, a székesfehérvári országgyűlésre.” Nemcsak az erdé-
lyi vajdának, de Magyarország főméltóságainak is küldött egy 
levelet a lengyel király Krakkóból, melyben elismerte a tokaji 
részországgyűlés eredményét, és nyíltan felszólított mindenkit, 
hogy a székesfehérvári eseményen vegyen részt. 

I. Zsigmond 1526. november 1-jén utasította két hű alattvaló-
ját, Andrzej Krzyckit és Stanisław Sprowát, hogy vegyenek részt 
az erdélyi vajda királlyá koronázásán, és biztosítsák Szapolyait 
arról, hogy a lengyel udvar támogatja őt a királyi trón megszer-
zéséért folytatott küzdelmében. Zsigmond ezen levelei tehát 
igazolják azt, hogy a lengyel király nem orrolt meg az erdélyi 
vajdára, másrészt nem érte meglepetésszerűen Szapolyai szán-
déka. A lengyel követek valóban részt vettek Szapolyai János 
királlyá választásán, és a november 11-i királlyá koronázásán. A 
frissen koronázott magyar királyról elismerően nyilatkozott a 
két követ. Fontosnak tartották kiemelni azt, hogy az erdélyi 
vajda saját költségéből, díszes külsőségekkel temettette el II. 
Lajos királyt. Másrészt az új király szóbeli ígéretet tett arra, hogy 
ha utód nélkül távozna az élők sorából, Magyarország trónját 
Zsigmond király gyermeke, Zsigmond Ágost örökölné. No-
vember 11-én maga I. János király is levelet írt a lengyel udvar-
nak, melyben részletesen beszámolt az utóbbi hónapok ma-
gyarországi történéseiről, legfőképpen királlyá koronázásának 
jogos voltáról. Ez a levél, melyet Krzysztof Szydłowieckinek 
címzett, valamikor 1526. december elején került Londonba, és 
azóta is az angol fővárosban őrzik. Simonyi Ernő, aki a londoni 
levéltárat kutatta a 19. század közepén, még csodálkozott azon, 
hogy vajon milyen módon kerülhetett ez a levél Angliába, mikor 
azt a lengyel kancellárnak címezték. Erre a kérdésre is 
Szydlowiecki és VIII. Henrik baráti kapcsolata ad magyarázatot, 
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amely a szokványos diplomáciai csatornán felül állt. Ebből a 
baráti kapcsolatból azonban – mint látni – nemcsak a lengyel 
fél, hanem – talán tudtán kívül – János király is sokat profitált. 
A vajda királyválasztása kapcsán sok kisebb hiányosság mellett 
(hadseregével megfélemlítette Székesfehérvár lakóit, nem korlá-
tozta a feltüzelt köznemesség heves kirohanását, felhasználta az 
1505. évi rákosi végzést a személyes propagandára) egy nagyob-
bat is szükséges felidézni: a mohácsi csatát követően Pozsonyba 
menekült kis létszámú főúri klikk hiányát, ami Szapolyai számá-
ra is félreérthetetlenné tette az ország megosztottságának kérdé-
sét.  

A II. Lajos özvegye, Habsburg Mária környezetében tartózko-
dó pozsonyiak közül kiemelkedett az ország legfontosabb mél-
tósága, Báthory István nádor. Noha számos levélben, és követ 
útján is próbálta Szapolyai János mind egykori barátját és har-
costársát, mind a fiatalon özvegységre jutott királynét saját poli-
tikai céljainak szolgálatába állítani, a pozsonyi csoportosulás 
hajthatatlan maradt, és kiállt amellett, hogy Habsburg Ferdinán-
dot helyezi a magyar trónra. Ennek érdekében mindent megtet-
tek a pozsonyiak, de a kapkodásuk visszafordíthatatlan hibák 
sorozatához vezetett: közismert tény, hogy Habsburg Mária 
országgyűlésre invitáló meghívót küldött szét az országban, 
amit azután Báthory nádor megerősítésével előre dátumoztak 
(október 9-ére), azt a látszatot keltve, hogy a vajdánál előrébb 
járnak a királyválasztás ügyében. Sokat hivatkozott kérdése a 
kettős királyválasztásnak, illetve Szapolyai jogtalan megválasztá-
sának az 1485. évi nádori cikkelyek (articuli palatinales), amelyek 
értelmében a nádor kötelessége összehívni a királyválasztó or-
szággyűlést (és az első szavazatot leadni a királyjelöltre). Ez egy 
régi beidegződés, amit pontosan a nádor tétlensége tisztázhat. 
Ugyanis Báthory István nádor a királyválasztó országgyűlés ösz-
szehívását többször is elmulasztotta, sőt, Ferdinánd választása 
kapcsán sem élt vele. Hangsúlyozandó, hogy 1526-ban egyszer 
sem királyválasztásra szóló országgyűlési meghívóval invitálta az 
ország főméltóságait Komáromba, majd Pozsonyba! Miért tűn-
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het úgy, hogy a nádor nem állt a helyzet magaslatán, amikor egy 
Szapolyaival szemben jól kijátszható adu volt a Habsburg-
pártiak kezében? Mert a kérdéses nádori cikkely jogi szabályozá-
sáról nem bizonyítható, hogy valóban törvény volt-e, vagy csak 
egyfajta előírás. A már említett, évszázadok óta fennálló szokás-
jog sokkal meggyőzőbb erővel rendelkezett a királyválasztás 
esetében, mint egy előírás, amelynek egyrészt pontosan a király-
választást érintő cikkelyei nem igazodtak a szokásjoghoz, más-
részt az 1485 óta eltelt negyven év alatt egyszer sem használták 
azokat, nem erősítették meg országgyűlés és király által, ezért 
kikoptak a joggyakorlatból. Az 5., 6., 9., 10. és 11. cikkelyeket 
1485 előtt használták, azonban a kérdéses 1., 2., 3. és 4. cikke-
lyeket 1526 előtt egyszer sem alkalmazták. 

A kettős királyválasztás másik érdekes kérdése az országgyűlé-
seken megjelent résztvevők mennyiségi és minőségi arányának 
összehasonlítása. Nemcsak hazai, de Angliában és Lengyelor-
szágban található dokumentumok alapján is bátran kijelenthető, 
hogy Szapolyait az ország többsége választotta magyar királlyá, 
és ez a külföldi diplomácia értékelése alapján helytálló. A Velen-
cében tartózkodó tortonai püspök, Umberto de Gambara – 
kissé megkésve – 1527 januárjában jelentette Szapolyai választá-
sáról Thomas Wolsey kancellárnak, hogy öt püspök vett részt az 
eseményen. A cseheknél, majd a magyar határ közelében – 
Habsburg Ferdinánd parancsára – feltartóztatott Sir Wallop 
angol követ is arról számolt be Londonba küldött leveleiben, 
hogy Szapolyait csaknem az egész ország akarta királyának, de a 
főherceg sereget gyűjt az általa trónbitorlónak aposztrofált „vaj-
da” ellen. A királyválasztásokat tekintve mind a megjelent fő-
méltóságok, mind a nemesség, és a vármegyei küldöttek tekinte-
tében a mennyiség egyértelműen Szapolyai János javára dőlt el. 
Az erdélyi vajdát a Magyar Királyság egész közönsége (tota 
communitas regni Hungariae) választotta királyává. Hóman Bálint és 
Szekfű Gyula sokat idézett szintézise óta görcsössé merevedett 
álláspont, hogy Szapolyai királlyá választásáról hiányoztak a 
„zászlósurak”. Új kutatási eredmények cáfolják azt a kialakult 
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toposzt, hogy a vajdát a köznemesek, míg Ferdinándot a főne-
mesek választották királyukká. Jóllehet az egyházi- és világi fő-
méltóságok jóval nagyobb számban képviseltették magukat 
Szapolyai királlyá választásán, a minőséget csakis az a tény kér-
dőjelezheti meg, hogy Báthory István nádor megingathatatlanul 
Ferdinánd pártját fogta. 

A királyválasztások összehasonlításának utolsó lényeges pontja 
a külföldi követek, küldöttek megjelenését érinti, amit a magyar 
történettudomány egy szempontból vizsgálva, konzekvensen 
Szapolyai János hátrányára vonultatott fel Habsburg Ferdi-
nánddal szemben. Való igaz, hogy az erdélyi vajda határozott 
parancsot adott arra vonatkozóan, hogy a külföldi követeket 
tartóztassák fel, ne engedjék bemenni a királyválasztásra. Szapo-
lyai ezzel megakadályozta, hogy a királyválasztásra érkező len-
gyel, cseh, velencei, osztrák, bajor és egyéb birodalmi követek 
elmondhassák véleményüket, felszólalhassanak pro és kontra. 
Mindezt – a fennálló magyar jogszabályok nem ismerete követ-
keztében – törvénytelennek és megbotránkoztatónak minősítet-
ték a külföldi követek, és emiatt persze főleg Ferdinánd diplo-
matái tiltakoztak igen hevesen. Különös, hogy nemcsak a kül-
földiek, de Révay Ferenc nádori ítélőmester úgyszintén élesen 
tiltakozott Szapolyai eljárása ellen. Igaza volt-e azonban az íté-
lőmesternek és Ferdinánd diplomatáinak? Ehhez vizsgáljuk meg 
a másik jelölt választását. Habsburg Ferdinánd a királyválasztá-
son nem jelent meg, maga helyett különös politikai érzéketlen-
séggel tárgyalódelegációt küldött. Báthory nádor beszédét köve-
tően Krištof Ravbar (Christoph Rauber), a ljubljanai (laibachi) 
püspök szólalt fel, majd Erasmus von Dornberg, Georg zu 
Herberstein, Joseph von Lamberg és Wilhelm von Zelking kö-
vette a püspököt. A királyjelölt bátyja, V. Károly császár Chris-
toph von Stadion kölni tanácsost és Friedrich von Fürstenberg 
augsburgi püspököt küldte a királyválasztásra, akik tehát külföldi 
követekként szintén jelen voltak az országgyűlésen. A két ki-
rályválasztást egybevetve, a látszat ellenére, mégis Szapolyai 
János járt el törvényesen. Az 1498. évi 45. cikkely ugyanis egyér-
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telműen kimondta, hogy „trónüresség idején, amikor tudniillik a ki-
rály örökösök nélkül hal el, a fejedelmi követeknek nem szabad az or-
szággyűlésre menniük, […] valahányszor az országlakosok közön-
sége új király választása végett összegyűlne, a külföldi követek 
közül (aminők az urak és a közönség eltántorítása czéljából 
gyakran sokan szoktak a királyok és fejedelmek részéről ide 
jönni) senkit sem szabad bebocsátani, hogy az új királyra nézve an-
nál helyesebben lehessen intézkedni.” A pozsonyi főúri csoport 
tisztában lehetett azzal, hogy az 1526. december 16-i pozsonyi 
választást később meg kell ismételni. 1527-ben – amikor a tör-
vényesen megválasztott magyar királyt, Szapolyai Jánost Ferdi-
nánd zsoldos hadserege kiszorította a Magyar Királyságból – 
immár nagy számban csatlakoztak a cseh királyhoz a magyar 
főurak, és az 1527. október 3-án tartott budai országgyűlésen a 
főrendek újra elhatározták, hogy Habsburg Ferdinándot jelölik 
királyukká. A nagy számban összesereglett főméltóságok végül 
október 7-én megerősítették Habsburg Ferdinánd királlyá vá-
lasztását. 

A korabeli angol királyi udvart nehéz helyzet elé állította a ket-
tős királyválasztás. London úgy határozott, hogy Habsburg Fer-
dinándot cseh királynak, Szapolyai Jánost pedig magyar király-
nak ismeri el. Ez nem mindennapi diplomáciai döntés volt, de 
Anglia a Cognaci Liga vezetőjeként kiállt Szapolyai János mel-
lett, és remélte, hogy hamarosan szövetségeseként üdvözölheti 
az egykori vajdát, akinek életútját és politikai karrierjét a londo-
niak 1514-től figyelemmel kísérték. VIII. Henrik udvara számá-
ra nem volt kétséges, hogy a diplomáciailag elszigetelt, kisebb 
katonai potenciállal rendelkező Szapolyai Jánost az oszmánok 
„megvédhetik” a Habsburg fivérek támadásától. A kérdés csak 
az volt, hogy az egykor török ellen harcoló vajda megfelel-e az 
új kihívásnak, és milyen választ ad a történelmi helyzetre? 

A Belgiumban tartózkodó Hackett úgy tapasztalta, hogy V. 
Károlyon és Habsburg Ferdinándon kívül nem lesz olyan ke-
resztény fejedelem, aki hátára veszi Magyarország gondját, és 
ellenáll a török terjeszkedésének. Thomas Wolsey és környezete 
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1526. október végére már egészen bizonyosan tudta, hogy Sza-
polyait királlyá fogják koronázni. A birodalmi propaganda 
azonban érezhetően beszivárgott az angol királyi udvarba érke-
ző jelentésekbe is, mivel nem egy levél firtatta Szapolyai János 
kapcsolatát a török szultánnal. A spanyol udvarban tartózkodó 
angol követdiplomata, a Granadából heti rendszerességgel jelen-
tő Lee október végén kelt levelében – a Magyarországról nem-
rég hazatért nunciusra hivatkozva – írta az angol kancellárnak, 
hogy „a vajda megóvta magát a csatától, mely igazolja azt a gyanút, hogy 
titkos kapcsolatban állt a törökkel.” 

A Magyarországra tartó angol követ Kölnben kelt levelében 
hívta fel Wolsey kancellár figyelmét arra, hogy a török nem akar 
berendezkedni Magyarországon, mivel a legfőbb célja a Német-
római Birodalom elpusztítása. Az angol követ szerint a követ-
kező hadjárat egyértelműen Bécs ellen fog irányulni, és ez a 
jóslat valóban bekövetkezett. Igaz, hogy Wallop a következő 
török hadjáratot már 1527 tavaszára időzítette, nem pedig 1529-
re. Ugyanakkor – mivel Magyarország a két birodalom határán 
terült el – nem zárta ki a lehetőségét annak, hogy a török ugyan-
úgy elpusztítja a városokat és sanyargatja az országlakókat, mint 
tette azt az aktuális hadjárata során, mikor „megölte az összes idős 
és magatehetetlen embert, a többiekből pedig, akik nem érték el a hajlott 
kort, rabszolgát faragott.” Wallop szerint Kölnben, és szerte a bi-
rodalomban azt beszélik az emberek, hogy a török hidakat fog 
veretni a Dunán, és lerohanja Ausztria tartományait. (Végül még 
megemlítette a kancellárnak, hogy írt egy levelet Nürnbergbe, 
ahová ellátogat egy kis időre, hogy megszemléljen egy lutherá-
nus közösséget.) 

VIII. Henrik király 1526. november elején levelet küldött Ed-
ward Lee-nek. „Azt mondják, hogy a [francia] király örül a hírnek, 
hogy a [német-római] császár, aki aggódik a keresztények nyugalmáért, a 
hitetlenek kiirtása és a törökkel szembeni ellenállás miatt birtokba venné 
a Magyar Királyságot, amely egyfolytában védekezne azok ellen. A ma-
gyarok most azt tervezik, hogy alávetnék magukat a keresztény világ 
óhajának, így kétségtelenül alá fogják vetni magukat a keresztény herceg-
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nek is, és egyesülnek vele, hogy azokat ki tudják űzni az országból. Nincs 
idő az egyetemleges béke befejezésének halogatására, a megegyezésről sürgő-
sen dönteni kell, mielőtt a török visszatér, és bemenetel Germániába, vagy 
tartósan befészkeli magát Magyarországra. […] Azt gondoljuk, hogy a 
császár főleg érintett a török kiűzésének ügyében, annak következtében, 
hogy igényt formált Magyarországra az utolsó magyar király utód nélküli 
elhalálozása okán, valamint azért is, mert a vele szomszédos öröksége az 
ország.”  

A levél alapján megállapítható, hogy VIII. Henrik és udvara 
komolyan vette a Magyarországon zajló eseményeket, és jó lehe-
tőséget látott arra, hogy megragadja a kínálkozó alkalmat az 
itáliai háborút lezáró béke közvetítésénél – V. Károly császár 
sarokba szorítására. Nyilván ezért írhatta az angol király, hogy 
mennyire örül I. Ferenc a magyarországi változásoknak, hiszen 
ezúttal már a császárt sürgette az idő, a Habsburgoknak kellett 
kapkodni ahhoz, hogy hatékony gátat tudjanak emelni a török 
ellen. Mindezt a folyamatot az angol és francia diplomácia 
szemszögéből még pozitívabban befolyásolta az a tény, hogy 
Szapolyai János királynak készül, és vélhetően valamilyen konf-
liktus érlelődik közte és a Habsburgok között. A „keresztény hit 
védelmezőjének” hangzatos keresztényi összefogást sürgető 
érveinek puffogtatása csupán a kellő fűszerezését szolgálták a 
Cognaci Liga pecsenyéjéhez, amit a „legkeresztényibb király” 
már elkezdett sütni. V. Károly próbált kihátrálni a kényszerű 
helyzetből, s mivel még nem tudta felmérni a török erejét a ma-
gáéval, számtalanszor intette öccsét attól, hogy Magyarországon 
háborúba keveredjen Szapolyai Jánossal. Egy másik angol dip-
lomata, Clerk sem rejtette véka alá a Magyarországon zajló ese-
mények itáliai háborúra gyakorolt hatását. Egyik levelében fel-
hívta Wolsey figyelmét arra, hogy Ausztria kézzelfogható ve-
szélyben, a császár pedig kényszerhelyzetben van, ezért minden 
korábbinál kedvezőbb békefeltételeket lehet diktálni a tárgyalá-
sokon. 
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„Prelati et barones” – a kettős királyválasztáson (1526. 

november-december) megjelent világi- és egyházi főmél-

tóságok: 
A Szapolyai János királlyá választásán megjelent világi- és egyházi főmél-
tóságok (16 fő, 53%): Szapolyai János erdélyi vajda, koronaőr, 
szepesi ispán; Dóczy János kincstartó; Móré László asztalnok-
mester; Bánffy János főpohárnokmester; Perényi Péter korona-
őr; Czibak Imre temesi ispán; Homonnai Drugeth Ferenc ungi 
főispán; Homonnai Drugeth István zempléni főispán; Ecsedi 
Báthory András szatmári főispán; Werbőczy István tolnai ispán; 
Török Bálint; Podmaniczky István nyitrai püspök; Várday Pál 
egri püspök; Országh János váci püspök; Gosztonyi János erdé-
lyi püspök; Jozefics Ferenc zenggi püspök. 

Habsburg Ferdinánd királlyá választásán megjelent világi- és egyházi 
főméltóságok (6 fő, 20%): Ecsedi Báthory István nádor; Thurzó 
Elek tárnokmester; Ecsedi Báthory György főlovászmester; 
Vingárti Horváth Gáspár főétekfogómester; Brodarics István 
kancellár, szerémi püspök; Szalaházy Tamás veszprémi püspök. 

A királyválasztásoktól távolmaradók (8 fő, 27%): Batthyány Ferenc 
horvát-szlavón-dalmát bán; Bornemissza János budai várnagy, 
pozsonyi ispán; Országh Imre főkamarás; Szentgyörgyi Farkas 
gróf; Erdődy Péter; Kanizsay László; Erdődy Simon zágrábi 
püspök; Tahy János vránai perjel. 
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Sir John Wallop angol követ a magyar határ közelében 

Sir John Wallop 1526. november 17-én ismét hírt adott magá-
ról. Az angol követ azt a váltót várta Kölnben, mellyel VIII. 
Henrik kívánt hozzájárulni az új magyar király török ellen foly-
tatott küzdelméhez. A hoszonötezer arany értéket képviselő 
pénzügyi segély azonban még nem talált gazdára, mert az októ-
ber 23-án cseh királlyá koronázott Habsburg Ferdinánd is beje-
lentette igényét a magyar trónra. Wallop kényes diplomáciai 
harapófogóba került, hiszen meg kellett várnia Wolsey és Hen-
rik döntését, hogy vajon hogyan juttassa el az összeget Szapolyai 
Jánoshoz. Mármost ha az angol udvar amellett dönt, hogy János 
királynak adja a váltót, akkor egyértelmű a helyzet, hogy az an-
gol követ nemkívánatos személy lesz a birodalom területén. A 
jelentésében Sir Wallop kitért az 1526-os hadjárat során megfi-
gyelhető török katonai hadmozgásra. A szemtanúk elbeszélését 
kiértékelve úgy látta, hogy a török hadvezetés a csatát követően 
két seregtestre bontotta szét hadseregét, az egyik folytatta útját 
Buda irányában, míg a másik, melyben legalább tízezer könnyű-
lovas harcolt, prédálta az osztrák főherceg keleti tartományait, 
mint például Stájerországot, Karinthiát. Ezek a csapatok foglal-
ták el Eisenstadt városát, ahol majdnem mindenkit megöltek. 
Ugyanakkor a jól megerősített várakkal vagy püspöki székhe-
lyekkel, mint Pécs vagy Székesfehérvár, Esztergom nem boldo-
gultak, és nem folytattak ellenük komoly ostromot (lovasságról 
lévén szó, nem is volt rá megfelelő eszközük). Wallop úgy látta, 
hogy Ferdinánd kilenc vagy tízezer katonát akar mozgósítani a 
következő török hadjárat idejére, ami szerinte – a városok mére-
tét tekintve – elenyésző. 

John Broke, Thomas Wolsey személyi titkára valamikor no-
vember közepén kézbesítette Wolsey kancellár és VIII. Henrik 
közös levelét Wallopnak. Újságok jöttek Angliából, többek közt 
a pénzügyi segéllyel kapcsolatban is. Hackett írta, hogy „a váltót 
még nem tudják addig küldeni, amíg Wolsey ténylegesen a szerződés pont-
jain tevékenykedik. […] Megpróbáltam őt a váltóval kapcsolatban jobb 



 

 89 

belátásra bírni, de ő figyelmeztetett, hogy ez kevés pénz a nemeseknek és 
fejedelmeknek, vagy Ferdinándnak a török ellen.” 

Egy hónapos késéssel informálta V. Károly a Granadában tar-
tózkodó angol követet, hogy testvérét, Ferdinándot cseh királlyá 
koronázták. Lee szerint a kereszténység nagy veszélyben van, de 
Ferdinánd elkötelezte magát arra, hogy felvegye a kesztyűt a 
törökkel szemben, és ezzel a viselkedéssel jó példát adhat a töb-
bi keresztény fejedelemnek. Lee mindezt jelentette az angol 
kancellárnak, aki már nemcsak erről, hanem Szapolyai koroná-
zásáról is értesült. Wolsey ugyanis a Hampton Court-ból VIII. 
Henriknek küldött levelében jelentette, hogy „Hans von 
Savenburger, a brandenburgi őrgróf testvére ott volt november 11-én a 
legutóbbi magyar király választásán, aki határozottan szembe fog szállni 
a Főherceggel. Szerinte ez további bátorítást adhat a török terjeszkedésé-
nek.” Sir Wallop néhány nap késéssel szintén beszámolt Szapo-
lyai királlyá választásáról, de ezúttal Hackett-nek. „A magyarok a 
sajátjaik közül választottak királyt maguknak az erdélyi vajda személyé-
ben. Azt mondták, hogy a csatában harmincezer emberével elmenekült a 
király mellől. A magyarok ugyanis nem akarnak egy másik idegent kirá-
lyuknak. […] Azt gondolom, hogy nagy az esélye annak, hogy Ferdinánd 
és az új magyar király között háború lesz.” 

Szintén Kölnből, de nem Walloptól, hanem Herman Rynge-
től érkezett egy jelentés Londonba, melyben a levélíró beszá-
molt arról, hogy a cseh király elszánta magát arra, hogy megsze-
rezze a magyar királyi trónt. Egy meg nem nevezett követ arról 
értesült, hogy Habsburg Ferdinánd Magyarországon kívánja 
megállítani a török terjeszkedését. Nehéz eldönteni, hogy vajon 
ténylegesen volt-e ilyen szándéka a Burgnak, mindenesetre a 
terv sikerült. A levél szerzője a korábban már említett itáliai 
eseményekkel hozta szoros összefüggésbe a magyar kérdést, 
valamint Wallophoz hasonlóan említést tett arról, hogy a francia 
király és udvara úgy gondolja, a török vissza fog térni 1527 tava-
szán az európai csatamezőre, és vagy Ausztria, vagy pedig Itália 
lesz a következő célpontja. „Néhányan úgy vélekednek, hogy a török 
magyarországi inváziója hatással lesz a háborúra; mások hiszik, hogy ez 
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csupán csel, hogy a császár Itáliába küldje csapatait földön és vízen. A 
keresztény fejedelmek nem fognak elfeledkezni arról, hogy egységeket küld-
jenek a török ellen, aki most Szicíliát és Itáliát egyaránt veszélyezteti” – 
írta Ghinucci 1526 karácsonyán az angol kancellárnak. 
Campeggio sem remélt sok jót a magyarországi hírek alapján. 
„A magyarországi helyzet kritikus. Huszonkét vármegye az erdélyi vajdát 
választotta királyának.” 

Időközben John Hackett Antwerpenben intézkedett a váltó 
ügyében, amit Sir Wallopnak kellett volna továbbítania a magyar 
királynak. „Egy faktor elküldte a szerződést a pénzről” – írta 1527. 
január 4-én Brian Tuke-nak. A Belgiumban tartózkodó angol 
diplomata jelentette a Star Chamber-nek, hogy az olyan nagy 
bankház, mint például a Hooghstetter legalább 8%-os haszon-
kulccsal dolgozik, vagyis a huszönötezres váltóból a konvertálás 
során kétezret lecsippentene. 

Gregorio Casale 1527. január 7-én Rómából írt négy oldalas, 
latin nyelvű levelet Peter Vannes-nek. A diplomata tolmácsolta 
VII. Kelemen pápa nézeteit a magyar üggyel kapcsolatban. A 
pápa azt a tanácsot adta VIII. Henriknek, hogy ne nyújtson 
segítséget Ferdinándnak, mert a főherceg a segélyt a „vajda”, s 
nem pedig a török ellen fogja felhasználni. Persze az angol ki-
rálynak esze ágában nem volt, hogy támogassa Ferdinándot. 
VII. Kelemen szerint az volna a legjobb, ha a cseh király húgát, 
Habsburg Máriát közösen rá tudnák venni arra, hogy fogadja el 
Szapolyai János házassági feltételeit, és akkor megbékélne egy-
mással Ferdinánd és János.  

Négy nappal később ismét jelentést küldött Londonba 
Gregorio Casale, aki egyfolytában Róma és Velence közt ingá-
zott, és ezúttal egy Magyar Miklós fedőnévre hallgató velencei 
kém kiváló magyarországi beszámolóját jegyezte le az angol 
udvar számára. „Magyar Miklós, a legfenségesebb velencei dózse követe 
Magyarországra érkezett, hogy megismerje a helyzetet, ami a legkegyelme-
sebb János király, erdélyi vajda Magyarországra jövetele után támadt. 
Előadta, hogy őkegyelme az övéivel megegyezett abban, hogy november 5-e 
előtt diétát tart Székesfehérvárott. Követét, Majs Pált küldte előre kétszáz 
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lovassal és gyalogossal Székesfehérvárra, hogy azon magyarok, akik Fe-
hérváron a parancsra összegyűltek, könnyedén adják magukat őfelségének, 
aki ezután 6 ezer lovassal vonult be a városba.  

A legkegyelmesebb Ferdinánd is küldött két követet, hogy értésére adják 
[Jánosnak]: a Magyar Királyságot [Ferdinánd] magáénak tekinti, és be 
fog jönni az országba, hogy elvegye a koronát. A követeket nem eresztették 
szabadon, csak a vajda koronázását követően. A vajda az előkelő, bölcs, 
a szónoklatban legjártasabb nemessel, Werbőczy Istvánnal – aki a főmél-
tóságok akaratából egykor nádor volt, de azután úgy tetszik, letétetett – 
közösen közhírré tette, hogy minden erővel meg fogja védeni az országot a 
török zsarnok ellen. Az összes jelenlevőt nyilvánosan, különbségtétel nél-
kül ily módon szólította meg: Uraim, ti döntsétek el, hogy vezető nélkül, 
vagy – mint mondtátok az igaz gyanút – a legkegyelmesebb osztrák főher-
ceg által megtámadott királyotok mellett vagytok, vajon őt akarjátok, vagy 
nem? Akkor mindegyikük egyként kiáltotta a választ, hogy semmi kö-
rülmény között nem akarják az osztrák főherceget királynak. Azután 
István úr azt kérdezte, tehát kit akartok királyotoknak? Mindenki vála-
szolt, senki sem ellenkezett, magát a vajdát akarták, s kiabálták: legyen, 
legyen! Előkészítették, majd eltemették és lerótták tiszteletüket Lajos, a 
hajdani legkegyelmesebb királyuk előtt, azután november hó 10. napján 
magyar királlyá választották a vajdát, és a rákövetkező napon megkoro-
názták. Azután a király magához hívatta a legkegyelmesebb osztrák 
főherceg követeit, akiket kihallgatott, hogy ugyan kicsoda micsodák azok, 
s mit akarnak. Azok aztán azt válaszolták, hogy ha a koronázás előtt 
őket meghallgatni nem tudták, most már semmi mást nem akarnak mon-
dani. Így végrehajtva feladatukat távoztak őfelségétől, aki hagyta őket 
elmenni. A legnagyobb tisztelettel felruházták követséggel, sőt maga az 
őfelsége is tüstént őt szemelte ki követének, nevezetesen a főtisztelendő 
zenggi püspök urat, akit először a legfenségesebb velencei dózse úrhoz kül-
denek, akitől aztán akadálytalanul átengednék őt legkegyelmesebb urunk-
hoz [VIII. Henrikhez], majd Franciaországba.  

Akkortájt érkezett meg a legkegyelmesebb magyar királyhoz a török kö-
vete, aki arról kért véleményt, hogy ura tizenöt évre fegyverszünetet kötne, 
amit tüstént megköthetnek, és azalatt mindkét fél barátságban élhetne, és 
ellenségeik ellen kölcsönösen segítséget nyújtanának egymásnak, valahány-
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szor ez elkerülhetetlen. Ezután Miklós megmutatta őfelsége parancslevelét, 
miszerint őfelsége a magyar uralkodó Frangepán Kristófot horvát-illír 
bánnak, és bizonyára főkapitánnyá is megtette, akinek egyúttal megszámí-
tott húszezer aranyat arra, hogy maga szereljen és készítsen fel hadsereget. 
A vajda király esztergomi érsekké léptette elő főtisztelendő [Várday] Pál 
urat, aki azelőtt egri püspök volt, azután minden olyan falunak, melyet a 
török elpusztított, feldúlt vagy felégetett, öt évre adómentességet adott.  

És olyan rendeletet alkotott, hogy minden nemes és magyar főméltóság 
tizenöt napon belül köteles megjelenni őfelsége előtt, bárhol is tartózkodjék, 
és ezt kihirdették a pártütők ellen. Ezt azért cselekedte, hogy néhány 
olyan urat, akik az osztrák főherceg mellett voltak, a parancs értelmében ő 
hozzá visszatérjenek. Ők azonban mást nyilvánítottak ki, az előtte való 
megjelenésüket megtagadták, sőt egybegyűltek, és magyar királlyá válasz-
tották a legfenségesebb Ferdinánd urat. A választáson bizonnyal részt 
vettek: Báthory István nádor úr, Batthyány Ferenc horvát bán úr, a haj-
dani kincstartó, Thurzó Elek úr és [Szalaházy] Tamás veszprémi püs-
pök úr. Ezek a választást Pozsonyban tartották, ahol is kérték Ferdi-
nánd urat, aki Csehországban már igen előrehaladt abban, hogy megkoro-
náztassa magát, hogy utána Magyarországra gyűjtse össze az övéit, hogy 
ott a király – ha lehet – megmaradjon, amelytől a legkegyelmesebb magyar 
király semmit sem tartott. Azután, hogy bírja a havasalföldi vajda úr és a 
török országrészét. Aztán magához hívatta a kormányzót, [Habsburg 
Máriát], akinek ingóságát Esztergomban, királynéi birtokait másutt 
pusztították el, s aki néhány saját várában a német határon tartózkodott. 
Vonakodott jönni, hacsak előbb zsoldosokat nem bérel a király, amit a 
király elhatározott. Hanem ahol összegyűlnének, a király megparancsolta, 
hogy 4 ostromtornyot is hozzanak, mert a herceg nem szokott maga mellé 
hitványakat ültetni, hanem derék férfiakat fogadott zsoldjába, hogy őriz-
zék, tartsák szemmel, kíméljék életét. A kormányzó valóban könyörgött a 
királynak, hogy ostrommal ne verje le azokat, és adni akart saját maga 
százötvenezer aranyat. Hanem a király nagyobb összeget akart belőle 
kizsarolni. Eközben Miklós valóban Bécsben tartózkodott, és érdeklőd-
tek, vajon Velencétől juthatott e pénzhez Magyarország, sokakat végre 
kevéssé rémített meg az ügy, így elengedték, és január 11-én visszatért 
Velencébe.” 
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A fent idézett jelentés mellett két – János király udvarából 
származó, latin nyelvű, egyenként hat oldalas – levél is a londoni 
udvarba került. Az egyik levélben, melyet a német fejedelmek-
nek címeztek, János király igyekezett támogatást kérni a biro-
dalmi gyűléstől Ferdinánd ellen. A másik levél egy tételes kivo-
natot tartalmazott, mely felsorolta János király jogait a magyar 
koronára, és persze nem felejtette el felróni Ferdinánd jogtalan 
lépéseit a magyar királyválasztással kapcsolatban. VIII. Henrik 
és udvara ekkor már nyilván sejtette, hogy a választott és a ko-
ronázott magyar uralkodók közt háború lesz. John Hackett 
Wolsey kancellárhoz írott levele mindezt még inkább megerősí-
tette. Hackett Antwerpenben kezdte írni levelét, de csak 
Mechelenben tudta befejezni, 1527. január 12-én. I. János, „az 
újabban megválasztott magyar király elküldte követét Ferdinánd úrhoz, s 
mondta neki, hogy örül, amiért Ferdinándot megválasztották királyuknak 
a csehek, és örülne, ha [Ferdinánd – B. R.] hasonlóképpen elismerné az ő 
magyar királlyá választását. A töröktől érkezett a számára [ I. Jánosnak 
– B. R.] ajánlat, [a szultán – B. R.] segítséget nyújtana minden olyan 
keresztény fejedelem ellenében, aki megpróbálná detronizálni őt, feltéve ha 
[János – B. R.] engedelmes hűbérese lesz, és soha nem egyezik bele, hogy 
baráti kapcsolatra lépjen Ferdinánddal vagy más keresztény fejedelmekkel. 
Ő [János király –B. R.] tudta, hogy az erő elpártol mellőle, hogy minden-
ki hátat fog fordítani neki, ezért kéri Ferdinándot, hogy segítse őt”– írta a 
Belgiumban tartózkodó angol követ. Érdekes, hogy Hackett 
határozottan december 16-ára tette Ferdinánd királyválasztásá-
nak dátumát. Egyúttal jelentette a kancellárnak, hogy Ferdinánd 
elhagyta Bécset, és Prágába ment a koronázási szertartására, 
melyet január 16-án tartottak. Kiemelte, hogy a lengyel király 
hajlandó békeközvetítőként fellépni a két király éleződő ügyé-
ben. 

Sajnos némileg hiányos az a levél, melyet Sir John Wallop írt 
Wolsey bíborosnak – immáron egy újabb állomáshelyéről – 
Augsburgból. Sok okirat megsérült még akkor, mikor a British 
Museum leégett, de egynéhány elveszett a második világháború 
német bombázásakor is. Mindenesetre Wallop jelentése még 
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megtalálható, bár néhány helyen hiányos a szöveg. A legfájóbb 
adatvesztés a keltezés hiányában rejlik, némi támpontot az 
nyújthat, hogy az angol követ Eslingből írt utoljára, még 1526. 
december 28-án, és egy későbbi levelében említi, hogy az utolsó 
jelentését Augsburgból, január 12-én küldte. Itt hallotta egy 
embertől, hogy fokozódik Ferdinánd diplomáciai nyomása az 
újonnan megválasztott magyar király ellen, másrészt tudomást 
szerzett róla, hogy a cseh király már négyszázezer guldennek 
megfelelő pénzt és egyéb javakat gyűjtött a „vajda” elleni kam-
pányára. „Azt hallottam, hogy a cseh király [Gabriel von] Salamancát 
küldte nagyságos urunkhoz, hogy segélyt kérjen a török ellen” – írta 
Wallop. „Ferdinánd először azt tervezi, hogy magát magyar királlyá 
koronáztatja, majd visszafoglalja Péterváradot. Akkor nem lenne már 
török az ország területén, kivéve Nándorfehérvárat, melyet hívnak még 
Görögfejérvárnak is. Azt gondolja, hogy nagyon kevés lesz erre a nyár, 
hacsak a Király [VIII. Henrik –B. R.] nem segítené őt. […] Kérte, hogy 
ha Bécsbe mennék, menjek hozzá [meglátogatni] őt. Azt azonban nem 
fogja engedélyezni a számomra, hogy Magyarországra menjek. Ha így lesz, 
informálni fogom méltóságodat. Azt is mondta, hogy a török küldött a 
magyar királynak szerződést az éves adóról […], és azt gondolja [Ferdi-
nánd – B. R.], hogy a vajda bele fog egyezni, hogy a török megtarthassa a 
területeit a cseh király ellen. A lengyel király szándékairól semmit sem 
tudni. Moldávia, Havasalföld és fél Horvátország a vajda pártján fog 
állni, de a felső vidékeken élő magyarok elutasították őt. […] A 
Howghstetter ház mondta, hogy Hackett és az antwerpeni faktoruk meg-
egyezett a 25 ezres összegről, és már csak őméltósága megerősítő levelére 
várnak.” 

Az egyik itáliai kardinális, Umberto de Gambara tortonai püs-
pök 1527. január 18-án értesítette Wolseyt, hogy december 16-
án megérkezett a „vajda” követe Velencébe, hogy informálja a 
Signoriát Szapolyai János királlyá választásáról, mely aktuson öt 
püspök képviseltette magát. Gambara hallotta, hogy János király 
nagyon szomorú amiatt, hogy Ferdinánd háborút akar indítani 
ellene.  Szintén egy itáliai jelentésből tudni, hogy Sir Wallop 
1527. február elején Bécsbe ért, ahol napi rendszerességgel tár-
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gyal Ferdinánddal. Mialatt Wallop már a magyar határ kézzel-
fogható közelségében volt, Hackett még mindig Mechelen és 
Antwerpen környékén fáradozott a váltó ügyében. Bár úgy tűnt, 
hogy sikerült minden átváltási akadályt áthidalnia, Wolsey kan-
cellár még nem adott engedélyt a pénz beváltására, sőt, maga 
Hackett is napról-napra bizonytalanabbá vált a magyarországi 
kérdéssel kapcsolatban. VIII. Henrik és udvara ugyanis egy 
penny-t sem kívánt arra költeni, hogy keresztény fejedelmek a 
pénzsegélyen egymással hadakozzanak, hiszen pénznyelőként 
ott volt az itáliai hadszíntér. Henrik kizárólag a török elleni 
harcra szánta a segélyt, de pillanatnyilag mindkét magyar király a 
másik gyengítésével foglalatoskodott, és egyik sem gondolt a 
törökre. Hackett február közepe táján írt Wolsey-nak a pénz-
adományozás nehézségeiről, levelében nem tudott hasznos ta-
nácsot nyújtani felettesének, de szerinte Ausztriát semmiképpen 
sem szabadna ekképpen támogatni, inkább a birodalmi gyűlésre 
kellene bízni a döntést. Az angol diplomácia semmilyen körül-
mények között nem támogatta Ferdinánd elképzeléseit, egy 
megbízható velencei forrásból kiderült, hogy az angol király 
kifejezetten Szapolyai Jánosnak szánta a huszonötezres váltót. 

Eközben a velencei angol követ, Casale jelentette Vannes-nak, 
hogy egyes spanyol egységeket kivontak az itáliai frontról, és a 
német katonákat átcsoportosították a Birodalom belsejébe, ami 
egyértelműen jelezte Ferdinánd János király elleni katonai fellé-
pésének kezdetét. Lee ugyanezt jelentette Valladolidból VIII. 
Henriknek. Az Itáliából érkező újságok ugyanakkor kihangsú-
lyozták, hogy Ferdinánd támadása János királyt bele fogja taszí-
tani a török hűbérébe. Herman Rynge, aki alkalmasint korábban 
is szívesen tájékoztatta az angol királyi udvart V. Károly császár 
és öccse viselt dolgairól, egy 1527. március elején Kölnben kelt 
levelében megerősítette a magyarországi helyzet eszkalálódásá-
nak hírét. „Ferdinánd főherceg, aki koronázott cseh király, és magát 
levelezésében magyar királynak hívja, embereket és puskaport küldetett 
Bécsbe Szent György napjára.” Maga Ferdinánd sem rejtette véka 
alá, hogy mit tervez a magyarországi helyzet orvoslására. Márci-
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us 11-én írt Prágából VIII. Henriknek egy levelet, melynek tar-
talma már régóta ismert a magyar történettudományban. Ke-
resztényi értékrendjét hangoztatta az angol királynak, hogy vál-
lalja a harcot a török ellen, ugyanakkor számos ponton bírálta a 
„szepesi grófot”, a „vajdát”, azaz Szapolyai Jánost, amiért oly 
nagy jogtalanságokat követett el vele szemben. 

Sir John Wallop elkísérte prágai udvartartásába Ferdinánd fő-
herceget. Bátyjával volt a nemrégiben megözvegyült Habsburg 
Mária, talpig feketében. Még lóból is feketét választott magának, 
ami nagy hatást gyakorolt az angol követre. Ferdinánd megkap-
ta VIII. Henrik válaszleveleit, ezért magához hívatta Wallopot. 
Több ízben találkoztak, általában vacsoraidőben, négyszemközt. 
A cseh királlyal lezajlott tárgyalásáról a követ jelentést írt Wolsey 
kancellárnak. Az első közös vacsora után Ferdinánd elbeszélte 
Sir Wallopnak, hogyan mentette ki magát a mohácsi csata köte-
lezettsége alól a „vajda”, majd miképpen koronáztatta magát 
királlyá. Ezután megmutatta Wallopnak az 1515-ös házassági 
szerződést, mellyel igyekezett bizonyítani a Habsburg-ház jogát 
a magyar koronára. Wallop ekkor előadta Ferdinándnak, hogy 
ura a magyar királyhoz küldte őt, hogy segítse a török elleni 
harcban. A cseh király ekkor már nem volt olyan szívélyes, rá-
mutatott arra, hogy a „vajda” ellene vagy a császár ellen költené 
el Henrik király pénzsegélyét.  

Másnap Ferdinánd arra kérte az angol követet, hogy az udvari 
tanácsnak számoljon be a küldetéséről – latin, francia vagy spa-
nyol nyelven. Wallop franciául adta elő ura szándékát, előtte 
pedig egy cseh nemes latinul szólalt fel. Az angol követ beszédét 
üdvözölte egy magyar nemes, aki Wallop szerint szemmel látha-
tóan jó barátságban állt Ferdinánddal. Aznap Ferdinánddal és 
Anna királynéval vacsorázott az angol követ. Vacsora után Fer-
dinánd félrevonta Wallopot, és megmutatta neki a „vajda” kö-
vetétől elkobzott leveleket. A cseh király röviden elmondta a 
levelek lényegét, és ismét kitért a korona jogtalan birtoklásának 
kérdésére. Ezután reményét fejezte ki, hogy VIII. Henrik őt 
fogja támogatni a török elleni harcban, és Magyarország vissza-
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szerzésében, amit a jövő évre tervez. Majd – hogy mindezt 
nyomatékosítsa – burkoltan megfenyegette VIII. Henriket, hogy 
ne merjen pénzt folyósítani a magát magyar királynak nevező 
trónbitorlónak, mert azzal kivívja mind az ő, mind pedig a báty-
ja haragját. Másrészt megtiltotta az angol követnek, hogy Ma-
gyarország területére lépjen. Sir Wallop nem szívlelte Ferdinánd 
válaszát, nem értette meg, hogy miért tartóztatják fel VIII. Hen-
rik követét. Találkozott egyébként más, főleg orosz és lengyel 
követekkel is. A lengyel király diplomatája elmondta neki, hogy 
a királyuk megpróbál közvetíteni a két magyar uralkodó trónvi-
szályában. 

Sir Wallop a sikertelennek mondható prágai tárgyalássorozat 
után addig sürgölődött, míg szolgája, John Broke útján – Ferdi-
nánd tudtán kívül – sikerült egy levelet eljuttatnia János király 
egyik alattvalójának. A levelet névtelenül írta, mert félt a lebukás 
veszélyétől. Szapolyai János titokban válaszolt Wallopnak, kér-
dezte tőle, hogy vajon ő írta-e a névtelen levelet. Miután végre 
felvették egymással a kapcsolatot, Wallop elmondta, hogy ura 
Jánoshoz küldte őt, de a cseh király feltartóztatta, és semmilyen 
módját nem találja annak, hogy Magyarország területére lépjen, 
sőt még mézes-mázos leveleket is írattatott vele Ferdinánd 
Wolsey kancellárnak és VIII. Henriknek, hogy elnyerje az angol 
elit politikai és pénzügyi támogatását. Ezután János király köve-
te megmutatta azokat a dokumentumokat, melyek valótlan állí-
tásokat tartalmaztak, és azokat is, melyek igazat szóltak uráról. 
Wallop úgy látta, hogy János királynak sokkal kisebb katonai és 
diplomáciai ereje van, mint vetélytársának. „Ha a cseh király hábo-
rúba kezd, a magyar király belekényszerül abba, hogy békét kössön a 
törökkel, ezért kéri a segítséget, mely minél gyorsabban jó volna, hogy ne 
kelljen ebbe a békébe kényszerülnie.” Márpedig Wallop szerint min-
den jel arra utal, hogy Ferdinánd háborút fog indítani 1527 nya-
rán János királysága ellen: meglátása szerint a főherceg az összes 
alsó-ausztriai templomból begyűjtette a nemesfémből készült 
kegytárgyakat, melynek nagy részét a csehországi koronázására 
költötte, kisebb hányadát pedig – nyilván a hadjáratra – vissza-
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tartotta. Wallop úgy látta, hogy a birodalmi nemesek nem szíve-
sen adnának pénzügyi támogatást Ferdinándnak a magyarorszá-
gi akciójára, de a császár erre rákényszerítheti őket. A birodalmi 
gyűlés követet küldött Magyarországra, aki az angol diplomata 
szerint éppen Jánoshoz tart. „Sok birodalmi nemes felségemet kívánja 
római királynak, és küldtek ez ügyben magas elöljárókat, akik mondják, 
hogy engedélyt kell erre kérniük. […] Nem akarják uruknak a cseh 
királyt, azt gondolják, hogy őfelsége egy erkölcsös fejedelem. Mondták, hogy 
a Regensburgba tervezett gyűlést nem fogják megtartani, és hogy a magyar 
király sok embert gyűjtött már, de nem tudják, hogy mit kezd velük, né-
hányan azt gondolják, hogy Morvaország ellen megy, amely most a cseh 
király birtoka, de azelőtt a magyar királyé volt, Sziléziával együtt.” 

Sir Wallop kérését, nevezetesen hogy Magyarországra léphes-
sen, számos alkalommal elutasította Ferdinánd, ennek ellenére 
nem adta fel a reményt, és úgy tűnik, hogy várakozása – bár 
felemás sikerrel, de – eredményt hozott. Március 28-án ugyanis 
Ferdinánd Prágából a morvaországi Olmützbe utazott, és egy 
császári követ kérte őt, hogy hadd mehessen el Pozsonyba, ahol 
meglátogatná a húgát, Máriát. Wallop is csatlakozott a követtár-
sa kéréséhez, és ugyan felügyelettel, mégis, hivatalos angol dip-
lomataként először lépett Magyarország területére. Habsburg 
Mária szívélyesen fogadta a messziről érkezett követet. „Ottlé-
temkor átadtam neki a királyi felség legszívesebb üdvözleteit, megmutat-
tam neki, hogy a múlt év augusztusában küldtek Angliából, remélvén, 
hogy találkozhatom férjével, a királlyal, a csata előtt; és ha ez megtörtént 
volna, akkor vigaszra és nagy megkönnyebbülésére lettem volna, merthogy 
velem voltak a számára kiállított váltók – írta Wallop. „Átadtam a 
királyné felségének egy levelet őfelségétől, amely ugyanezt megerősítette. 
Mikor kezébe vette, sírva fakadt, és miután valamelyest lenyugodott, alá-
zatos köszönetét nyilvánította őfelségének, az ő nagybátyjának. […] Re-
ményét fejezte ki, hogy őfelsége segíteni fog a bátyjának, a cseh királynak 
azon városok visszaszerzésében, amelyeket még a török bírt a vajda előtt, 
akit a király, az ő nagybátyja nem ismer. Ami pedig Magyarországot 
illeti, ő nem kétli, hogy a bátyja rövid idő alatt megszerzi, mint ahogy arra 
a jog is megilleti. Mondta, hogy a vajdát az ország nagy része gyűlöli, ami-



 

 99 

ért ő kezdeményezte a tized beszedését, amit az alattvalói nem akarnak 
megadni, és azok, akik azelőtt a barátai voltak, most az ő király bátyja 
jövetelében bíznak.” Wallop a jelentésében külön kiemelte Wolsey 
kancellárnak, hogy milyen jól bánt vele az özvegy királyné, aki 
távozásakor ráadásul még egy arany poharat is adott az angol 
követnek. 

Sir Wallop pozsonyi látogatását követően visszatért Habsburg 
Ferdinándhoz. 1527. április 23-án este érkezett meg Olmützbe, 
ahol a cseh király rögtön magához kérette, hogy másnap vegyen 
részt a térdszalagrend lovagjainak évenként rendezett, hagyo-
mányos templomi ünnepségén. A misét követően együtt ebédelt 
a királyi családdal, ezután Wallop értesítette Ferdinándot, hogy 
levele érkezett VIII. Henriktől, mire a cseh király rögtön lakosz-
tályába invitálta az angol diplomatát, „ahol én közöltem neki őfelsége 
levelének tartalmát, egyes fejezeteit egymás után, nem elfelejtve az Ön 
[azaz Thomas Wolsey] utasítását és tanácsát. Kedvére volt [a levél – 
B. R.], mindaddig, amíg elértem benne a vajdához szóló megbízásomhoz, 
melyet ő nem szeretett [volna hallani – B. R.]. Biztosítottam őt, hogy 
király őfelsége semmi olyan dolgot nem kíván tenni, mely a kárára volna, 
sőt, inkább a hasznára akar lenni. A király tetszése, hogy értesítsem őt 
kedvező dolgokról, hogy elkerülhesse őfelsége sérelmét, így arról is, amit 
mondott, hogy a vajda kapcsolatban állt, vagy kapcsolatban lesz a török-
kel, és többet tudnék meg a török ügyekről is ott, mint itt. Mire ő azt a 
választ adta, hogy én ott semmivel sem tudnék meg többet, mint amit én az 
országrészében az ő tetszéséből megtudhattam. Azután azt kérdezte tőlem, 
hogyan nevezte őt őfelsége a levelében, és mi a kérése, én hogyan hívjam őt? 
Én feleltem: vajda, és így hívta őt őfelsége a levelében, és felajánlottam neki, 
hogy megmutatom a levelét, amit ő visszautasított, nem kételkedve abban, 
hogy a király nagybátyja nem akar az ő tetszése ellen lenni azzal, hogy őt 
magyar királynak nevezi. Azután azt mondta nekem, hogy ha én oda-
mennék, és vajdának nevezném, ő nem fogadna engem, sőt szégyennel adná 
ki az én utamat, és én ebbe belebetegednék. Én azt válaszoltam őfelségé-
nek, hogy én szolga vagyok, és kötelességem a feljebbvalóim parancsait 
végrehajtani, és nincs semmi félnivalóm a szégyentől, és az elutasításától 
szintén nem tartok, ha teljesíthetem a kötelességemet; és erről a szándé-
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komról én nem fogok letenni. Könyörögtem őfelségének, hogy adjon enge-
délyt a távozásomra, és ne legyen bizalmatlan semmiben, mert erre neki 
nincs oka. Mondta, hogy ő jól tudja, hogy a király nagybátyja nem tenne 
olyat, amivel a kárára lehetne, de mit gondolnának az ő barátai, ha az ő 
király nagybátyja, akit itt a császár után a legjobb barátjának tart, ha ő 
követet küldene az ellenségéhez, és mennyire felvidítaná ez az ő ellenségeit. 
Kérdezte tőlem, hogy kaptam-e valami választ az utolsó levelemre, amit a 
szolgámmal küldtem. Feleltem, hogy nem. Akkor ő azt akarja, hogy 
várjam meg a választ, mert ő jól tudja, hogy a király nem akarja, hogy én 
Magyarországra menjek, ha e levelem tartalmáról értesül. Én előadtam 
őfelségének, hogy ez nem mentesítene kötelességem alól. Akkor ő azt vála-
szolta, hogy nem mehetek, és hogy ő írni fog őfelségének, hogy ő személyesen 
tartóztatott fel engem, és ezt tekintsem végleges válaszának. Ezután én 
már többet nem mondhattam, hanem türelmesen kell várnom addig, amíg 
megtudom őfelsége és kegyelmed szándékát. Én bizonyossá teszem kegyel-
medet, hogy ő soha nem fogja megengedni, hogy Magyarországra menjek, 
nincs olyan levél sem őfelsége vagy kegyelmed részéről, kivéve, ha vele me-
gyek. Sajnálom, hogy őfelsége és kegyelmed parancsát nem tudom teljesíte-
ni.” A sors furcsa játéka, hogy Wallop éppen aznap írta e levelet 
Wolsey kancellárnak, mikor I. János király Budáról útnak indí-
totta követét, Hieronim Łaskit Nyugat-Európába. Kevéssé hi-
hető tehát Ferdinánd király állítása, hogy Sir John Wallop levele 
süket fülekre talált Magyarországon, és a „vajda” még annyira 
sem értékelte őt, hogy válaszra méltassa. 

 
A lengyel király, Szapolyai egykori rokona minden lehetséges 

eszközt megragadott arra, hogy gátat szabjon a két király hábo-
rújának. 1527. április elején Zsigmond barátságos hangvételű 
levélben hívta fel János figyelmét arra, hogy az ellenségesnek 
vélt Ferdinánd is lehet jó tárgyalópartner akkor, mikor a keresz-
ténység ügye forog kockán, s remélte, hogy a szembenálló felek 
meg tudnak egyezni egymással: „…a véleményünk, hogy a legkegyel-
mesebb király őfelségét, Ferdinándot időben értesíteni kell a megegyezés-
ről…” Ez ügyben már április folyamán megkezdődött az érdemi 
egyeztetés a lengyel udvaron keresztül. János több levélben – és 
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Statileo János követjárása kapcsán – is tolmácsolta Zsigmond 
felé a Ferdinánddal szemben elvárt békepontjait, s leginkább az 
egész kereszténység („toti Christianitati”) ügyének képviselője-
ként kívánta magát feltüntetni a béketárgyaláson. 

A béketárgyalást a lengyel fél szervezte, közelebbről Krzysztof 
Szydłowiecki kancellár és Andrzej Krzycki püspök volt a csúcs 
fővédnöke. A szembenálló felek ellenséges hangulata miatt a 
tárgyalás helyszínéül – az ügy szempontjából semleges területet, 
a Morvaországban fekvő – Olmütz városát választották ki a 
rendezők, éppen azt a várost, ahol Wallop időzött. A lengyel 
király nagyon bízott a tárgyalások sikerében, annak ellenére, 
hogy a tárgyalás nem sok jóval kecsegtetett: János ugyanis nem 
akart lemondani a magyar királyi címről, sőt olyan tervek is szü-
lettek, hogy uralmát az özvegy királyné, Habsburg Mária kezé-
nek megkérésével konszolidálná. 1527. május 22-én Krakkóban 
kelt levelében Zsigmond király minden feltételt tökéletesnek 
talált a keresztény fejedelmek közti konszenzushoz: „Bizonyosan 
a legpontosabban és eddig a leggondosabban illesztettük össze teendőinket, 
hogy minden igyekezettel és mértékkel mindenkit arra késztethessünk, 
hogy valami módon biztos békét lehessen lefektetni nagyságos felséged [ti. 
János király – B. R.] és legkegyelmesebb őfelsége, Ferdinánd király úr 
között.” 

Miközben Sir John Wallop Thomas Wolsey és VIII. Henrik 
válaszát várta, úgy gondolta, hogy ellátogat I. Zsigmond király-
hoz. „Míg Sziléziában voltam, mely határos Lengyelországgal, kértem 
őfelségét [ti. Ferdinándot – B. R.], hogy engedje meg nekem a lengyel 
király udvarát meglátogatnom, amibe ő szívesen beleegyezett.” Az angol 
követ valamikor 1527. május elején érhetett Boroszlóból Krak-
kóba. „Odaérkezvén kinyilatkoztattam őfelségének, mi volt a megbízá-
som az elhunyt magyar királyhoz, és a vajdához való megbízásomat is, 
mondván neki, hogy miképpen tartóztatott fel a cseh király. Megmutattam 
neki, hogy a király őfelsége és kegyelmed meghagyták nekem, hogy ha a 
határai közelébe érek, látogassam meg, és értesítsem, hogy a király őfelsége 
és kegyelmed mennyi szeretettel viseltetnek iránta. Mert mindketten tud-
ják, hogy ő igen erényes fejedelem, és hogy milyen jól védelmezi a keresz-
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ténység ezen részeit a törökök, tatárok és moszkvaiak gonoszságától és vég 
nélküli üldözésétől. És azt is tudja őfelsége, hogy nem engedi azt, hogy 
Luther kegyelmetlen felekezete országába jöjjön, és hogy mily jó politikát 
követ ezzel, aminek a király őfelsége és kegyelmed nem kevésbé örvende-
nek.” Úgy tűnik, nagy melegséggel fogadta a lengyel király a tá-
volról érkezett diplomatát, ez kézzelfogható Zsigmond Thomas 
Wolsey kancellárnak szóló levelében. Sir Wallop is kiemelte, 
hogy útja során még sehol nem fogadták akkora lelkesedéssel, 
mint Lengyelországban. „Biztosítom kegyelmedet, hogy ő [ti. Zsig-
mond király – B. R.] nagyon örült, hogy a király és kegyelmed az ő 
látogatására küldött engem, mondta, hogy sem az ő uralkodása, sem elődje 
idejében e részeken nem járt angol követ. […] Biztosítom kegyelmedet, 
hogy egész utam során nem részesültem olyan jó fogadtatásban, mint ami-
ben ő, és nemessége részesítettek engem. Habár előtte is oly jól fogadtak 
mindenütt, ahogy lehetett, de ez a fogadtatás oly jó és oly szívből eredő volt, 
hogy nem lehet róla eleget írni. És ajándékokat is kaptam, nemcsak a 
királytól, hanem az ő nemességétől is.” Zsigmond király is nagy meg-
elégedéssel írt az angol követről Wolsey kancellárnak Krakkó-
ban, május 7-én kelt levelében. „Tisztelendő atyánknak, legbecsesebb 
és legtiszteletreméltóbb barátunknak. Mikor nálunk volt nagyságos és 
tekintetes John Wallop, kifejtette nekünk tisztelendő uram egyedülálló 
jóakaratát, és nem csekély fáradozását és igyekezetét a jó keresztény 
ügyért, és a hitetlenek ellen folytatott küzdelméért, amit nekünk oly kedves 
volt tőle hallanunk. […] Rokon lelkek vagyunk a legkegyelmesebb király 
őfelségével, és vérrokonok voltunk őfelsége atyjával. Tisztelendő uram, ami 
e királyságok dolgát illeti, most a hitetlenek tömegét ugyan feltartóztatják, 
de bizony sokáig erre nem képesek, ugyanezt ki fogja fejteni Önnek nagy-
ságos John Wallop úr. Kérjük tisztelendő uramat, hogy fontolja meg az ő 
tanácsát, és keressen fel bennünket és a Magyar Királyságot jóakaratával, 
amivel a legkegyelmesebb atyánk a hátramaradt előkelő fejedelmeket végre 
ráveheti arra, hogy a döntő percben támogassanak minket. Azok ugyanis, 
akik háta mögött mi élünk [burkolt célzás a Német-római Biroda-
lomra – B. R.], nem nyújtanak számunkra nagy reményt, sőt a keresz-
tény vallás ellen háborognak, és nagyobb gyalázatban részesítik azt, mint 
valamely hűtlenek, s nem értik, hogy mekkora kárt okoznak ezzel ne-
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künk, és mekkora bajt terjesztenek ezzel a világegyetemben.” 
Wallop tehát valamikor május 7-e után hagyta el a lengyel ud-

vart, és szintén e hónap közepén tért vissza Boroszlóba. A szi-
léziai városban találkozott György szász herceggel, aki rokoni 
kapcsolata révén jó barátságot ápolt Szapolyai Jánossal. „A cseh 
király udvarához visszatértemkor a sziléziai Boroszlóban beszéltem 
György szász herceggel, és üdvözöltem őt mindkettejük, a király őfelsége és 
az Ön nevében is, aki annyira megörült, hogy azt kívánta, miszerint én 
mindenképpen az ő országán keresztül térjek vissza, mindezt azért, hogy ő 
mindent megtehessen, ami király őfelsége vagy kegyelmed tetszésére lehet.” 
Kétségtelen tény, hogy az angol követ valamikor átadta a váltó 
egy részét a szász hercegnek, vagy Zsigmondnak, esetleg az 
olmützi konferencián részt vevő Szapolyai küldöttség valame-
lyik tagjának. Korábbi, hazai kutatók ezt kizárták. Egy 1530. 
február 21-én kelt jelentés bizonyította be azt, hogy az angol 
udvar titokban pénzelte Szapolyai Jánost. Mindez Thomas 
Wolsey bukása és elszámoltatása kapcsán látott napvilágot. Ri-
chard Croke, a kardinális pénzügyeit vizsgáló bizottság egyik 
tagja Velencéből jelentette Edward Foxe-nak, a King’s College 
prépostjának, hogy a kancellár több ízben küldött „néhány ez-
ret” János királynak. Croke vizsgálata során arra is fény derült, 
hogy a pénzt VIII. Henrik küldte, vagyis az angol királynak is 
tudomása volt minderről.  

Ez idő tájt – függetlenül a lengyel király által szervezett béke-
konferencia kimenetelétől – már javában készülődött Ferdinánd 
a János elleni támadásra, „a csehek 6000 gyalogost és 1000 lovast 
ígértek neki egy fél évre, a morvák 3000 gyalogost és 500 lovast, a szilézi-
aiak pedig 2000 gyalogost és 1000 lovast, és ez azon felül van, amit 
Ausztria, Karinthia, Tirol és Stájerország ígértek neki, ami – mint én 
hallom – jókora szám. Biztosíthatom kegyelmedet, hogy a vajda ereje ah-
hoz kicsi, hogy ellenállhasson neki anélkül, hogy a török adna neki segít-
séget, akivel, mint sokan hiszik, egyetértésben van. A lengyel király igen 
kedvez neki, és azt akarja, hogy jó béke legyen köztük. De ami a segítsé-
get illeti, nem látom, hogy ő adna neki, vagy adni fog, de nem a saját zász-
lói alatt, mert neki már így is elég ellensége van. A lengyel király első fele-
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sége a vajda testvére volt [Szapolyai Borbála – B. R.], akitől egy körül-
belül 13 éves leánya van [Hedvig, lengyelül Jadwiga – B. R.], akit 
őfelsége mindenesetre látnom kívánt. Biztosíthatom kegyelmedet, hogy ő egy 
csinos hölgy, és a közhír szerint igen erkölcsös.” 

Sir John Wallop sajnos a következő hónapokban sem tudta 
jobb belátásra bírni Ferdinándot. Az cseh király feltartóztatta az 
angol követet, s nem engedte őt Magyarország területére lépni. 
VIII. Henrik diplomatája azonban még kivárt, hátha pozitívan 
alakul a Cognaci Liga számára a Magyar Királyság trónjáért foly-
tatott küzdelem kimenetele. Ezért 1527. nyár közepéig még 
Bécsben maradt, és csak őszre tért vissza Londonba. 
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A Łaski fivérek londoni tárgyalása 

Miután Magyarországon két királyt választottak a rendek, nem 
volt kérdéses, hogy előbb-utóbb polgárháborús övezetté válik 
az ország. A vajda királlyá koronázását követően a János-párti 
nemességen félelem lett úrrá: ha a frissen koronázott király nem 
képes valamilyen úton-módon jobb belátásra bírni az osztrák 
főherceget, akkor esélye sem lehet arra az országnak, hogy a 
török érdekszférából kivezető utat megtalálja. Maga I. János 
király is igen rossz képet festett a jövőt illetően a lengyel köve-
teknek: „…a német uralkodók mindig meg szokták támadni a magyar 
királyok halálakor ezt az országot, hogy földjét birtokba vegyék és a ma-
gyar nemzetséget kiirtsák, de ezt a kívánságukat eddig nem tudták betöl-
teni.”  

1527 tavaszán volt még remény arra, hogy a két király valami-
lyen módon megegyezzen egymással, és aprólékos munkával, 
lengyel közvetítéssel 1527. június 1-jén valóban elkezdődött az 
olmützi béketárgyalás Ferdinánd és János követei között. A 
tárgyalás kimenetele azonban a vártnál is rosszabb eredménnyel 
zárult: Ferdinánd követei – Leonhard von Harrach és Thurzó 
Elek – csupán arra kaptak felhatalmazást uruktól, hogy a ma-
gyar királyi méltóságról szóló lemondó nyilatkozatot kézbesítsék 
a Jánost képviselő – Frangepán Ferenc kalocsai érsek által veze-
tett – bizottságnak, vagyis nem volt tárgyalási alap az olmützi 
csúcson.  

Hiába üdvözölte tehát a békekonferenciát több száz kilométer 
távolságból Rotterdami Erasmus, V. Károly német-római csá-
szár egykori mestere, a filozófus szavai ugyanúgy hatástalanul 
maradtak, mint Werbőczy István kancellár hangzatos nyitóbe-
széde a keresztényi világbéke ügyében. V. Károly császár több-
ször is figyelmeztette öccsét, Ferdinándot, hogy próbáljon meg-
egyezni a „vajdával”, Szapolyai Jánossal. „Sok jó dolgot békés esz-
közökkel lehet a legjobban elérni. Jobb várakozni, mint a szerencse kere-
keire bíznunk magunkat… Legjobb volna kiegyezni a vajdával, csak a 
korona maradjon meg Önnél” – írta V. Károly az öccsének, és foly-
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tatta intelmeit egy másik levelében: „…ne kockáztasson Ön hábo-
rút. Béküljön ki a vajdával, bármibe is kerül. Csak a korona maradjon 
meg Önnél. Remélem, hogy béke lesz a kereszténységben, akkor segíthe-
tek.” Noha a császár tisztában lehetett a Habsburg-ház örökö-
södési szerződésének tartalmával, az itáliai háború prioritást 
élvezett Károly külpolitikájában, emiatt közte és Ferdinánd közt 
rövid ideig tartó nézeteltérés bontakozott ki. V. Károly számára 
ismerős lehetett ez a helyzet, hiszen nagyapja, Aragóniai Ferdi-
nánd többször is élesen tiltakozott az ellen, hogy a tehetséges 
unoka a német-római császári címre áhítozik. Ezt a feszült vi-
szonyt a spanyol király halála oldotta meg. Piotr Tomicki len-
gyel alkancellár aggódva figyelte az olmützi tárgyalás utáni na-
pok fegyveres készülődését: „Ferdinánd királyt – hacsak minden 
ellenségeskedést be nem szüntetnek – semmi sem fogja visszatartani a 
háborútól, ahogy annak idején Erasmustól, a legkegyelmesebb király 
uramhoz írt leveleiből azt megtudhattuk” – írta Werbőczy Istvánnak. 
A béketárgyalás színfala mögött – főleg Habsburg Ferdinánd 
részéről – folyt a háborús előkészület. János király konszolidá-
ciós tevékenységét már az év elején jelentősen hátráltatta a „Fe-
kete Ember” vagy Jován cár néven emlegetett Cserni, a szerb 
származású délvidéki hadúr (szerb neve: Ivan Nenad). A török 
hódítás miatt menekülő szerb parasztokat összegyűjtötte, és 
öntörvényű hadsereget kovácsolt belőlük. A „Fekete Ember” 
egy ideig Szapolyai Jánost pártolta, majd 1527 márciusában – 
miután János király nem támogatta a parasztvezér Ferdinánd-
ellenes terveit – Ferdinánd cseh királyhoz pártolt, és fosztogatá-
saival jelentősen lekötötte János király hadseregét. Perényi Péter 
abaúji főispán, erdélyi vajda és koronaőr a Maros vidékén ösz-
szecsapott Črni Jovánnal, de a csatából ez utóbbi került ki győz-
tesen. A frissen kinevezett váradi püspök és bihari ispán, Czibak 
Imre végül nagy nehézségek árán megverte a parasztvezért, aki 
július 22-én – Szeged kifosztása közben – halálos lövést kapott, 
majd Török Bálint fejét vette. Sir John Wallop az özvegy király-
nétól, Magyarország ideiglenes kormányzójától értesült Ferdi-
nánd király rejtélyes délvidéki szövetségesének létezéséről. 



 

 107 

„Azonfelül mondta, hogy van ott egy szerecsen, vagy fekete ember, aki 
Magyarország határán tartózkodik, neki 9 vagy 10 ezer lovasa és gyalo-
gosa van a legkülönfélébb nációkból, és azt ígérte, hogy a cseh király párt-
jához csatlakozik. Pozsonyi tartózkodásomkor levelek jöttek tőle, hogy 
megölte a vajda 3 ezer emberét, és az ő legjobb kapitányát.” 

Noha számos – az előző fejezetben már részletesen feltárt – 
bizonyíték van arra, hogy már 1526-ban gyűjtötte seregét Ferdi-
nánd János király ellen, a legékesebb tényeket maga Wallop írta 
le Wolsey kancellárnak szóló jelentésében. Beszélt ugyanis – ki 
tudja, milyen nyelven – a „Fekete Ember” követével, aki elárul-
ta, hogy már régen tudomása van arról, hogy Ferdinánd június 
közepére tervezi a hadjáratát a „vajda” ellen. „Az udvarhoz vissza-
tértemkor találkoztam a szerecsennek egy követével, aki a cseh királytól 
jött, és aki nekem a szerecsen jellemét és véleményét elbeszélte. Ő magát 
konstantinápolyi császárnak nevezi, és azt mondja, hogy őt az Isten küld-
te, hogy megbüntesse a törököt, és hogy kiűzze őket Görögországból, és 
hogy ő jól tudja, miszerint ezen tartományokban nem tudnak sikert elérni, 
mert naponta elvesztik azt, amit előbb nyertek. Nem akarta megmondani, 
hogy ő hol született, sem azt, hogy milyen nemzetiségű, vagy hol nőtt fel, 
csak azt hajtogatta, hogy az Isten küldte őt ide.  

Pénze nincsen, de Magyarországot zsákmányolja. A követe azt mondta 
nekem róla, hogy ő nagyon erkölcsös, és éjjel két órát alszik, a harmadik-
ban imádkozik, úgyhogy az éjjel harmadrészét imádsággal tölti. Azt is 
mondta még róla, hogy egy kiváló harcos, és amióta ott tartózkodik, már 
számos törököt megölt. Nem messze Péterváradtól állomásozik, amely egy 
várral ellátott város, melyet a török utolsó magyarországi hadjárata alkal-
mával vett birtokba. Ugyanez a követ mutatta nekem, hogy a megbízatása 
a cseh királyhoz az volt, hogy az ő ura azt kívánja, hogy a király a lehető 
legrövidebb idő alatt, amint csak teheti, támadja meg Magyarországot, és 
hogy ő minden erejével segíteni fogja őt ebben. Mondta, hogy a király meg-
ígérte neki, hogy június közepén Magyarországon lesz.” 

I. János király 1527. április 26-án adott megbízást Hieronim 
Łaskinak, hogy nyugat-európai királyi udvarokban népszerűsítse 
királyságát, és – ha lehet – diplomáciai és pénzügyi támogatást 
szerezzen Ferdinánd küszöbön álló beavatkozása ellen. Egészen 
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különleges módon csatlakozott a lengyel diplomata János király 
udvarához. Łaskit nem I. Zsigmond király ajánlotta Szapolyai 
figyelmébe, mint ahogyan azt Brodarics-csal tette, hanem János 
egyszerűen magához hívatta 1527 elején az öt nyelvet beszélő 
lengyel diplomatát. Persze az ügy hátterében a gnieznói érsek 
vezette nagy-lengyel nemesség állt – mely Lengyelországban a 
Habsburg-ellenes erők jelentős részét alkotta. Annak ellenére, 
hogy Hieronim nagybátyja, Jan tekintélyes lengyel egyházi fő-
méltóság volt (gnieznói érsek, kancellár, prímás), a család nem 
emelkedett főrendi rangra. A népes nagy-lengyelországi közne-
mességen belül azonban tekintélyes helyet foglalt el a család. 
Hieronimnak nősülésével – illetve Anna Kurozwęcka hozomá-
nyával – sikerült gyarapítania örökségét. Első házassági kísérlete 
(1516.) Łukasz Górka poznańi várnagy gyermekével komoly 
politikai előmenetelt ígért, de nem sikerült. A három évvel ké-
sőbb kötött házassági friggyel sem járt rosszul, hiszen a Krakkó-
tól kétszáz kilométerre, a hajdani sziléziai hercegség határán 
fekvő sieradzi vajdaság birtoklása közelebb hozta őt a királyi 
udvarhoz. A Wrocław-Lódz-Gniezno háromszög vonzásában 
elterülő vajdaság szerény méretei ellenére komoly jövedelemmel 
rendelkezett. Łaski közvetlen ellenőrzése alá tartozott ezen kí-
vül nagyjából ötven falu Sandomierz és Krakkó környékén (fő-
ként Staszowie, Wielkopolsce, Borzysławice, Dąbie w 
Łeezyckiem). Ezek központja Rytwianach oppidum volt. Jelen-
tős birtoktesttel rendelkezett Rusi Czerwonejben, valamint a 
mazóviai Mrokowskichben és Głowaczówban (mintegy ti-
zennyolc falu), amelyek jórészt zálogban voltak. Házai voltak 
Krakkóban és a sejm gyakori helyén, Piotrkowiében. Királyi 
birtokokat bérelt a starosta Krzysztof Szydłowiecki krakkói 
érsektől, főkancellártól wieluński-i vajdaságban (Bolesławiec 
városban), valamint püspöki birtoktestet Skierniewickben. Min-
dezek ellenére Łaski már 1522-ben, a sieradzi vajdaság birtok-
bavétele előtt eladósodott, és legtöbb birtokát zálogjog terhelte. 
Jól ismerte a korabeli Európát, hiszen 1517-ben, lovagi 
peregrinációja során megfordult Franciaországban, Angliában, 
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Spanyolországban, Portugáliában. Észak-Afrikában – I. Manuel 
portugál király vezetése alatt – harcolt a muzulmánok ellen, 
végül ellátogatott a Szentföldre, s hazafelé átutazott Velencén és 
Magyarországon. Több sikeres diplomáciai tevékenysége (Ró-
ma, Brüsszel, Párizs) ellenére sem tudott gyökeret ereszteni a 
lengyel királyi udvarban, ezért szinte megváltás volt számára, 
mikor I. János királyhoz csatlakozott. 

Łaski nem a Német-római Birodalmon keresztül utazott – 
ahol nyilvánvalóan lefülelték volna –, hanem kerülő úton, Ve-
lence felől közelítette meg Franciaországot és Angliát. Hieronim 
Łaski nem egyedül készülődött a követjárásra, magával vitte 
testvérét, Stanisławot is. Az egész út költségére ötszáz aranyat 
kaptak Pöstyéni Gergelytől. Łaskiék 1527. július végén, Dánián 
és Lengyelországon keresztül tértek vissza Magyarországra. Pá-
rizsban teljes egyetértéssel tárgyaltak I. Ferenc király diplomatá-
ival Magyarország ügyéről, s a francia udvar megállapodási kész-
ségét mi sem mutatta jobban, mint hogy Antonio Rincón, a 
legkeresztényibb király követe, a Łaski testvérekkel egy időben 
indult el Párizsból Budára. A lengyel diplomata párizsi tárgyalá-
sa mindenképpen sikeresnek bizonyult, hiszen nem  János király 
udvartartása erőltette a kapcsolat felvételének szükségességét. 
Łaski 1527. június 22-én Párizsból lelkendező levélben számolt 
be követi munkájának eredményességéről Miedzileskinek, a 
Kamieniec Podołski-i püspöknek: „Én, e legkegyelmesebb János 
uram, Magyarország királyának követe, az ő parancsára eddig a legke-
resztényibb őfelségénél jártam. Negyed vagy ötöd napon hasonlóképpen 
Angliába fogok menni, hogy az én uram ügyeit jól előadhassam. És bár-
csak annál a brit őfelségénél is ugyanolyan szerencsémet végezném, mint 
amilyet arról a részről [Franciaországra utal – B. R.] a jövőben nagy-
ban remélek.” 

A londoni királyi udvarban eközben abban reménykedtek, 
hogy igaz a hír, miszerint a török szultán és legidősebb fia meg-
haltak, mert így elodázódhatna az újabb magyarországi hadjárat 
időpontja. Thomas Wolsey Westminsterben, 1527. június 2-án 
kelt levelében arra is rámutatott, hogy Sir John Wallop már 
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semmiképpen nem juthat el a magyar király, I. János színe elé. 
Ghinucci és Lee közösen írt jelentésében azt feszegették, hogy 
mekkora esélye lesz Ferdinándnak a török szultánnal szemben 
megvédeni örökségét, ha János király a törökhöz csatlakozik. 

Nyilván Łaskiék velencei útjának lenyomata lehet az a jelentés, 
melyet Gregorio Casale küldött Londonba. A Rómában tartóz-
kodó angol követ nem látott reális esélyt arra, hogy a két magyar 
király megegyezne, és figyelmeztetett, hogy a keresztény feje-
delmek széthúzása csak növeli a török erejét. Mindenesetre 
Casale nem értesült arról, hogy János király követének mi lehet 
az úti célja, mivel a londoni udvart meglepte a Łaski testvérek 
érkezése. 1527. július 5-én találkozott Hieronim Łaski Thomas 
Wolsey kancellárral, aki levelet írt a beszélgetésük tartalmáról 
VIII. Henriknek: „…útnak indultam Faversham [angliai település 
Canterbury-től északnyugatra – B. R.] felé, mikor útközben 
Sittingbourne [angliai település Maidstone várostól keletre – B. R.] 
és Faversham között összefutottam egy felségedhez tartó követtel, akit a 
vajda küldött, aki magát magyar királynak nevezi. Egy igen ékesszóló 
ember, és, mint látszik, eszes is. Üdvözölt engem az ura nevében, mondta, 
hogy urától hozzám szóló levelei vannak, és felségedhez címzettek hasonló-
képpen. Hanem levelei nem voltak kéznél, és amiért mi nem voltunk 
messze Favershamtől, kért, hogy velem a szállásomra jöhessen, ahol ő 
nemcsak leveleit adná át, de más dolgokat is közöl, amit neki ura a velem 
való találkozás alkalmára meghagyott. Így hát szállásomra érkezvén átad-
ta nekem leveleit, és elmondta, hogy a felségedhez szóló megbízatása három 
részből áll: először, hogy felségedet ura nevében üdvözölje; másodszor, hogy 
megmutassa felségednek, hogyan választották urát Magyarország királyá-
vá; harmadszor, hogy kérje felségedet, hogy azon pénzsegélyt, melyet felséged 
az utolsó magyar királynak ígért a török ellen adni, azt most odaadná az 
urának, akit a nemesek választottak királyuknak, mint olyat, akinek a 
koronához joga van. A király elhatározta, hogy a keresztény fejedelmek 
által adott segély birtokában teljes erejével kiteszi magát a kockázatnak és 
veszélynek, és védekezni fog a gonosz török birodalma ellen.” 

Wolsey hamarjában nem tudta eldönteni, hogy barátjaként 
vagy ellenségeként üdvözölje-e a távoli országból érkezett köve-
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tet, mivel az angol külpolitika éppen azokban a napokban erő-
sen ingadozott V. Károly császár és I. Ferenc között. Úgy tűnik, 
hogy semmiképpen sem akart Anglia olyan könnyelmű háború-
ba bocsátkozni, mint azt VII. Henrik halálát követően a még 
fiatal VIII. Henrik tette. A kancellár tudta, hogy a háború kiüríti 
a kincstárat, mely amúgy sem volt tele a sok birtokadományozás 
és a fényűző királyi udvar kiadásai miatt. Wolsey irányítása alatt 
– merthogy Henrik zsigerből fakadó hatalmaskodása nem te-
kinthető elmélyült uralkodói szándéknak – Anglia kerülte a há-
borúskodást, és ez jótékonyan hatott a kincstárra. A kancellár 
nem kívánta magára haragítani V. Károlyt, ugyanakkor szimpa-
tizált I. Ferenccel és szövetségeseivel, így I. Jánossal is. Ez 
utóbbi szimpátiájának nagy lökést adott a „Sacco di Roma”, 
melyet többször is élesen bírált az angol diplomácia. Ezzel is 
magyarázható, hogy a Łaski testvéreket nem angolos hűvösség-
gel fogadták, bár a protokollt velük szemben is mindvégig be-
tartották. Hieronim Łaski jó beszédű ember volt, aki munkája 
során koncentrikus körökkel haladva lassan mindenkit megpu-
hított, legyen az francia, angol, német, osztrák, velencei vagy 
török tárgyalófél. Miután a fent idézett módon összeismerkedett 
a kancellár János király küldöttével, Wolsey először megpróbálta 
kipuhatolni, hogy mi a valóságtartalma azon leveleknek, mely-
ben Habsburg Ferdinánd Szapolyait vádolta, s melyekkel a cseh 
király 1527 tavaszán háromszor is ostromolta a londoni udvart. 
„Azt mondtam neki” – írta az angol kancellár VIII. Henriknek –, 
hogy a közhír is az, és hogy felséged is többek által úgy értesült, miszerint 
az ő ura egyetértésben van a törökkel, és hogy vele szövetségre lépett, ami 
ha igaz lenne, neki, mint közellenségnek nem volna szüksége a keresztény 
fejedelmek segítségére. Igaz ugyan, válaszolta ő, hogy jelenleg két török 
követ tartózkodik uránál, akik őt egyfolytában unszolják, hogy szövet-
kezzen a törökkel, mindazonáltal ő irtózik ettől, s bízik a keresztény 
fejedelmek segítségében, jó érvekkel halasztja a választ, remélvén, hogy 
időközben a keresztény fejedelmek végül jó elhatározásra jutnak. Különö-
sen felségedben és a francia királyban bízik, és főleg hozzájuk küldte őt 
segítséget kérni, abban a tökéletes elhatározásában, hogy a törökkel soha 
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nem fog szövetségre lépni, hacsak ha minden más segély berekesztetik, és 
saját biztonsága erre rákényszeríti, amit ő igen nagyon sajnálna.” 

Łaski ezek után előadta, hogy milyen barátságosan fogadták őt 
Franciaországban, milyen nagy egyetértésben tárgyaltak I. Fe-
renccel, aki már Łaski érkezése előtt Jánoshoz küldte követét, a 
spanyol származású Antonio Rincónt. A legkeresztényibb király 
természetesen lovaggá ütötte a lengyel testvérpárt (sőt, 1532-től 
Hieronim Łaski a „nyakláncos” rend tagja lett), de a szívélyes 
protokollon felül mindenfajta törökellenes segítségtől elzárkó-
zott, hivatkozva a nemrég lezajlott római incidensre. János ki-
rály követe ezzel ügyesen áttért a következő napirendi pontra, 
az egyház ügyére, mely egyaránt érzékeny pontja volt VIII. 
Henriknek, a keresztény hit védelmezőjének, és a pápai jelölésre 
pályázó kancellárnak, de mindezt oly tapintatosan tette Łaski, 
mintha csupán a francia király szavait tolmácsolná. „Azon szeren-
csétlenség, mely azóta érte az egyházat, ami belső méreg, és aminek késede-
lem nélkül kell utána nézni, s attól kitisztítani, nehogy azután az egész 
egyház felforgatását és romlását okozza, most nincs hatalmában [I. Fe-
rencnek – B. R.], amit kívánnánk, mindkét félnek segítségére lenni, 
minthogy az egyház dolga annyira elfoglalja, s neki oly nagy költségeket 
okoz. Azonban ezen ügyet elintézvén, ő nem fog késlekedni az említett 
vajdát és Magyarországot védelmezni, és őt segíteni a török kikergetésé-
ben.” 

A lengyel követnek nyilván tudomása volt az angol udvar 
mélységes felháborodásáról, mellyel a római incidenst kommen-
tálták. Jól játszotta ki a kártyáját, de nem tudhatta, hogy ez a 
méltatlankodás csupán egy angol diplomáciai trükk, mellyel 
Henrik eltávolodhat a szorító Habsburg nyomástól. Wolsey 
ugyanis titkon osztotta a francia király véleményét, és erre biz-
tatta urát is, hogy az egyházat ért sérelmet kihasználva utasítsa el 
János király követének segélykérését, nehogy konfrontálódjon 
az ellenkirály Habsburg Ferdinánd Londonban tartózkodó kö-
vetével. „Szerény véleményem szerint” – írta az angol kancellár – 
„most felséged is adhatna hasonló választ, ezáltal becsülettel mellőzhetné a 
vajda segítését, és nem tenne olyat, ami Ferdinánd király által félremagya-
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ráztathatnék vagy nehezteléssel fogadtathatnék; okul adva tehát, hogy 
felséged mint a hit védelmezője, köteles lesz a költségekben és mindenben a 
francia királlyal osztozni, hogy a pápai szentség és az Apostoli Szentszék 
ellen elkövetett felségsértést orvosolja és megbosszulja, és hogy részint ezért, 
úgymint az általános béke megkötése végett küldött most engem felséged a 
francia királyhoz; a többi mondandókat én felséged nagy bölcsességére bí-
zom.” 

Łaski ezután nagy reményét fejezte ki, hogy az angol kancellár 
közvetítésével zajló békekonferencián végre meg tudnak álla-
podni Európa sorsáról a keresztény fejedelmek, és ezután együt-
tes erővel legyőzhetik a törököt. Ezért is próbál kivárni, az időt 
húzni János, mert szerinte „semmi méltóság, hatalom, gazdagság vagy 
tartományok birtoklása nem képes ellensúlyozni […], hogy ezen múlandó 
javak elvesztésének veszedelmében kelljen maradnia, és ha kell, becsülettel 
kell megválni tőlük, mint becstelenül, egy keresztény fejedelem vallásával 
ellenkező módon, az érintett ország megtartása miatt egyezségre, szövetségre 
vagy barátságra lépni Krisztus urunk vallásának legkegyetlenebb ellenségé-
vel, mellyel felingerelné s magára vonná az isten, és minden más fejedelmek 
haragját.” 

Thomas Wolsey a kölcsönös bemutatkozást követően elkérte 
Łaskitól azokat a leveleket, melyeket I. János király íratott VIII. 
Henriknek. Jóllehet nem a kancellárnak szóltak e levelek, ő mé-
gis átfutotta, véleményezte azokat, nehogy diplomáciai zűrt 
okozzon az angol király egy nem várt kijelentése. Felfigyelt pél-
dául arra a kényes pontra, hogy Szapolyai János erdélyi vajda 
konzekvensen magyar királynak titulálja magát, ezért VIII. Hen-
riknek is kötelező királynak nevezni Łaski urát, nem pedig vaj-
dának, ahogyan Sir Wallop tette jelentéseiben. János király és 
VIII. Henrik szövevényes diplomáciai kapcsolatának kiváló 
lenyomata az a jelentés, melyet 1527. július 8-án a kancellár írt 
urának. Ebben a levélben Wolsey utasította Henriket, hogy Sza-
polyait szólítsa úgy, ahogy ő maga kívánja, ennyi elhajlást meg-
enged a Habsburgoktól távol eső London protokollja, ugyanak-
kor nagy gesztust tesz vele egy olyan uralkodónak, aki – ha ne-
talán Henrik háborúba keveredne V. Károllyal – szövetséges-
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ként keletről zaklathatja a Habsburg testvéreket. „Ami a címzést 
illeti, annak aszerint kell lenni, ahogyan ő maga címezi magát” – írta az 
instrukciót Thomas Wolsey –, „ámbár közte és Ferdinánd király 
között ugyanazon ország miatt vita van, de másként kétségbeesne felséged 
iránta való jóakaratával kapcsolatban. Régi eseteket keresvén fejedelmi 
levelekben, én úgy vélem, hogy a szokás mindenkor az volt, hogy egy fejede-
lem olyan címet adott a másiknak, amilyet emez felvett, jóllehet az nem is 
birtokolta, vagy bitorolta azt, és ezt azért nem látja az egyik király a 
másik címéről, mert jogilag nincs ügy, mire érdemes volna gondolni, kivéve 
ha a felvett cím magát az íróját illetné. Az én szerény véleményem szerint 
egyébiránt is felettébb szükséges, hogy ezen fejedelmet kedvezően és szeretet-
tel fogadtassák, hogy a hatalmas Birodalom útjában állva, nehogy őt el-
nyomva Ferdinánd nagyon magasra emelkedjen. Ezt az embert támogatva 
ő nem kevéssé fog hozzájárulni ahhoz, hogy Ferdinánd vele legyen elfoglal-
va, és így az itáliai ügyekben vagy Franciaország ellen segítséget ne adhas-
son. Ha pedig felséged és a császár között háborúra kerülne sor, akkor 
ezen fejedelem nagy célokra szolgálhat.” 

A rövid levél stílusából jól kiviláglik, hogy valójában Wolsey 
volt az ország ura, VIII. Henrik és udvara pedig csupán végre-
hajtotta a szürke eminenciás instrukcióit. Már 1515-ben, mikor 
kardinálissá nevezte ki a pápa, szinte királyként vagy gazdag 
fejedelemként érkezett haza Angliába. Novemberben Dovernél 
szállt partra, és a Londonba vezető úton végig olyan győzelmi 
mámorban kísérték az emberek a fővárosba, mint annak idején 
egy római hadvezért vagy sikeres cézárt. A Westminster Abbey-
ben tartott beavatási szertartáson olyan hangulat uralkodott, 
mintha egy királyt vagy fejedelmet koronáztak volna.  

A Łaski testvérpár 1527. július 10-e körül érhetett Londonba. 
VIII. Henrik július 15-én fogadta őket kihallgatásán. A királyi 
audiencia részleteiről Sir William Knight tájékoztatta a francia-
országi útjára készülődő Thomas Wolsey kancellárt. Hieronim 
Łaskit az egyik legszebb fekvésű királyi palotában, az Enfield 
Palace-ben fogadta VIII. Henrik király és udvara. (Összesen tíz 
kiemelkedő királyi és királynéi palota állt már ekkor Londonban 
és környékén: az Eltham, a Woodstock, a Beaulieu, a 
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Greenwich, a Whitehall, a St. James’s Palace, a Nonsuch Palace, 
a Hatfield Palace, az Enfield Palace és az Othord Palace.) 
„Hieronim Łaski, az újonnan választott magyar király követe eljárt 
megbízatásában a király és tanácsa jelenlétében, minden más hallgatóság 
nélkül – jelentette Knight a kancellárnak. „Ezen követ beszéde elején 
Magyarország szomorú állapotáról szólt, aztán egy jó szófordulat által 
megmutatta, hogy az ő ura, a vajda, Magyarország nemességének szabad 
választásával királlyá választatott, s noha bizonyos tekintetből ezen méltó-
ságot elfogadni nem akarta, mindazonáltal az ország nemeseinek és rendje-
inek unszolása által mintegy kényszeríttetett az uralkodást magára vállal-
ni, erős és jó reményben, hogy minden keresztény fejedelem jó néven veszi 
választását, és Magyarország kormányzására való felemeltetését. Mivel 
pedig ezen ország fő várai és erősségei a török hatalmában vannak, aki 
ezekben nagyszámú őrséget tart, az a közvélekedés és félelem, hogy a török 
Magyarország végleges meghódítását tervezi. Ezért is kérte ő király őfelsé-
gét, hogy a török ellen és az ország védelmére adjon némi segélyt. Végül 
megmutatta, hogy milyen különös barátsággal és jóakarattal viseltet a 
magyarok királya őfelsége iránt, és mennyire bízik őfelségében. Így befejezve 
beszédét, eltávozott.” 

 
Łaski és testvére természetesen az Enfield Palace-ben maradt, 

de a kihallgatás véget ért, és az angol szokások szerint ilyenkor a 
király a királyi tanáccsal visszavonult, hogy megbeszélje a követ 
előadását. Łaski bizonyosan e tárgyaláson nyújthatta át János 
király levelét, melyben latin nyelven tájékoztatta (öt oldalon 
keresztül) az angol királyt a magyarországi politikai elit változá-
sairól. Nyílt levelében pedig a keresztény fejedelmeket – így 
Henriket is – kérte, hogy „a lehető leggyorsabban vessenek gátat annak 
a borzasztó tűzvésznek, amely – ha szikráiban el nem oltják – nemcsak 
Magyarországot, hanem a szomszédos országokat is el fogja emészteni, és 
eszközöljék ki Ferdinándnál, hogy amennyiben valamilyen jogigénye lenne 
Magyarország trónjára, azt bízza a keresztény fejedelmek döntésére, a 
fegyverektől és mindenfajta erőszaktól azonban tartózkodjék, nehogy törté-
netesen a két civakodó között a harmadik örüljön az örökségnek, aki a 
keresztény nemzetségnek a legnagyobb ellensége és mert miként a sas: amíg 
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mások egymást kölcsönösen marcangolják, rácsap a kidőlt tetemre, ama 
híres példa szerint: 

Míg ádáz fegyverekkel rohannak egymás kölcsönös megsebzésére, 
A szilaj oroszlán karmával, a félelmetes vadkan agyarával, 
Bámulni sietve jön a sas és elkapdossa az élvezetet, 
A győztes dicsősége és zsákmánya az övé lesz.” 

Várható volt, hogy VIII. Henrik Szapolyai János ügyében sem 
fog eltérni a Wolsey által sugallt részletektől. Így is lett: „ezután a 
király eme beszéd egész tartalmát megismételtette a tanácsa előtt, és kinyi-
latkoztatta saját tetszését, meghagyta a palota esperesének, hogy azt adja 
válaszul a követnek. Ezen válasz tartalma a következő: a király őfelsége 
nagy sajnálatát fejezte ki a mohácsi veszedelem és a magyarok vesztesége 
felett. Azután hozzátette, hogy miután az újonnan választott király az 
ország főnemesei és rendjei közmegegyezése által lett megválasztva, azt kell 
feltenni, hogy ők személyében oly tulajdonukat ismerik, melyekkel szüksé-
ges, hogy rendelkezzen az, aki hivatva van nemcsak békében kormányozni 
az országot, hanem aki a törökök ismételt betörése esetén leginkább képes 
nekik ellenállni, és az országot védelmezni, amiért is a király őfelsége igen 
örvend, és sok szerencsét kíván az említett király magyar trónra való eme-
léséhez. Ami a segítséget illeti, ha a két ország olyan közel esne egymás-
hoz, hogy őfelsége kedve szerint és időben jöhetne vagy küldhetne segítséget, 
ő nem törődne sem kincstárával, sem egyébbel, ami birodalmában jövedel-
mezik, nem kímélné azokat, sőt, ha a dolog úgy kívánná, saját személyét 
is képes volna kockáztatni. De a két ország közti távolságot és ama ke-
gyetlen háborút tekintetbe véve, mely a keresztények közt zajlik – mégpe-
dig nemcsak kisebb fejedelmek között, akik a nagyok közbenjárására és 
rábeszélésére könnyen megegyezhetnének –, mely rendkívüli zsarnoksággal 
hajtatott végre az Apostoli Szentszék és Krisztus földi helytartója ellen, és 
attól, akinek azt a legfőbb kötelessége volna támogatni, fenntartani és 
védelmezni. Lehetséges, hogy őfelsége szükségét véli majd annak, hogy min-
den hatalmát és erejét ennek orvoslására és megbosszulására fordítsa. Vé-
gül a magyar király jóakaratát és barátságát köszönettel fogadták, és neki 
is hasonló viszonzást és nyilatkozást tettek.” 

Łaskit tehát a saját szavainak erejével utasították vissza az an-
gol udvarnál, éppen úgy, ahogyan azt Wolsey ajánlotta Henrik-
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nek. A keresztény fejedelmek közti megbékélés, vagy a mindent 
eldöntő háború ígérete, mely a pápa hatalmának visszaállításáért 
zajlik majd a távoli jövőben – nos ezek ugyanolyan ködös jós-
latnak tűntek, mint János király vagy Habsburg Ferdinánd ígére-
tei, hogy felveszik a kesztyűt a törökkel szemben, és megvédik 
az országukat Szülejmán hódításától. 

A tárgyalást követően VIII. Henrik lovaggá ütötte a Łaski 
testvéreket, akik a ceremónia után távoztak a palotából. Az an-
gol király utasította Sir Knight-ot, hogy azonnal írjon Wolsey 
kancellárnak a megbeszéléssel kapcsolatban. Thomas Wolsey 
azonban ekkorra már átkelt a csatornán, ezért erre a jelentésre 
csak július 19-én, a franciaországi Calais városából válaszolt, 
amely a százéves háború folyományaként még angol kézben 
volt. „Ezen levelem célja, hogy a legalázatosabb köszönetemet nyilvánít-
sam ki felségednek, amiért volt oly szíves hozzám intézett levelében titok-
noka [Sir William Knight] által értesíteni engem azon beszéd tartalmá-
ról, melyet Hieronim Łaski úr, az újonnan választott magyar király köve-
te tartott, és arról a legbölcsebb válaszról is, melyet neki adott felséged. Az 
én szerény vélemény szerint semmit sem hagyott figyelmen kívül felséged, 
amiről szólni, vagy amit érinteni kellett, és amelyekkel – én nem kétlem, 
hogy – elégedett lehet a követ. Annál is inkább, mivel felséged gratulált az 
urának, amiért őt ott megkoronázták, és ezt oly mérsékelten és kiválóan 
tette felséged, hogy a cseh király emiatt nem neheztelhet.” 

Hieronim Łaski a szóbeli ígéreteken túl még kapott egy olasz 
nyelven írt levelet az angol királytól, melynek vázlatos tartalmá-
ról van írásos emlék a British Library-ben. A János királynak 
szóló levélen sem keltezést, sem aláírást, sem pecsétet nem látni, 
ezért sejthető, hogy az eredeti dokumentumnak ez csupán egy 
szerkesztett, de el nem küldött változata. A levél egyébiránt 
ugyanazt tartalmazza, amit az Enfield Palace-ben VIII. Henrik 
kifejtett Łaskinak. A lengyel testvérpár 1527. július közepén 
indult haza Londonból. Valamikor július közepe és vége között 
érhetett az angol fővárosba Lee jelentése. Az angol követ 
Valladolid-ból írt levelében – a richmondi hercegnek szóló por-
tugál házassági ajánlata mellett – beszámolt arról is, hogy a spa-
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nyol királyi udvarban keringő hírek szerint a magyar király és a 
vajda megegyezett egymással. Sajnos a hír valótlannak bizo-
nyult. Habsburg Ferdinánd cseh király – és választott magyar 
király – úgy döntött, hogy nincs több oka a késlekedésre: a si-
kertelenül zárult olmützi csúcs után parancsot adott Kasimir 
von Brandenburg őrgrófnak, hogy zsoldosokból szervezzen 
hadsereget, és detasálja azt Magyarországra. Ferdinánd király 
3000 fős német-osztrák-cseh-magyar nemzetiségű hadserege 
Pozsonynál letáborozott, s bevárta a további csapatok érkezé-
sét. Kasimir von Brandenburg segítői a hadjárat kezdetekor 
Hans Katzianer, Niklas Graf zu Salm, Wilhelm von 
Roggendorf, magyar részről pedig Ferdinánd feltétlen híve, 
ecsedi Báthory István nádor, valamint Nádasdy Tamás budai 
várnagy voltak. 

A bécsi udvarban ragadt Sir John Wallop 1527. július 11-én 
jelentette Thomas Wolsey kancellárnak, hogy „a cseh király e hó 
8-án parancsot adott Kasimir von Brandenburg márkinak, hogy 12 ezer 
gyalogossal és 6 ezer lovassal” hatoljon be a magyar területekre. „A 
király nemsokára követni kívánja őt még több haddal, csak megvárja itt, 
amíg a királynét kiszabadítják. A magyar királyné [Habsburg Mária] 
Pozsonyból Bécsbe jött. A pozsonyi vár még nem adta meg magát, de talán 
másképp lesz, ha a sereg már odaér. Tegnap a királlyal volt Bécsben a vár 
egyik kapitánya. Ő nem gondolja úgy, hogy más erődítmények majd köny-
nyen megadják magukat, ugyanis a vajda nagy készületeket tett a városai 
és várai védelmére, és elszánta magát, hogy megvédi a királyságát.” 
Wallop találkozott Bécsben francia és velencei követekkel, és 
egy pápai legátussal is, akik tájékoztatták őt VIII. Henrik béke-
tárgyalásainak részleteiről. Ugyancsak július 11-én írt a németal-
földi követnek, Hackettnek egy levelet, melyben hosszasan pa-
naszkodott amiatt, hogy nem kapta meg Wingfieldtől a címzett 
júniusban kelt levelét, melyre egyébként hivatkozott az Antwer-
penben tartózkodó diplomata. A Ferdinándot illető ügyben 
szinte ugyanazt fogalmazta meg, mint Thomas Wolsey kancel-
lárnak, kivéve, hogy Ferdinánd újabb követet küldött VIII. 
Henrikhez a segély miatt. 
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János király úgy vélte, hogy kétezer fős hadserege akkor sem 
alkalmas a budai vár védelmére, ha Czibak Imre – aki győzelmet 
aratott a „Fekete Ember” seregén – már elindult északnyugatra 
háromezer fős seregével. Tudomására jutott ugyanis, hogy 
Révay István és Ferenc vezetésével Ferdinánd-párti rác naszá-
dosok állomásoznak a Dunán Kevi (Ráckeve) közelében, az 
északi vízi útvonalon pedig az ellenség utánpótlását kísérő na-
szádok közelednek. Márpedig ha ily módon az ellenség sikeres 
ostromzárat alakítana ki Buda körül, az utánpótlás esélye a mi-
nimálisra szűkülne. Ezért augusztus 12-én – helyesen mérlegel-
ve a harci helyzetet, tehát korántsem pánikszerűen – János ki-
rály fájó szívvel úgy döntött, hogy felhagy Buda védelmével, és 
biztonságosabb helyet keres Kelet-Magyarországon a Ferdi-
nánd-párti hadsereg megfékezésére. Nem fűzött hiú reményeket 
a budai polgárok hősies ellenállásához, ezért a vár kulcsait Sza-
bó János bíróra bízta, hogy azokat békével nyújthassa át Ferdi-
nándnak. János király Budáról áthajózott a pesti oldalra, és a 
Rákos mezején tábort ütött. Másnap kíséretével Kerepesre 
ment, aztán a hadi népét összegyűjtve augusztus 17-én sietősen 
távozott Hatvan felé. Augusztus 20-ig Hatvanban táborozott, 
majd továbbmenetelt Jászárokszállásra. Néhány nap várakozás 
és felderítés után 1527. augusztus 20-án, semmilyen ellenséges 
erőtől nem zavartatva Ferdinánd király kétezerötszáz – saját 
maga által kiválogatott – kiválóan felfegyverzett katonája me-
netoszlopának közepén haladva a Bécsi-kapunál bevonult Budá-
ra. 1527. augusztus 23-án Ferdinánd tárgyalásra invitáló levelet 
küldött János királynak, melyre nem érkezett válasz. Buda elfog-
lalása után tíz napot várakozott a Ferdinánd-párti hadsereg, s 
miután a legcsekélyebb hír sem érkezett János király hadmozgá-
sáról, csak annyi, hogy minden utat ellenőrzése alatt tart Kelet-
Magyarországon, Ferdinánd király döntésre szánta el magát. Bár 
eredetileg lehetséges, hogy „csupán” Buda elfoglalása, és János 
király elfogása volt a hadjárat célja, stratégiai tárgyalásokat köve-
tően Ferdinánd király vezérkara úgy döntött, hogy a hadsereg 
nagyobb és válogatottabb egységeivel üldözőbe veszik a mene-
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külő János király csapatait. A remélt könnyű győzelem ellenére 
komoly előkészületeket tettek az üldözők: számolva azzal a le-
hetőséggel, hogy a János-párti csapatok a Tiszán átkelve keres-
nek menedéket, szekereikre a hídveréshez szükséges felszerelést 
is felmálházták. Miután egy hónap alatt Ferdinánd cseh király és 
választott magyar király hadserege valóságos villámháborúban 
elfoglalta a Dunántúlt, a zsoldossereg nagyobbik része János 
király felkutatására indult. A Pozsonyból leúsztatott faanyagból 
Ferdinánd király Budánál hajóhidat veretett a Dunán, Niklas 
Graf zu Salm – a János király üldözésével megbízott félkarú, 
hatvannyolc éves hadvezér – pedig azon fáradozott, hogy had-
seregét felállítsa. Szeptember elején háromezer válogatott 
landsknechttel, mintegy ezer német nehézlovassal és ezerhá-
rom-száz könnyűlovassal átkelt a pesti oldalra. A döntő csatára 
1527. szeptember 27-én került sor. János király haditanácsa 
túlbecsülte a tarcali előcsatározás eredményét, és Tokajnál csatát 
kezdeményezett Salm seregével szemben. Könnyelmű lépés volt 
ez, hiszen az újabb erdélyi kontingens már közel járt Tokajhoz, 
és a várat napokig védeni lehetett volna az ostromlókkal szem-
ben. Salm győzelméről még nem érkezett hír Bécsbe, mikor a 
Franciaországban tartózkodó angol diplomaták már találgattak a 
magyarországi harcok kimeneteléről. A Nyugat-Európában szál-
lingózó hírek közül később persze igen sok hamisnak bizonyult, 
ezek közé tartozott Thomas Wolsey Boulogne városából írt 
jelentése is. Az 1527. szeptember 21-én kelt levelében a Magyar-
országon zajló háború kimenetelétől tette függővé a franciaor-
szági békekonferencián V. Károlytól kicsikarható feltételek po-
zitív vagy negatív voltát. A szóbeszéd, amire Wolsey alapozott, 
nem volt igaz. A következőket jelentette VIII. Henriknek: „A 
császárt [V. Károlyt] kiszorította Nápolyból Renzo de Ceri, ezért ki 
lehet kényszeríteni tőle a franciák ajánlatának elfogadását, főleg akkor, ha 
igaz, hogy a vajda megölette Ferdinánd urat.” Ferdinánd cseh király és 
választott magyar király 1527. október 3-án, Budáról írott okle-
velében tudatta az örökös tartományok lakóival, hogy elsöprő 
győzelmet aratott „a vajda” serege felett. A király parancsára 
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mindenütt örömtüzeket gyújtottak. „Úgy hiszem – hencegett 
Ferdinánd október 24-én Margit főhercegnőnek – e vereség meg-
gyógyította őket [ti. a János-párti nemeseket – B. R.], más gyógyszer 
alkalmazására alig lesz szükség.” Ferdinánd országgyűlést hirdetett, 
melyre nagy számban érkeztek a rendek az ország minden ré-
széről. A főurak és főpapok úgy határoztak, hogy Ferdinándot 
megkoronázzák. 1527. november 3-án Székesfehérvárott sor 
került az aktusra, immáron tehát két koronázott királya volt 
Magyarországnak. Ezután „a király a királynéval [ti. Jagelló An-
nával – B. R.] Tatára húzódott vissza. Erről a helyről Mária királyné 
[II. Lajos király özvegye, Ferdinánd király testvére – B. R.] Óvár-
ra ment, a király feleségével, Annával Esztergomban maradt, s csak keve-
sek tértek vissza Budára.” Eredetileg a koronázást követően I. 
Ferdinánd király is a székvárosba kívánt utazni, de a királyi párt 
elrettentette a hír, hogy a várban felütötte a fejét valamilyen 
járvány. Először vérhasra gyanakodtak, de nem zárható ki, hogy 
pestisjárvány bontakozott ki. Ferdinánd hadseregének fővezére, 
Kasimir von Brandenburg e rejtélyes járvány áldozata lett. Akik 
érintkeztek a budai várőrség tagjaival, azok mind meghaltak. 
Ezért a Tokajból visszatért háromezer fős sereg sem Budán, 
hanem a Visegráddal szemben fekvő (Nagy)maros mezőváros-
ban telelt át. Magát a tokaji várat három másik erősséggel – 
Tállyával, Boldogkővel és Regéccel – együtt a koronázás előtt 
egy nappal Ferdinánd király – talán nem véletlenül – Szapolyai 
János politikai ellenfelének, ecsedi Báthory István nádornak 
adományozta. A zsoldossereg nagyobbik része feloszlott. 
„Csaknem egész seregemet el kellett bocsátanom, pedig szívesen együtt 
tartottam volna” – bánkódott I. Ferdinánd király. János király az 
őt ért vereség ellenére nem adta fel a Ferdinánddal szemben 
vállalt harcot. 

John Hackett csupán 1527. november 22-én kelt levelében 
tudta megerősíteni a hírt, hogy Ferdinánd győzelmet aratott 
János király serege felett. Nyilván Ferdinánd dicsekedhetett 
valamelyik levelében VIII. Henrik feleségének, Aragóniai Kata-
linnak, mert Hackett tőle szerezte az információt. „Elmondta a jó 
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híreket Itáliáról, és hogy a cseh király új dolgokat írt neki, kinyilatkoztat-
ta, hogy szeptember 27-én győzelmet aratott a vajda felett, aki 400 lovas-
sal elmenekült a csata után. A király hadserege naponta foglalja el a vára-
it és városait.” Egy szintén Wolsey kancellárnak szóló levelében 
már arról jelentett, hogy „a cseh királyt e hó 3-án magyar királlyá 
koronázták, és a királynét 4-én, nagy ünnepéllyel fogadták őket más ré-
szekről is. Ferdinánd király vissza fog térni Csehországba, és kormányzó-
ságot hagy Magyarországon, és minden bizonnyal először a birodalmi 
gyűlésre fog menni Ratisbonba, hogy ott reményei szerint segélyt kapjon a 
török elleni védekezésre, ha azok a következő nyáron megtámadnák Ma-
gyarországot. […] Találkozóm volt a francia király kamarásával, de 
Rendon úrral, […] ő rengeteg bizalmas dolgot mondott nekem, és kérte, 
hogy őrizzem meg a titkait; többek közt, hogy őt a francia király küldte, 
hogy ha a török Magyarországon lesz, vesztegesse meg a tekintélyes szemé-
lyeket Csehországban 30 ezer arannyal, hogy ne segítsenek a magyar ki-
rálynak [Habsburg Ferdinándnak], melyről persze ő nem tud. A ré-
gens úr azt a titkos üzenetet küldte méltóságodnak, hogy győzze meg ki-
rály őfelségét, hogy se embert, se pénzt ne küldjön neki, és hivatkozzon 
arra, hogy a király segítsége nem érne oda időben. Ha idefáradna méltósá-
god, hogy beszéljen vele, még többet kérdezhetne más dolgairól is.” 

A levél részletei alapján kiviláglik, hogy a franciák és az ango-
lok még egyaránt számoltak János király visszatérésének lehető-
ségével. A török fenyegetés, a keleti fronton elhúzódó háború 
ugyanis tovább erősítette Cognaci Liga pozícióit Itáliában. Az 
volt az 1528. év legnagyobb kérdése, hogy vajon János király 
mikor és milyen pénzből tudja visszahódítani Ferdinándtól az 
országot, és a török szultán vajon tervez-e hadjáratot Bécs el-
len? 
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Statileo János erdélyi püspök londoni útja 

Szapolyai Jánosnak a tokaji vereséget (szeptember 27.) követően 
nem volt maradása a Magyar Királyságban. Az ország nagyob-
bik fele már nem őt, hanem Ferdinánd királyt követte hűségé-
vel. I. Ferdinánd cseh királyt Székesfehérvárott, november 3-án 
magyar királlyá koronázták. A szertartáson a főméltóságok, né-
hány kivétellel, mind jelen voltak. Ha János király talpon akart 
maradni az ellenfelével szemben, ha erejét akarta láttatni az 
oszmán követek semmit sem elkerülő tekintete előtt, hadsereget 
kellett gyűjtenie. Ez felettébb nagy feladatnak bizonyult, mivel 
már Erdély is lázongott János királysága ellen. A felvidéki váro-
sok bezárták kapuikat előtte, a tiszántúli területen kevés hadra 
fogható lakos élt. A szultántól még nem kérhetett segítséget 
János, mivel csupán 1527. október 18-án küldte diplomatáját, 
Hieronim Łaskit Konstantinápolyba. Hiába volt a legkereszté-
nyibb király, I. Ferenc francia uralkodó és VIII. Henrik angol 
király papíron létező szövetségese, katonai támogatásban egye-
lőre még nem reménykedhetett. 1527 végén egyetlen partneré-
ben, I. Zsigmond lengyel király jóindulatában bízhatott. Csodá-
val határos módon a 16. század elejétől gyengélkedő lengyel 
hadsereg – főparancsnoka révén titokban ugyan, de – felvállalta 
a segítségnyújtást. Mindez akár kockázatos háborúba is sodor-
hatta volna Lengyelországot, hiszen 1515. óta szerződés kap-
csolta össze a Habsburg-házzal, és 1525-ben kötött békét a 
Habsburgok szövetségesével, a Német Lovagrenddel. János 
király a tokaji csatából Bodó Ferenc vezetésével kimentett két-
ezer fegyverest, főként lovasokat.  

Az Erdélyben gyűjtött ezer gyalogos íjásszal és kétezer lovassal 
együtt tehát összesen ötezer katonája volt. 1527 októberében 
nyolcvanezer aranydukátot vártak a lengyelektől, mely összeg 
fedezetére bemutatták János király Fuggerekkel kötött – felvi-
déki bányák kitermelési jogosultságát igazoló – okleveleinek 
másolatát. 1527 késő őszén János király homonnai Drugeth 
Ferenc, Ung megyei főispán birtokára ment hadseregével, hogy 
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Munkácsnál vagy Homonnánál táborába szólítsa a lengyel zsol-
dosokat. 

Hieronim Łaski Konstantinápolyba vezető útja előtt Kolozs-
várról terjedelmes, és igen bőséges információkat tartalmazó 
levelet küldött sógorának és közeli barátjának, Jan Tarnówski-
nak, aki a lengyel hadsereg főkapitánya és (címben) az oroszok 
helytartója volt. „Őfelsége [vagyis János király – B. R.] – írta Łaski 
– az ellenség ellen fog menni, őfelsége ezért szerfelett óhajtja, hogy a mi 
nemzetünk [ti. Lengyelország – B. R.] őhozzá csatlakozzon zsoldo-
sokkal. […] Miért hogy nagyságos uramat, sógoromat kéri őfelsége [János 
király – B. R.], és én is kérem és javaslom, hogy méltányolja gondviselését 
az ő híveibe fektetni, s hogy az előadott válogatott minőségű lovas és gyalo-
gos csapatokat számlálásra és összeírásra Munkácsra – az ott állomásozó 
hadsereghez – küldje, kiknek vezetője Przecław Lanckoroński úr lenne, 
akihez őfelsége ebben a dologban már küldött leveleket. […] Nálam ki-
csiny vagy semmi lovasság nincs, és kétséges, hogy gyalogságot összecsalogat-
hattak [Munkácsra – B. R.]. Ha őnagysága másként nem tudna meg-
egyezni, azt az ötszázat, kiket küldött, őfelsége hálás köszönettel vissza 
fogja szolgáltatni. Munkácson őfelsége kijelölte a parancsnokokat. Minde-
nekelőtt ha Lanckoroński úr is csatlakozni fog, akkor ő 300 katonát 
vezetne, ha nem igazán akarna jönni, átengedhetné a vezetést annak, 
akinek akarná.”  

Statileo János a lengyel követségből hazafelé vezető útján csat-
lakozott Szapolyai János Tokajnál vereséget szenvedett csapata-
ihoz, és Sárospatak felé haladt, mikor Rakamaz után utolérte a 
király egyik futára, hogy sürgősen menjen urához Debrecenbe. 
Statileo János, utolérve a Ferdinánd csapatai elől menekülő ki-
rályt, utasítást kapott arra, hogy menjen a „hegyeken túli terület-
re”, azaz Homonnán vagy Munkácson várja a lengyel zsoldosok 
érkezését, sőt, vegyen részt a sereg toborzásában. János király 
időközben, áldásos követi munkájának elismeréseképpen, 
Statileo Jánost kinevezte erdélyi (gyulafehérvári) püspökké. A 
kinevezést az is indokolta, hogy az előző püspököt, Habsburg 
Mária bizalmasát és az erdélyi Habsburg-párt egyik kiemelkedő 
vezetőjét, Gosztonyi Jánost Szapolyai emberei meggyilkolták, 
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valamint János király hű emberét, Bodó Ferencet, aki az erdélyi 
püspökség javait is húzta, Ferdinánd emberei foglyul ejtették, 
így az egyházmegye 1528-ra megüresedett. Az erdélyi püspök 
1527. november 8-án, Homonnáról írt Jan Tarnówskinak, akit 
személyesen Hieronim Łaski ajánlott Statileo figyelmébe. Ebből 
a levélből kiderült, hogy már nem 2000, hanem legalább 4-5000 
fős lengyel-litván-tatár segédhadat (vagy inkább derékhadat?) 
várnak János király emberei. Miközben Łaski 1527. december 
22-én kalandos úton megérkezett a Portára, a lengyel-litván-
tatár csapatok felsorakoztak Homonna és Munkács között. Já-
nos király Debrecenben táborozott az erdélyi seregtesttel, és 
csak a kedvező időpontra várt, hogy az egyesített hadsereget 
bevethesse Ferdinánd ellen. A téli hadviselés nem volt ismeret-
len fogalom a 16. században, mégis váratlanul érte Ferdinánd 
király híveit, akik elhitték, hogy János királyt kiszorították az 
országból. Másrészről János király tervezett hadjáratával – Barta 
Gábor kimutatása szerint nem véletlenül – egy időben Jajca 
környékén megjelentek Hüszrev és Murád boszniai, valamint 
Jahjaoglu Mehmed szendrő-belgrádi csapatai. Vagyis a Ferdi-
nánd-ellenes hadjárat kétfrontossá bővült. A török hadsereg 
szokatlan időpontban, 1527. december 28-án megkezdte a stra-
tégiailag kiemelkedő Jajca ostromát. Horváth János várkapitány 
tíz napig tartó ostrom után feladta az erősséget, melynek követ-
keztében a környéken egy sor kisebb erősség is napokon belül 
elesett.  

Rendezetlen pénzügyi háttér közepette került sor a szinai csa-
tára, melyben János király csapatai vereséget szenvedtek Ferdi-
nánd király hadseregétől. Többen – így a legtöbb politikai ese-
mény hátterében konspirációt gyanító Szerémi is – árulással 
vádolták saját János-párti híveiket. Brodarics István a követke-
zőket jelentette lengyel barátainak: „1528. március 6-án, Magyaror-
szág királya, Ferdinánd király hadseregétől az övéi árulása miatt legyőze-
tett, és felajánlották, hogy Lengyelországba meneküljön; március második 
felében Kamieniec Podołski várához, a hegyeken túli földekre érkezett. 
Ezután [János király – B. R.] övéit Tarnówhoz gyűjtötte, és ott tartóz-
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kodik most is…Ferdinánd király könnyelműsége következményeit hosz-
szan viselheti, ha felfogta, hogy János a töröktől számít segítségre.” 
Tarnów vára ideális búvóhelyéül szolgált Jánosnak és udvartar-
tásának. Közel feküdt a magyar határhoz, ugyanakkor magas 
hegyek választották el attól, így ellenségre e területen nem lehe-
tett számítani. Gyakorlatilag Lengyelországhoz tartozott az ura-
dalom, viszont mégsem volt annyira szem előtt Szapolyai János, 
mintha közvetlenül a krakkói királyi udvarba költözött volna. 
Zsigmond így megannyiszor kicsúszhatott a Habsburg-
diplomácia harapófogójából, s ráfoghatta Jan Tarnowskira az 
engedetlen, önkényeskedő lengyel hadúr szerepét, aki birtokán 
szállásolta el Jánost (annak nincs alapja, hogy Tarnów vára Já-
nos öröksége lett volna). 1528 május elején János udvartartása 
már bizonyosan berendezkedhetett a tarnówi várban, mert 
Brodarics István Piotr Tomickinak küldött levelében keltezés 
gyanánt a következőket írta a közeli Dobrawodából: 
„…scribam ex Tharnow (…írni fogok Tarnówból).” I. Zsig-
mond számára napról-napra kezdett kínosabbá válni János len-
gyelországi tartózkodása, s bár nem akarta megsérteni rokonát, 
levélben tudakolta tőle, hogy az olmützi tárgyaláshoz hasonló 
megállapodást hajlandó lenne-e aláírni, sőt még a területcserétől 
sem zárkózott el. János válasza egyértelmű elutasítást tartalma-
zott: Zsigmondnak írt válaszában újfent ecsetelte trónjának 
jogosságát, valamint beszámolt Łaski követi munkájának gyü-
mölcséről, melynek eredményeként adófizetés nélkül sikerült a 
Portát megszelídíteni. „Azt pedig figyelembe kell vennie a felséges ki-
rálynak – írta János Zsigmondnak –, és kezdettől figyelembe is kellett 
volna vennie, és meggyőződhetett volna róla, hogy a török sok okból sosem 
fogja tűrni Ferdinándot a szomszédságában.” 1528 augusztusában egy 
krakkói követ még arról számolt be a tarnówi udvartartást lát-
ván, hogy már János legközelebbi párthívei sem hisznek a sike-
res országlásában. Azonban éppen augusztus végén – mikor 
megérkezett a szultán rendelkezésével Łaski – ismét János javá-
ra billent a belpolitikai helyzet. Ferdinánd hívei közül sokak 
elégedetlenkedtek a fegyelmezetlen spanyol zsoldosok és 
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landsknechtek pusztításai, a Habsburg udvar tekintélyelvű kor-
mányzása miatt, másrészről azonban rettegtek a közeledő török 
veszedelemtől, és a Porta immáron első számú magyarországi 
elöljárójától, I. Jánostól. Kérdéses volt azonban, hogy János a 
török szövetséggel a háta mögött mennyire maradhat meg szu-
verén uralkodónak az országába. Piotr Tomicki lengyel alkan-
cellár 1528. április 9-én tájékoztatta a Lengyelországban tartóz-
kodó Statileo Jánost, hogy Piotr Opałinski királyi követnek en-
gedélyezték az útját a német birodalmi gyűlésre. Tomicki azért 
figyelmeztette az erdélyi püspököt, mert János király korábban 
leveleket írattatott, és arra készült, hogy azok tartalmát közvetí-
tőkön keresztül ismerteti a birodalmi gyűlésen. János király azért 
számított a közvetítők munkájára, mert a Német-római Biroda-
lomba küldött követeit minduntalan feltartóztatták. 

János király másik terve arra irányult, hogy hadisegélyt gyűjt-
sön a francia és az angol királytól. Ezért már 1528. május 16-án 
nyugat-európai követútra indította az erdélyi püspököt. Statileo 
János nagy küldetésre vállalkozott. A római korig visszanyúló, 
ősi dalmát Statileo család – Titus Statilius Taurus személyében – 
egy Octavianus-párti hadvezérrel dicsekedhetett. Itáliában ta-
nult, egyházi pályára lépett. Kitűnő latinsággal írt és beszélt, de 
olasz, valamint gyökerei miatt horvát, magyar nyelven is tudott, 
sőt, franciául, németül és lengyelül is jól boldogult. Az igen koc-
kázatos útra Statileot elkísérte a francia király követe, a Német-
római Birodalomban körözött személynek minősülő Antonio 
Rincón. János király már korábban is tervezte, hogy Łaski után 
ismét követet indít Franciaországba és Angliába, de akkor jutott 
végső elhatározására, mikor a másik traui származású híve, 
Tranquillus Andronicus (Franjo Trankvil Andreis), Tarnówba 
érkezett valamikor 1528 tavaszán. A dalmát diplomata Párizsból 
jött, ahol számos tárgyalást folytatott I. Ferenc király megbí-
zottaival, különösen Anne de Montmorency marshallal, és ke-
csegtető ajánlatot kapott egy szerződés kivitelezésére. János 
király ezért Statileonak határozott, írásos követutasítást adott a 
szerződés aláírására.  
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Statileo két fontos levelet vitt magával Londonba: az egyik a 
János párti magyar nemesség („Prelati, barones, ac nobiles regni 
Hungariae fidem veri et legitimi Regis, secuti”) április 29-én kelt 
beszámolója volt, főképp az ország állapotáról. A másik levelet 
maga a király, János írta VIII. Henriknek, és kézjegyével is ellát-
ta azt. Ennek a levélnek a tartalma sokban hasonlított a fenteb-
bihez, felsorolta Ferdinánd jogtalanságait, királlyá választásakor 
a törökök kiűzésére tett üres ígéreteit, és az ezekkel szembeállí-
tott Jajca elvesztésének szomorú tényét. Ezen kívül megemlítet-
te, hogy a már VIII. Henrik által is ismert Hieronim Łaskit 
Konstantinápolyba küldte, hogy ott a szultánnal tárgyaljon a 
Magyar Királyság és saját maga sorsáról. Ez az első Londonba 
küldött hivatalos levél, melyben János király – Ferdinánd ellene 
elkövetett sorozatos jogsértéseire hivatkozva – említést tett ar-
ról, hogy a szultánnal folytat tárgyalásokat az ország birtoklásá-
nak kérdésében. A leglényegesebb kérdésről, tudniillik hogy 
János király diplomatája már 1527 végén megegyezett a szultán-
nal, egyik levél sem tett tanúbizonyságot. Ugyanakkor gyanítha-
tó, hogy Szapolyai követe ugyanúgy előadhatta VIII. Henriknek 
azt a rágalmat, amit később a magyar király egy másik követe V. 
Károly császárnak állított: a király „emberei által elfogott levelek 
egyértelműen bizonyítják, Ferdinánd kezdett először tárgyaláso-
kat a törökkel.” János és udvara nyilván attól tartott, hogy „a 
keresztény hit védelmezője” megorrolna a magyarokra, amiért 
az oszmánok segítségére hagyatkoztak, és akkor nemcsak VIII. 
Henrik szövetségétől, hanem a beígért segélytől is elesne a ma-
gyar király. Szalay László 19. századi műve után valahány, a kér-
déses témakörrel foglalkozó történész úgy vélte, hogy Statileo a 
Német-római Birodalmon keresztül jutott Londonba, majd 
onnan Franciaországba, de a különféle követjelentések alapján 
bátran állítható, hogy Statileo és az őt kísérő francia követ Ve-
lencén keresztül jutott el Franciaországba, majd Calais-ból Do-
verbe. Szalay egy Rincón által Montmorency-nek írott levélből 
következtetett arra, hogy Statileo is vele van Londonban, de ez 
tévedés. Statileo nem kockáztathatta kilétét azzal, hogy egy, a 
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német-római császár által körözött személlyel utazzon át a ha-
talmas birodalmon. Ehelyett az általa sokkal jobban ismert dél-
szláv országrészeken haladtak nyugat felé, míg el nem értek 
Velencébe. Ott Andrea Gritti dózse fogadta a küldöttséget, akik 
előadták uruk óhaját. Az állandó követi megbízással Velencében 
tartózkodó Casale testvérek tájékoztatták az angol udvart a fej-
leményekről. London augusztus elején kelt válaszlevelei (maga 
Thomas Wolsey és VIII. Henrik is írtak) arra utalnak, hogy a 
britek már ekkor tudomást szereztek a Franciaországba és Ang-
liába tartó követek kilétéről. 1528. október 12-én Gregorio 
Casale jelentést írt az angol kancellárnak arról is, hogy János 
király Statileot milyen utasításokkal látta el. „János, magyar király 
követe – írta Casale – tájékoztatott engem, hogy ura őt Franciaországba 
küldte, ahonnan 100 ezer aranyat remél, és a király íratott leveleket a 
Signoriának, hogy megkérje, segítsenek neki ebben. A követek közül az 
egyik Angliába fog menni. János király most az országhatáron állomáso-
zik, és egy kis segítséggel nagy veszélybe tudná sodorni Ferdinándot.” Ok-
tóber 18-án egy ismeretlen személy jelentette Londonnak, hogy 
Ferdinánd hadvezére, Hans Katzianer vereséget szenvedett egy 
kisebb török csapattól, és az egész stájer lovasság odaveszett az 
ütközetben. 

Statileo János és Antonio Rincón már Rómában tartózkodhat-
tak, mikor János király utánuk küldte az 1528. szeptember 25-én 
kelt levelét, melyet személyesen VIII. Henrik angol királynak írt. 
A török szövetség létezését megerősítette Jan Łaski lubnici elöl-
járó is, kinek Rincónhoz írt levele végül szintén a londoni irat-
tárban kötött ki. „A magyar király elhagyta Lengyelországot, és novem-
ber 3-án magyar területre lépett a kezdetben összeverbuvált 8 ezer magyar 
lovassal, kiket Homonnai úr vezetett. Most Szegednél van egy nagy hadse-
reggel, melyet a török küldött neki segítség gyanánt, s melyet szeretett uno-
katestvérünk, Hieronim szerzett a számára. A hadsereg 60 ezer főre 
duzzadt az utóbbi két hét alatt. […] Az összes magyar, nemes és nemte-
len most János király szárnyai alatt keres védelmet a török miatti félelmé-
ben. […] [Athinai] Simon deák 3 ezer fős hadsereget vert szét, köztük a 



 

 130 

kassaiak 300 lovasát, és 20 ágyút zsákmányolt. A török egy másik ha-
dat is gyűjt, melynek számát 400 ezerre tervezi, és amellyel jövő nyáron 
megkísérli az Ausztria elleni inváziót.” VII. Kelemen pápa együttér-
zéséről biztosította János király követeit a törökkel kapcsolat-
ban, de kijelentette, hogy semmilyen pénzügyi támogatást nem 
tud adni a hitetlenek elleni harcra, ezért azt is megérti és tudo-
másul veszi, ha a magyar király enged a külső nyomás kénysze-
rének. Mindenesetre Kelemen pápának jól esett az a néhány 
biztató szó, amit Statileo mondhatott őszentségének, és az is, 
hogy a Sacco di Roma János királyt is mélységesen felháborítot-
ta. Mindezt a pápa augusztus 30-án, Viterbóban kelt levelében 
fogalmazta meg. 

Statileo és követtársa 1528. október közepén lépett francia 
földre. A „legkeresztényibb király” október 22-én fogadta János 
király követét Fontainebleau-ben, ahol szívélyes, baráti légkör-
ben tárgyaltak egymással a felek. A megbeszélést követően I. 
Ferenc király az alábbi levelet küldte Jánosnak: „Minthogy a mi 
igen kedves és igen szeretett rokonunk s testvérünk, János, Magyarország 
királya már régebben felénk indította Statileo Jánost, választott gyulafehér-
vári püspököt, elégséges hatalommal és megbízással ellátott küldöttét, ügy-
vivőjét és követét, hogy velünk értekezzék, egyezkedjék és végezzen néhány 
olyas dolog iránt, melyek nemcsak saját királyságaink, tartományaink, 
uradalmaink és alattvalóink, hanem általában az összes kereszténynek 
javát, nyugalmát és biztosságát nagy mértékben illetik, minek szorgalmas 
meghallgatására és tárgyalására kell és igen szükséges tapasztalt, erényes, s 
egész bizalmunkat bíró személyt kijelölnünk és kiküldenünk: adjuk tud-
tul, hogy erősen bízván kedves és hűséges barátunkban, a sensi bíbornok-
ban, Franciaország kancellárjában, és nagy értelmességében, elégséges vol-
tában, hűségében és nagy tapasztalatában, ezen s bennünket indító más 
okok alapján, adtunk és adunk a jelen levélnél fogva teljhatalmat, képes-
séget és különös megbízást alkudozni, értekezni , egyezkedni és végezni 
mondott követtel, Statileo Jánossal. Ennek megbízatása iránt, amint az 
ész kívánja, s oly alkupontok és feltételek mellett, mint a fennforgó esethez 
illik, és cselekedvén e tárgyban mindazt, mit cselekednénk vagy cseleked-
hetnénk mi magunk, ha személyünkben lennénk jelen. S még azon esetre 
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is, ha oly valami adná magát elő, mi különösebb megbízást kívánna, mint 
a jelen levélben foglalt, jóhiszemmel és királyi szavunkra fogadjuk, hogy 
helyeseljük, megerősítjük és készséggel elvállaljuk mindazt, amit mondott 
biztosunk e tárgyban s mellékleteiben és függelékeiben, nem menvén, s nem 
engedvén őt bármely módon ellenkező irányban indulni, cselekedni fog, 
elvállalni és megadni. Minden bizonyságra aláírtuk jelen levelet, s ahhoz 
királyi pecsétünket is adtuk.” 

 
Derby főesperese, és VIII. Henrik király levéltárosa, John 

Tayler már másnap, 1528. október 23-án tájékoztatta Thomas 
Wolsey kancellárt Statileo püspök franciaországi tárgyalásainak 
részleteiről. Tayler úgy hallotta, hogy I. Ferenc harmincezer 
aranyat különített el János király segélyezésére. Ez a levél is cá-
folja Szalay László, Angyal Dávid és Bárdossy László azon állí-
tását, miszerint előbb Angliába ment volna Statileo. Való igaz, 
hogy Rincón már nem kísérte el I. Ferenc udvarába az erdélyi 
püspököt, hanem még augusztusban átkelt a La Manche csator-
nán. Londonban találkozott a francia király állandó követi meg-
bízottjával, Bayonne püspökével, Jean du Bellay-vel, és augusz-
tus 11-én levelet írt Montmorency marshalnak. „Nagyságos uram, 
jelentem, hogy visszajövet Magyar- és Lengyelországból, hová legkegyelme-
sebb királyunk küldött, Angliába érkeztem. Egy püspök is velem jött, 
követül Magyarország királyának részéről. Én haladék nélkül tovább 
utaztam volna, ha nem tartóztat a bíbornok. De excellenciádnál leszek, 
mihelyst lehetséges, hogy egymásra figyelmeztessem.” 

Statileo János püspök öt napos tárgyalást követően, János ki-
rály meghatalmazásából, 1528. október 28-án aláírta a fon-
tainebleau-i egyezményt. A szerződés értelmében a magyar és a 
francia uralkodó örök időre fennálló egyezséget kötött egymás-
sal, és kijelentették, hogy aki ellensége vagy barátja az egyik fél-
nek, az a másiknak is az. Egy távoli, homályos jövőre utaló cikk 
is van a szerződésben, miszerint ha a legkeresztényibb király 
leszámol János király fő ellenfelével, Habsburg Ferdinánddal, 
úgy a magyar uralkodó köteles segíteni I. Ferencet az itáliai har-
cokban. Továbbá, ha János király netalán fiú örökös nélkül tá-
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vozna az élők sorából, úgy Henrik orléans-i herceg örökölné a 
magyar trónt. A francia király felvázolta Statileonak egy ködös 
tervét a pápa eltávolításának és új egyházfő választásának ügyé-
ben, amelyben kérte a püspök diplomáciai közbenjárását a len-
gyel és dán udvarnál. Az egyezmény gyakorlati végrehajtásának 
okául I. Ferenc udvara harmincezer aranyról szóló váltót nyúj-
tott át János király követének. Ez az összeg jóval kevesebb volt, 
mint amit Statileo remélt, ám több annál, mint amit Hieronim 
Łaski egy évvel korábban a francia udvarnál elért. I. Ferenc a 
szigorú protokollt követően még francia földön marasztalta 
János király követét, akit viszont az angol udvar már nagyon 
várt. Az angol udvarnak dolgozó Girolamo Ghinucci, Worces-
ter püspöke, és Edward Lee királyi káplán 1528. november 18-
án jelentette a spanyol udvarból Wolsey kancellárnak, hogy a 
magyar király követe még mindig a francia udvarnál időzik, ahol 
találkozott, majd tárgyalt a portugál király, III. János (1521-
1557) követével. Eszerint már a spanyol udvarba is eljutott 
Statileo követjárásának a híre. Tayler, aki ezalatt Melune-ben – 
tehát Fontainebleau-től pár kilométerre – tartózkodott, ismét írt 
Wolsey kancellárnak. A sok helyen sérült levél szerint „Ferdinánd 
viselt ügyeiről még többet megtudhat majd őfelsége a magyar követtől, aki 
rövidesen Angliába fog jönni…” 

A fent már említett okoknál fogva a Habsburg diplomácia ki-
szimatolta, hogy Statileo János mit intézett a legkeresztényibb 
királynál, és persze már arról is tudomást szereztek, hogy az 
erdélyi püspök VIII. Henriket is meglátogatja. Habsburg Ferdi-
nánd ezért gyorsan levelet írt az angol uralkodónak, melyben – 
szokásához hűen – folyamatosan ostorozta Szapolyai Jánost – 
vagy ahogyan ő írta, a „vajdát”, mivel a magyar királyi címét 
nem ismerte el –, és – amennyire a diplomáciai lehetőségek ezt 
megengedték – családi kapcsolatával, és egy ködös, háborúval 
kapcsolatos utalással próbálta zsarolni, távol tartani VIII. Hen-
riket a magyar királytól. Egy levelében világosan leírta Ferdi-
nánd fenyegető szavait Wolsey kancellár. Három angol érdeke-
ket képviselő követnek, Brian Tuke-nak, Peter Vannes-nek és 
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Casale-nak számolt be a Habsburg diplomácia lépéséről.  
Statileo János 1528. december 19-én ért Calais városába. „Teg-

nap a magyar vajda követe megérkezett ide” – jelentette Sir Robert 
Wingfield az angol kancellárnak. „Bizonytalan, hogy mikor hagyhatja 
el a kontinenst, mert olyan kegyetlenül dühöng a tenger, mint máskor 
ritkán szokott. Úgy hallottam, a Birodalom és Franciaország között 
fegyverszünet lépett életbe.” Karácsonyra csillapodhatott valamelyest 
a csatornán a tenger, mert Jean du Bellay jelentette Londonból 
Montmorency marshalnak, hogy december 24-én megérkezett 
Statileo János a Brit-szigetre. „Azt hallottam, tegnap átkelt a tenge-
ren az erdélyi püspök úr őméltósága. Ide azonban még nem érkezett meg. 
Jómagam aggódva érdeklődtem az Ostrelius nevű hajón vállalt útja felől. 
Azt hittem, lehetetlen az átkelés a tengeren március hóig, amíg a fagy 
uralkodik, de azt mondják, hogy február végén akar útra kelni, és olyan-
kor át lehet kelni a befagyott tengeren. A velenceiek új követe is megérke-
zett néhány napon belül. Mások gyorsan vissza fognak térni francia földre, 
és úgy gondolom, hogy jó ajánlatot visznek magukkal, én úgy gondolom, 
közülük két személy különösen alkalmas lesz erre ott, Franciaország-
ban.” Az időjárás gyors javulását Sir Robert Wingfield is tapasz-
talta Calais-ban, mert 1528. december 28-án levelet írt Tuke-
nak, melyben megerősítette a fentebb idézett szöveg tartalmát, 
miszerint a követek elindultak Angliába. A korabeli krónikások 
is megemlékeztek az 1527/1528. év kemény teléről, mikor befa-
gyott a La Manche-csatorna. 

Az ünnepek, de különösen a Karácsony kiemelt fontosságú 
esemény volt VIII. Henrik udvarában. „A Tudor időkben a 
Karácsony tizenkét napos fesztivál volt, az ünnep kezdetétől 
tartott egészen január 6-ig, vagy tizenkét éjen át, amelyet Vízke-
reszti vigasságnak is neveztek.” 1528 karácsonyán is sokan ün-
nepeltek a londoni királyi udvarban, de VIII. Henrik az egyre 
romló egészségi állapota miatt ezúttal Greenwich-ben töltötte 
az ünnepet. Az angol király nem fogadott senkit sem, még bi-
zalmasától, Wolsey kancellártól is próbált távol maradni. Megvi-
selte az Aragóniai Katalinnal fennálló válási hercehurca, ezért a 
greenwich-i palota közelében tartózkodó Boleyn Anna látogatá-
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saival próbálta lelkét gyógyítani. 1528-ban már sem az angol 
királlyal, sem pedig VIII. Henrik udvarával nem tudott tárgyalni 
Statileo János, de bizonyosan kárpótolhatta az erdélyi püspököt 
a karácsonyi ünnepkör angolos szertartásossága. Statileo szeren-
csés megérkezéséről ismét a Londonban tartózkodó francia 
követtől, Jean du Bellay-tól lehet információt gyűjteni. I. Ferenc 
követe 1529. január első napján jelentette Beaumont márkijá-
nak, Montmorency-nek, hogy a magyar követ megérkezett 
Londonba. A francia követ megismerkedett Statileo János tem-
peramentumával: „Az igazat szólva, csodálkoztam – írta du Bellay 
–, hogy leteremtett a magyar követ engem, amiért őt én nagy bajba sodor-
tam, és ezért ő nem is kíván Wolsey kancellárral beszélni rajtam keresz-
tül, ugyanis azt mondta, hogy én az érkezése előtt több alkalommal is 
tárgyaltam vele az ügyében; tettem ezt azon okból kifolyólag, hogy én meg-
győződtem róla, hogy teljes mértékben ismerem az instrukcióit.” 

 
A fent vázolt okok, és néhány, a magyar király ügyénél fonto-

sabb tárgyalások elhúzódása miatt csupán 1529. január közepén 
került sor Statileo kihallgatására. VIII. Henrik kifaggatta János 
király követét, majd aláírta a Fontainebleau-ben kötött egyez-
ményt, melyet így magára is kötelezőnek vélt betartani. Üdvöz-
lő, bátorító hangvételű leveleket íratott János királynak, de az 
egész udvar hangulatára rányomta bélyegét VIII. Henrik beteg-
sége. A londoni udvarnál tartózkodó francia követ szerint 
Statileo nyitóbeszéde bár rövid volt, nagy hatást gyakorolt a 
hallgatóságára. Az erdélyi püspök aggodalmát fejezte ki György 
szász herceggel, János király jeles támogatójával kapcsolatban, 
aki szerint már az egész kereszténység bajban van a lutheránus 
eszme gyors terjedése miatt. Statileo ugyanakkor megnyugtatta 
az angol udvart és a londoni udvarban tartózkodó pápai legá-
tust, Lorenzo Campeggio kardinálist, hogy János király országá-
ban még nem kell számolni a reformált vallások tömeges megje-
lenésével, de a fennálló helyzet konzerválásában számít Wolsey 
kardinális és a keresztény hit védelmezőjének támogatásában. 
Úgy tűnik, az angol kancellár jó szóval és pénzzel is támogatta 
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Statileo püspököt, illetve egy érdekes cselszövényre terelte János 
király követét. Wolsey ugyanis „rávette a magyar követet arra, hogy 
tárgyaljon a Hochstetter bankház egyik képviselőjével, aki az aranybá-
nyák felkutatásának ügyében folytatott tárgyalásokat az angol királlyal. 
Rábeszélte a követet, hogy a bankház képviselőjén keresztül kérjenek 
engedélyt Ferdinánd királytól, hogy a követség hazafelé átutazhasson a 
Német-római Birodalmon. Ez a trükk elhárítaná a gyanút az utazásáról, 
és így könnyűszerrel elküldhetné üzeneteit urának, megállapodhatnának a 
Hochstetter bankház képviselőjével a magyarországi bányák kiaknázásá-
nak lehetőségéről. Így e követ méltán lehetne ura hűséges szolgája, aki a 
Hochsetetter ügynököt bemutatva a magyar királynak, megfelelő szerződést 
köthetne vele, és visszacsempészve őt biztonságban a Német-római Biro-
dalmon keresztül, tájékoztathatná őfelségét az angol királyt és alattvalóit 
minden olyan részletről, ami csak létezhet. A magyar követ közben infor-
mált engem arról, hogy a testvérem alkalmatlan az útra, mert beteg” – írta 
Jean du Bellay. További részleteket sajnos már nem lehet tudni 
az ügyről, de annyi bizonyos, hogy Statileo János hazatért János 
királyhoz, nem tartóztatták le a magyar uralkodó követét. A 
londoni udvar mindenesetre megfelelő biztosítékot kért a ma-
gyar királytól a pénzsegély visszafizetésére, és ez a biztosíték a 
nemesfémhiánnyal küszködő Anglia számára is kedvezett. Más-
részt egy már fentebb említett velencei forrásból kiderült, hogy 
VIII. Henrik újabb pénzsegélyt adott Statileonak. Az erdélyi 
püspök londoni tárgyalása ezzel a komoly eredménnyel zárult. 
János király követe nyugat-európai útját követően továbbra is 
érintkezésben maradt a francia, velencei és angol diplomatákkal. 
Velencéből érkező hírek alapján írhatta azt Brian Tuke Wolsey 
kancellárnak, hogy János király nemcsak a törökök, hanem a 
velenceiek segítségére is számít az 1529. évi hadjárat során. A 
francia király Londonban tartózkodó követe, Jean du Bellay 
augusztus közepén kapta kézhez Antonio Rincón és Statileo 
János leveleit, amelyeket rögtön továbbított Wolsey kancellár-
nak. Ezen levelek tartalmát, valamint egy bizonyos Mr. Stevyns 
szolga által a kancellárhoz juttatott dokumentumot tanulmá-
nyozva, Wolsey augusztus végén írt Gardinernek. „Leveleket 
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kaptam az erdélyi püspöktől, a vajdának, aki most Magyarország kirá-
lya, a legutóbb itt tartózkodó követétől, aki elküldte számomra azon in-
formációkat, melyeket őfelségének megmutatnom kötelességem…” 
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A kiátkozott szövetséges: angol jelentések az 1529.évi 
hadjáratról 

1527 októberében I. János király országgyűlést tartott Kolozs-
várott, ahol a török szövetség mikéntjét vitatta meg alattvalói-
val. Tanácsosai közt többen is akadtak olyanok, akik már ko-
rábban, esetleg Mohács előtt is támogatták a törökökkel köten-
dő megegyezést. Brodarics István szerémi püspökként, majd 
kancellárként már II. Lajos uralkodásának idején szorgalmazta a 
fenséges Portával való megbékélést. 1522-ben ugyan még tö-
rökellenes álláspontra helyezkedett VI. (Florent) Adorján (1522-
1523) audienciáján, később azonban – látva a nyugat-európai 
uralkodóházak érdektelenségét – már pacifista elveket hangoz-
tatott mind Magyarországon, mind külföldi útjain. 1523-ban az 
új pápának, VII. (Medici) Kelemennek (1523-1534) kifejtette, 
hogy a magyaroknak a lengyelekéhez hasonló örökbarátsági 
szerződést kellene kötniük a törökkel. „A pápa erre akként nyilat-
kozott – írta Brodarics a beszámolójában –, hogy bármiképp fog az 
ügy végződni, nem felségetekre [ti. I. Zsigmondra és II. Lajosra], akik 
annyi éven át a kereszténység közügyét egyedül védték, hanem a többi 
keresztény fejedelmekre, kik békét kötni [ti. a törökkel, és egymással 
egyaránt] nem tudnak, háramlik a felelősség.” Az oszmán terjeszke-
dés ellen harcolók előbb-utóbb rádöbbentek arra, hogy királyi 
támogatás és külföldi pénzforrások nélkül, saját birtokaik vagy 
országrészeik jövedelméből nem képesek finanszírozni a végvi-
déken zajló reménytelen küzdelmet. „Amint […] Nándorfehér-
vár eleste és a mohácsi katasztrófa rámutatott arra, hogy sem a 
belső zavarokkal küzdő Magyarország, sem pedig az örökké 
csak ígérgető Habsburg-hatalom nem képes eljárni az ellenség 
ellen – írta Kubinyi András történész –, a hazánkban élő dél-
szlávok részben, élükön Beriszló unokaöccsével, Statileóval, a 
törökkel való kiegyezés hívei lettek.” A jogtudósok és egyházi 
jogászok az erdélyi országgyűlés alatt állítólag három napon 
keresztül vizsgálták a Szent Bibliát, és arra a következtetésre 
jutottak, hogy a keresztény uralkodó mohamedán császárral 
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kötött szövetségét semmi sem tilthatja meg. Ezek után János 
útnak indította lengyel származású diplomatáját, Hieronim 
Łaskit, hogy tárgyaljon a törökkel. 

I. János kikérte VII. Kelemen véleményét a körvonalazódó tö-
rök szövetség ügyében, és a pápa kifejezetten barátságos hang-
vételű levélben válaszolt a magyar királynak: „Ismeretesek előttünk 
erényeid és vallásos buzgóságod, melyet országodnak a törökök elleni meg-
oltalmazásában kitüntettél; ezért Rajtad, ki egész erővel a hitetlenek ellen 
szeretnél fordulni, örömest segítenénk, ha végső szükségünk […] nem 
akadályozna.” 

A megerősítő pápai levél után János téli szállásáról, Lippáról 
1529 elején újból értesítette VII. Kelement a törökkel folytatott 
tárgyalás részleteiről. Azonban János királynak a Szentszéknél 
elért diplomáciai sikerei, önhibáján kívül, szinte egyetlen hét 
alatt összeomlottak. A gyümölcsöző kapcsolat visszájára fordu-
lásának hátterét ismét az itáliai háborúban, és a harcokkal járó 
hatalmi átrendeződésben kell keresni. A pápa kénytelen volt 
fejet hajtani a győztes Habsburg-háznak, és már 1529 tavaszán 
bejelentette a Ferdinánddal és V. Károly császárral kötött szö-
vetségét. A diplomáciai nyomás alatt lévő pápánál egyre intenzí-
vebb tárgyalásokat folytatott I. Ferdinánd király római követe. A 
cseh és magyar király a következő instrukciók betartására szólí-
totta fel diplomatáját: „Mivel János szepesi gróf, és vele sok egyházi és 
világi ember Magyarországban és Szlavóniában a törökök pártjához szí-
tanak, sőt János volt az, ki a törököket a támadásra késztette és bevezet-
te, ellenük véleményünk szerint jogosan lehetne egyházi büntetéseket al-
kalmazni. Ezért meghagyjuk, igyekezzél kieszközölni, hogy őszentsége 
Jánost, az ő párthíveit és bűntársait s mindazokat, akik bármiképpen a 
töröknek kedveznek, egyházi interdictummal, s nagyobb excommu-
nicatióval és a többi megfelelő büntetésekkel sújtsa, amit az apostoli szék 
máskor sokkal jelentéktelenebb esetekben is megtett…” 

I. Ferdinánd és a Habsburg-ház ezúttal az egyházfőn keresztül 
próbálta befeketíteni János királyt az európai keresztény feje-
delmek előtt, mondván, hogy a küszöbön álló újabb török had-
járat is a „vajda” bűne, hiszen egyfolytában ő invitálja Szülej-
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mánt, hogy jöjjön Magyarországra, és támadja Bécset. Arról 
persze Ferdinánd elfelejtette tájékoztatni a nyugat-európai kirá-
lyi udvarokat és a német birodalmi rendeket, hogy 1529 eleje 
óta követe, Cornelius Schepper Konstantinápolyban ajándékok-
kal és adóval igyekszik lebeszélni a török szultánt a hadjárat 
elindításáról. 1528. november 3-án János király a Porta által 
„átadott” Magyarországra megérkezett Tarnówból. A Lengyel-
országban toborzott katonákkal János király lényegében ellenál-
lás híján foglalta vissza azt a területet, melyet korábban Ferdi-
nánd zsoldosai birtokoltak. János király elővédjei „Kassa felé ha-
ladtukban belebotlottak Révay Istvánba, Ferdinánd magyar seregének, és 
Thomas de Lascanoba, a spanyol csapatoknak a vezérébe; csatába bocsát-
koztak velük, szétszórták őket, majd erről azonnal értesítették János 
királyt.” November elején János király Makóra vonult, hogy 
találkozzon a szendrői béggel, Mehmeddel. November 30-án 
fogadta a bég Szapolyait és néhány kísérőjét. A magyar király itt 
értesült először a szultán jövő évre tervezett hadjáratáról. A 
tárgyalást követően János király Lippára vonult, hogy hadsere-
gét átteleltesse. A Magyar Királyságban gyorsan terjedt a híre 
annak, hogy a török szultánnal immár szövetségben álló Szapo-
lyai János visszatért Lengyelországból, és a küszöbön álló osz-
mán hadjárat megrémítette a magyar politikai elitet. „Értesülve 
Magyarországra való bevonulásáról, az ország legtöbb zászlósura és előke-
lő nemese hozzásereglett, és így csatlakozásukkal hadserege mintegy hatezer 
fegyveresre szaporodott.” 

A Velencében tartózkodó Giovanni Casale egyébként több-
ször is arról informálta az angol kancellárt, hogy János király 
türelmetlenül várja a török szultán újabb hadjáratát, de ez nem 
is volt nagy meglepetés VIII. Henrik udvara számára, hiszen a 
Liga országai, beleértve Magyarország keleti felét is, szövetség-
ben álltak Szülejmánnal. „A török hadjárata, úgy tűnik, elindul ez 
évben” – írta Casale Velencéből. „Szapolyai itt tartózkodó követe azt 
mondta, hogy ez jó hír. A török megkezdte az előkészületeket a magyaror-
szági hadjáratára, és a vajda is készen áll a háborúra Ferdinánd ellen, 
aki most hadsereget toboroz, hogy ellenállhasson a támadóknak.” John 
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Hackett Brüsszelből szintén azt jelentette Thomas Wolsey kan-
cellárnak, hogy „Ferdinánd úr követe hiába van Konstantinápolyban, a 
török azt válaszolta neki, hogy szövetségben áll a vajdával, és ezen okból 
Ferdinánd urat soha nem fogja elismerni Magyarország királyának. A 
Konstantinápolyban tartózkodó követ azt is elmondta, hogy ugyanezen 
török császárnál egy időben voltak követek a francia királytól, a velencei-
ektől és a vajdától is, akik mind szövetségben állnak a törökkel.” 

1529 áprilisában még olyan hírek szállingóztak Brüsszelből 
Londonba, miszerint a török császár nagy vereséget szenvedett 
Szófia mellett, ezért Habsburg Ferdinánd kémei arról tájékoz-
tatták urukat, hogy Szülejmán Bécs ellen tervezett hadjárata 
elmarad. Egy hónappal később azonban már többet lehetett 
tudni, és kiderült, hogy a jelentések nem voltak igazak, a török 
sereg elkezdte az előrenyomulását. A Velencében tartózkodó 
angol követ testvére, Gregorio Casale ezt az információt meg-
erősítette május 24-én kelt levelében. Beszámolt arról is, hogy 
V. Károly százezer dukátot küldött öccsének, és mintegy tizen-
hatezer landsknechtet csoportosított át Ferdinánd részére. A 
Casale testvérek jelentései alapján Thomas Wolsey Richmond-
ból levelet írt urának, VIII. Henriknek, melyben figyelmeztette 
az angol királyt arra, hogy a török támadás ismét kikaparhatja a 
gesztenyét a Liga számára, ugyanis „a török magyarországi invázió-
ja, melyet 150 ezer lovassal és 200 ezer gyalogossal indított el, néhány 
dologban módosíthatja a császár [értsd: V. Károly – B. R.] korábbi 
szándékait.” A hónap végén Sanga már azt írta Campeggionak, 
hogy a török még sosem vonultatott fel egy hadjárata során sem 
ennyi katonát, mint ezúttal, és Ferdinánd főherceg nap, mint 
nap imádkozik. 

Az angol királyi udvar ismét nagy figyelmet szentelt a magyar-
országi eseményeknek, a pápai döntésnek. Ráadásul Rómában 
az a hír járta, hogy I. Ferenc ismét erős hadsereget szervezett a 
Habsburgok pártján álló itáliai zsoldosseregek ellen. Wolsey 
kancellár úgy vélte, hogy a török támadás miatt V. Károly fi-
gyelmét elkerülheti az angol királyi pár évek óta húzódó válási 
ügye, és Rómában gyors döntésre lehet késztetni a pápát, ezért 
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volt kiemelkedően fontos szempont London számára – a török 
hadjáraton túl – a Szentszék János királyságát érintő döntése. 
VII. Kelemen pápa azonban hiába érzett együtt az angol király-
lyal, V. Károly reá nehezedő nyomása miatt tehetetlen volt. A 
pápa titokban megüzente Henriknek, hogy szabad kezet kap 
Aragóniai Katalin ügyében, amit sokféleképpen lehetett értel-
mezni. Thomas Wolsey helyzete napról-napra tarthatatlanabbá 
vált a sikertelen válási bonyodalom miatt. VIII. Henrik a kancel-
lárt tette felelőssé azért, amiért még mindig Aragóniai Katalin a 
hitvese. A kardinális eleinte aggódó hangvételű leveleket kül-
dözgetett a pápának, később pedig már fenyegette, zsarolta VII. 
Kelement. Wolsey azzal ijesztgette a pápát, hogy Anglia is csat-
lakozni fog a lutheránusokhoz, és ezzel újabb állam válik ki az 
Anyaszentegyház kebeléből. A pápa ezért londoni jogászdokto-
rokra bízta az ügy részletezését, másrészt javasolta Katalinnak, 
hogy vonuljon zárdába. Ezt Henrik felesége természetesen visz-
szautasította. 

Időközben Szülejmán csapatai megközelítették Nándorfehér-
várt. 1529. június végén már bizonyosan lehetett tudni, hogy a 
szultán Magyarország területére fog lépni, hogy onnan meg-
kezdje Bécs ostromát. Kiváló jelentést küldött Gregorio Casale 
Rómából az angol kancellárnak. 1529. július 9-én tájékoztatta 
Wolsey kardinálist a küszöbön álló háborúról, s hogy testvérét 
gyakran látogatja Velencében János király titkos ügynöke, aki 
elmondta a hadjárat legfrissebb részleteit, amiket Erdődy Simon 
zágrábi püspök budai szolgájától tudott meg. „A török átkelt a 
Száván, majd a Dráván két hidat is veretett, és Bécsig fog menni, a folya-
mi flottáját is felúsztatja a Dunán. János királynak erős hadserege van, és 
vele szövetséges a moldvai vajda. Ferdinándnak viszont csak háromezer-
ötszáz gyalogosa van. […] Hans Katzianer, Ferdinánd király hadvezére 
új hadat gyűjteni ment Bécs alá, de bizonyos, hogy Ferdinánd nagy bajban 
lenne most, ha Károly császár nem segítene neki.”  

Szülejmán szultán 1529. évi hadjáratáról nagyrészt francia és 
németalföldi források alapján informálódott VIII. Henrik király 
és udvara. A magyarországi hadszíntéren zajló eseményekről 
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nagyjából egy-másfél hónapos késéssel értesült a londoni királyi 
udvar, ahol időközben jelentős változások történtek. Aragóniai 
Katalint ugyanis olyannyira meghurcolták az angol jogászok, 
hogy V. Károly közbelépett: kényszerítette VII. Kelement, hogy 
a válási ügy tárgyalását Rómában folytassák le. Thomas Wolsey 
karrierje ezzel véget ért, már 1529. ősz végén kegyvesztett lett. 
Elkobozták vagyonát, megfosztották kancellári tisztségétől és a 
további tárgyalás megkezdéséig őrizet alá helyezték. Utódjának 
Morus Tamást (Thomas More-t) nevezte ki a király. Az Ox-
fordban tanult Thomas More ügyvédi pályára lépett. A tehetsé-
ges jogtudóst, aki Utópia címen publikálta nézeteit, Thomas 
Wolsey helyére nevezte ki kancellárnak VIII. Henrik, de össze-
férhetetlenség miatt már 1532-ben lemondott a posztról. Tünte-
tőleg távol maradt Boleyn Anna koronázásáról, és nem tette le 
az esküt VIII. Henrik reformjaira sem, amiért börtönbe vetet-
ték, majd lefejezték. Négyszáz évvel halálát követően XI. Pius 
pápa szentté avatta Thomas More-t. A Thomas Wolsey helyébe 
lépő új kancellár sem ígérhetett döntő változást a válás ügyében, 
mivel az itáliai háború eseményeiben újabb fordulat történt, és 
már csak a török császár Bécs elleni hadjáratának sikerében 
reménykedhetett a londoni udvar. 1529 elején ugyanis még 
francia felmentő sereg haladt Milánó felé, hogy felszámolja V. 
Károly Észak-Itáliára nehezedő katonai hatalmát, de már nyárra 
megfeneklett a hadjárat. A további vérontást elkerülendő Fran-
ciaország és a Német-római Birodalom prominens asszonyai 
összefogtak, és augusztus 5-én tető alá hozták a „hölgyek béké-
jét” Cambrai-ban. A Németalföld helyzetét is rendező békében 
a Habsburg- és a Valois-ház gyűlölködését kívánták megszün-
tetni (mint azt a későbbi események bizonyítják, nem sok siker-
rel). 

Ezalatt I. János augusztus 18-án tisztelgett Szülejmán mohácsi 
táborában a szultán előtt. János királlyal tartott többek között 
Statileo János püspök is, aki elszánt katolikusként sem ellenezte 
az oszmánnal kötendő szövetséget, de a szultán sátrába szemé-
lyesen csak a hatalomért folytatott harcban gátlást és vallási 
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különbséget nem ismerő király mert belépni. Szeptember 8-án a 
török seregek három év után újra elfoglalták Buda várát, s átad-
ták a Szent Koronát Jánosnak. Elég korán híre ment Buda el-
foglalásának, mert már 1529. szeptember 14-én tudtak róla 
Londonban, és az angoloknál tartózkodó Jean Du Bellay francia 
követ is írt minderről Montmorency marhalnak. János fél évig 
tartó erdélyi tétlenségét persze nem felejtette el a szultán, így – a 
velencei dózse törvénytelen fiát – Lodovico Grittit kinevezte a 
magyar király kincstartójának. Gritti – Ibrahim nagyvezír bizal-
masaként – a Porta meghosszabbított keze és szeme lett, hiszen 
ezután már ő intézte János király pénzügyeit. A Párizsban tar-
tózkodó egyik angol követ szeptember 20-án kiváló részletes-
séggel számolt be minderről. Véleménye szerint Szapolyai János 
kiválóan megértethette magát a szultánnal, ha egyáltalán a he-
lyén maradhatott. Szülejmán szultán minden addiginál nagyobb 
hadserege élén zúdult János király Magyarországára, s bár szö-
vetségi kapcsolatban állt Szapolyaival, és legfőbb célja Bécs be-
vétele volt, ígérete ellenére katonái nem kímélték a magyar király 
fennhatósága alatt álló területeket. „Önkéntes csapatait előreküldve, 
Szolimán meghagyta, hogy széltében-hosszában az egész pannóniai terüle-
tet fosztogassák, a többi részeket pedig tűzzel-vassal pusztítsák el” – írta 
Bethlen Farkas történetíró. A szultán parancsot adott tisztjei-
nek, hogy minél több magyar urat fordítsanak János király hű-
ségére, ezért a katonák szó szerint vadásztak a Ferdinánd pártját 
fogó magyar nemesekre. Nádasdy Tamás és Várday Pál köny-
nyűszerrel jutott Szülejmán kezére: mindketten megadták ma-
gukat. A budai várnagyot saját bajtársai hagyták cserben: „Ná-
dasdyt megkötözve hátrahagyták, és a várból kivonultak… Nádasdyt 
pedig először zsolddal próbálta meg szolgálatába állítani [a szultán – B. 
R.], de mikor az a feltételt nem fogadta el, János kérésére emberséggel 
szabadon engedte, és sokáig azután előtte nagy megbecsülésben állott.” 
Ferdinánd király budai várnagyának, Nádasdynak életéért előbb 
Lodovico Gritti, majd Brodarics István és Statileo János alku-
dozott. Tárgyalásuk eredményeképpen a szultán szabadon en-
gedte Fogaras örökös grófját, aki a kényszernek engedve hűség-
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esküt tett Szapolyainak. Sir Francis Bryan Párizsból jelentette 
VIII. Henrik királynak, hogy lényegében reménytelen az ellenál-
lás az oszmánokkal szemben. A Flandriából gyűjtött hírek alap-
ján Sir Bryan szemléletesen bemutatta a szultán hihetetlen erő-
fölényét az angol királynak: a követ értesülése szerint Szülej-
mánnak háromszázezer katonája tartózkodik a Magyar Király-
ság területén. Ezenkívül a szultán hatvanezer fős segédcsapata, 
harmincezer tevéje, háromezer folyami hajója állomásozik az 
ország területén, és Gritti is segítségére van húszezer könnyűlo-
vassal. A Flandriából gyűjtött hírek alapján Báthory István ná-
dornak és Ferdinánd királynak ezzel a roppant sereggel szem-
ben összesen harmincezer katonája van, és Sir Bryan szerint 
amennyiben V. Károly nem küld milliós hadisegélyt, vagy lega-
lább ötvenezer katonát Bécs védelmére, nemcsak a Magyar Ki-
rályság, de Ausztria és a Német-római Birodalom is bajba ke-
rülhet. Érdekes tény, hogy VII. Kelemen pápa segélykérő levelet 
küldött Thomas Wolsey-nak, mert Rómában fogadta az angol 
uralkodó érdekeit (is) képviselő Paolo Casale-t, aki VIII. Henrik 
nevében megígérte, hogy Anglia hadisegélyt biztosít Magyaror-
szágnak a török ellen. Kérdéses, hogy a Cognaci Liga tagjaként 
mire gondolhattak az angolok, hiszen ebben az esetben nyilván 
nem a török pártján álló Szapolyait, hanem egyértelműen I. 
Ferdinándot kellett volna támogatniuk. Álságos ígéret volt. A 
franciák is igyekeztek a pápa előtt jó benyomást kelteni azzal, 
hogy negyvenezer gyalogost és háromezer nehézlovast ígértek a 
török ellen, miközben szoros szövetségi kapcsolatban álltak az 
oszmánokkal. 

Hiába volt nagy létszámú az oszmán sereg, arra már nem fu-
totta az erejéből, hogy Bécset bevegye. Az egyik antwerpeni 
angol faktor világosan megírta Thomas Cromwell-nek, hogy a 
törökök Bécs környékén állomásoznak, de nem tudják ostrom 
alá venni a várost. „Szolimán teljes seregével Bécsnek vette útját” – 
tudósított Bethlen Farkas –, „de valamivel lassabban haladt előre, 
mint ahogyan óhajtotta, mert vonulását az igen gyakori záporok és az 
ezektől megáradt folyók, amelyek sok helyen medrükből kilépve széltében-
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hosszában elárasztották a szántóföldeket és a mezőket, erősen akadályoz-
ták. A Duna is a szokottnál jobban megduzzadt, ami a hajózást alkal-
matlanná és kevésbé biztonságossá tette.” A fenséges török szultán 
hadserege 1529. októberében, 23 nap ostrom után sikertelenül 
vonult vissza Bécs alól. János király a török uralkodó által hát-
rahagyott háromezer fős katonai alakulattal kiegészülve rögtön 
nekilátott az értékes, és őrizetlenül hagyott felvidéki bányák 
elfoglalásához. Antwerpenben és más, nyugat-európai városok-
ban is elterjedt az álhír, hogy Szapolyai János a szultánnal tart, 
és Szülejmánnal visszatér Sztambulba. Ferdinánd király eközben 
nem mozdult Bécs biztonságos falai mögül, mert túl kicsi volt a 
serege ahhoz, hogy üldözőbe vehesse Szülejmán szultánt. Az 
Itáliában tartózkodó Ghinucci 1529. november 28-án jelentette 
VIII. Henriknek, hogy a török elhagyta Magyarország területét, 
és már Belgrád környékén jár. Az előrenyomuló Niklas Graf zu 
Salm ezúttal csak Esztergomig jutott zsoldosaival, mert az érse-
ki városnál jelentős ellenállásba ütközött, és a tél is próbára tette 
csapatai mozgatását.  

János király – saját és ellensége hadi cselekményei ellenére – 
továbbra is szorgalmazta a Ferdinánddal való megegyezést. I. 
Zsigmond 1529 karácsonyán kelt levelében üdvözölte János 
szándékát, hogy továbbra is meg akar egyezni ellenfelével: „Vá-
laszolunk ugyanabból az okból felségednek, s ezt a legkegyelmesebb Ferdi-
nánd királlyal is összeegyeztetném; ha ez megtörténne, más megbecsültek 
nyilvánosságát tudhatnád magadnak, és semmit sem hagynánk figyelmen 
kívül az ügyben, ami a költségeket és a munka részét illetné.” 

Többszöri felszólítás ellenére VII. Kelemen csak az 1529-es 
török hadjárat után, az év végén lépett fel Jánossal szemben. A 
pápa Bolognában találkozott V. Károllyal, és a német-római 
császár nyomására elindította az egyházi vizsgálatot János ügyé-
ben. Elsőként Balbi Jeromost, a néhai II. Lajos király nevelőjét 
és diplomatáját, az egykori pozsonyi prépostot kérdezték ki, aki 
– nem meglepő módon – tanúsította, hogy Szapolyai már Mo-
hács előtt is hívta a törököt Magyarországra. Ezután a pápa 
vizsgálóbizottságot állított fel, és rövid időn belül – megbizo-
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nyosodva a vádpontok igazáról – kiátkozta és kiközösítette I. 
János királyt. Ez az exkommunikáció nem az egyházból történő 
kizárást, hanem a külső közösség megszakítását jelentette. A 
bulla tehát megtiltotta a szentmisén való részvételt, a szentségek 
felvételét és szentelmények végzését, és az egyházi tisztségek 
gyakorlását. 

1529. december 22-én Giovanni Piccolomini – a vizsgálóbi-
zottság egyik tagja – jelentette: „János erdélyi vajda [a megszólítás 
Habsburg nyomást mutat, mert VII. Kelemen korábban elis-
merte Szapolyai királlyá koronázását], mint a török szultán szövetsé-
gese és két támadásának okozója, az egyházi kiközösítés és hivatalvesztés 
büntetését vonta magára.” A kiközösítéssel valójában csak a Habs-
burgokat engesztelte ki Kelemen pápa, hiszen semmilyen ko-
moly diplomáciai foganata nem lett a bullának. Több szem-
pontból is érvénytelennek tekinthette János király az exkommu-
nikációt: 

1. VII. Kelemen pápa a dokumentumot nem iktatta be a 
pápai bullák regesta köteteibe. 

2. I. János királlyal nem közölték a kiközösítésről szóló 
bullát. 

3. I. Jánost a konzisztórium után négy nappal feloldozta 
Kelemen a bulla alól. 

A kiközösítés ellen élesen tiltakozott a francia udvar: „Ezek 
után senki sem tagadhatja, hogy a legfőbb ok, amiért a törökök a keresz-
tények ellen fegyverkeznek, nem más, mint a János királyon elkövetett 
gyalázat.” Az angol diplomácia is elutasította a bullát, és a követ-
kezőket jelentette Bolognából VIII. Henriknek: „…őszentsége, 
mert a császár [ti. V. Károly] kedvében akart járni, János magyar ki-
rályt kiközösítette.” 

Az exkommunikáció híre igen lassan terjedt Európában. A 
bulla egy példányát Ferdinánd király kétszáz példányban lemá-
soltatta, hogy gyorsabban megismerjék részleteit mind a német 
birodalmi rendek, mind a magyar egyházi és világi személyek. 
Ennek ellenére Fraknói Vilmosnak nem sikerült egyetlen példá-
nyát sem fellelnie, Óváry Lipót pedig csak részleges másolatok 
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alapján közölhette a kiközösítés szövegét – latin nyelven. Meg-
jegyzendő, hogy Fraknói a dokumentum híján is megfelelően 
következtetett a bulla tartalmára. János király 1530 elején kelt 
levelében tiltakozott az exkommunikáció ellen. A VII. Kele-
mennek címzett éles hangú jajkiáltásában nem nélkülözte a 
klasszikus hittudományi elemek megszólaltatását sem. Az Apos-
toli Szentszék vizsgálatot indított, és elmarasztalta egyébként a 
török szövetségi okmányt létrehozó Hieronim Łaski nagybáty-
ját, Jan Łaskit is. A gnieznói érsek, a nagy-lengyel nemesi ellen-
állás vezetője régóta tüske volt Róma szemében. A pápa színjá-
tékát követően úgy tűnt, hogy 1530-ban végre megvalósulhat az, 
amit korábban Magyarországon sokak reméltek: miután V. Ká-
roly császár sikeresen befejezte az itáliai háborút, a várakozá-
soknak és ígéreteknek megfelelően a birodalmi zsoldosokat 
bevetik a török ellen. Csakhogy a német-római császár több 
levélben is azt hangsúlyozta, hogy a birodalom erejét nem tartja 
megfelelőnek a törökkel szemben, s legjobb volna továbbra is 
inkább megegyezni a törökkel. Ahhoz pedig, hogy ez megvaló-
suljon, előbb Jánossal kellett valahogyan megbékélni. 
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Béke, háború és a „keresztény hit védelmezőjének” kiát-
kozása 

Sir Nicholas Harvey, VIII. Henrik király birodalmi követe július 
11-én, Osnabrückből tudósította urát arról, hogy „…egy megbe-
szélés zajlik Ferdinánd úr és Szapolyai között, melynek részleteiről azon-
ban egy szót sem lehet hallani.” A birodalom területén tartózkodó 
diplomata azt is közölte az angol királlyal, hogy a két fél közti 
békés megegyezés létrehozásán nemcsak a lengyel király, hanem 
Szapolyai János egy másik rokona és jó barátja, György szász 
választófejedelem is sokat munkálkodik. (A közvetítés fontos-
ságát maga a fejedelem is hangsúlyozta VIII. Henrikhez írott 
levelében.) 1530 júniusában már minden körülmény adott volt a 
megegyezés sikeréhez, Zsigmond királynak egyedül a helyszín 
kérdésében nem sikerült János király álláspontját érvényesítenie. 
Frangepán Ferenc érsek június 25-én informálta arról a krakkói 
udvart, hogy a biztonság érdekében a királyi tanács Franciaor-
szágba és Angliába küldte Brodarics Istvánt: „A konvent helyéről 
mindenesetre éppúgy gondolkodik legkegyelmesebb király urunk, mint 
arról, hogy a felesleges vérontás elkerülendő – ahogyan a konventről késede-
lem nélkül a legkegyelmesebb lengyel király úr és méltóságod is jelezték. 
[…]…a méltóságos, eszes Brodarics urat a franciák királyához küldte 
[ti. János király – B. R.], aki – bízom benne, hogy – holnapra már 
annál a királynál leend.” 1530. július 29-én Zsigmond tájékoztatta 
Jánost, hogy a megegyezés szervezése a legjobb irányban halad, 
Ferdinánd hajlandó Poznańba küldeni követeit. 

Miközben a lengyel diplomácia gőzerővel munkálkodott a bé-
ketárgyalás kivitelezésén, a magyarországi színfalak mögött a 
békülendő felek egészen más arcukat mutatták: Ferdinánd 
Ausztriában készültségbe helyezte az itáliai harcmezők győztes 
spanyol gyalogságának töredékét, János invitálására pedig au-
gusztus utolsó napjaiban magyar területen felbukkantak a 
szendrői bég csapatai. 1530. augusztus 2-án parancsot adott I. 
Ferdinánd Wilhelm von Roggendorfnak, hogy induljon Buda 
ellen (János fejére még vérdíjat is kitűzött). Ferdinánd döntését 
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bizonyára az idézhette elő, hogy a Portáról – Jurisics Miklós 
vezetésével – üres kézzel tértek haza követei, s ebből arra kö-
vetkeztetett, hogy János a szultán alattvalójaként semmiképpen 
sem köthet önmaga békét. Nyár végén, ismeretlen nagyságú 
pénzösszeggel a zsebében ért haza Londonból Brodarics István. 
VIII. Henrik titokban ismét támogatta János királyt a Ferdinánd 
ellen folytatott küzdelmében, minderről Niccoló Tiepolo velen-
cei követ Augsburgban kelt leveléből lehet tájékozódni. 

János szeptember 5-én tájékoztatta Zsigmondot arról, hogy 
terveikkel elindította követeit Poznańba, ugyanakkor a magyar 
király a nyáron még gyengélkedő Petrovics Péter királyi taná-
csost, a Szapolyai-család familiárisát Mehmed bég táborába 
küldte, hogy instrukciókat adjon a török portya János által ter-
vezett morvaországi útvonaláról. A szendrői bég csapatai azon-
ban – Thurzó Eleknek köszönhetően – a Vágnál nagy ellenál-
lásba ütköztek, s így nem Ferdinánd, hanem János országrészét 
prédálták fel, majd távoztak az országból. János ismét magára 
maradt a támadó Roggendorf csapatai ellen. 

Ilyen körülmények közt nyitotta meg kapuit Poznańban a bé-
ketárgyalás 1530. október 14-én. A tárgyaláson – a lengyel-szász 
erőfeszítések ellenére – a felek nem tudtak elmozdulni az ol-
mützi alapoktól, vagyis semmi kézzelfogható eredmény nem 
született, s a poznańi csúcs november 16-án bezárta kapuit. A 
felek ismét egymásra mutogattak: „Felhatalmazást adtunk követe-
inknek Poznańban a békekötésre, de lehetetlen volt elfogadni a vajda fel-
tételeit” – írta I. Ferdinánd Augsburgból 1530. november 20-án 
Zsigmondnak. 

1530. október 31-én I. Ferdinánd hadserege Wilhelm von 
Roggendorf vezetésével elfoglalta Esztergomot, Visegrádot, 
Vácot, és megkezdte Buda ostromát. János ismét a menekülését 
fontolgatta, de megérkezett Konstantinápolyból kincstartója, 
Lodovico Gritti, aki erős kézzel megszervezte a budai vár vé-
delmét. Roggendorf a tél beállta, egyre fogyatkozó spanyoljai és 
a szendrői bég felmentő seregének hírére feladta az ostromot, 
és visszavonult. Ez a momentum egyet jelentett János uralmá-
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nak gyors hanyatlásával, ugyanis a magyar király kénytelen volt 
kinevezni Buda „hős megmentőjét”, Grittit Magyarország kor-
mányzójának. A velencei kereskedő jócskán megnövekedett 
hatalma ellen az Ártándy testvérek, Czibak Imre, Várallyai Sza-
niszló mellett Statileo János és a püspök unokaöccse, Verancsics 
Antal is szót emelt. Ha még 1530 december utolsó napjaiban 
nem sejtette a Bégoglu ellenzéke, hogy mekkora hatalommal jár 
a király mellett kormányzónak lenni, akkor erre 1531 első napja-
iban erélyes választ kaphattak. Gritti a koholt vádak alapján 
korábban letartóztatott Ártándy testvéreket – akik mindvégig 
hűen szolgálták János királyt – 1531. január 10-én kivégeztette. 
Ártándy Pálnak nem volt szerencséje a budai országgyűlésekkel. 
Néhány évvel korábban, 1524-ben szintén árulással vádolták, 
majd a feldühödött köznemesek egy csoportja megverte őt. 
Testvére, Balázs helyzete is érdekes lehetett, hiszen Gritti letar-
tóztatásának idején a királyi testőrség parancsnokaként szolgálta 
János királyt. Statileo János – tüntetőleg – még az ítélet végre-
hajtása előtt elhagyta a királyi udvart. Döntésére magyarázatot 
adhat az a tény, hogy Ártándy Pál felesége (és hamarosan özve-
gye), Thelegdy Fruzsina testvére volt Katalinnak, akinek férjé-
vel, somlyói Báthory István erdélyi vajdával baráti kapcsolatban 
állt Statileo püspök. János király sem volt jelen a kivégzésen, a 
supplicium órájában vadászattal ütötte el fölös idejét. Hasonló 
sors várt az ellenzék további tagjaira is: Czibak Imre váradi püs-
pök nem kerülhette el végzetét, és Gritti következő áldozata 
bizonyosan a nagy tudású és befolyásos erdélyi főpap, Statileo 
lett volna, ha Czibak és Statileo unokaöccse, Patócsy Miklós 
1534-ben nem cselekszik gyorsan a Gritti-ellenes megmozdu-
lásban. A Roggendorfot meglepetésszerűen megleckéztető 
Gritti 1530. december 23-án levelet küldött V. Károlynak, 
melyben felhívta a császár figyelmét arra, hogy megszűnik a 
német területek háborgatása, ha Ferdinánd átengedi Magyaror-
szágot Jánosnak. 

Az ellenséges felek megbékélésére irányuló első jele, a jövőben 
kötendő békeszerződés záloga a visegrádi fegyverszünet volt. A 
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fegyverek kényszerítették ki a fegyvernyugvást, a szembenálló 
felek hadseregei, az erejük határa mutatta meg a fegyverszünet 
szükségességét. Wilhelm von Roggendorf tájékoztatta urát, Fer-
dinánd királyt Buda heves ellenállásáról, mellyel szemben tehe-
tetlen volt. Ezek után I. Ferdinánd utasította hadvezérét, hogy 
igyekezzen legalább a visszafoglalt területek jövőjéről gondos-
kodni, nehogy a védők – lelkesedésükben – ellentámadást intéz-
zenek. Ilyen körülmények között – a sikertelen ostrom után 
szinte közvetlenül – találkozott Ferdinánd követe, Roggendorf 
és János követe, Hieronim Łaski. 

1531. január 21-én – a fent idézett okok miatt csupán – három 
hónapra szóló fegyverszünetet kötött egymással a két király 
követe. Łaski – miközben már az újabb konstantinápolyi útjára 
készült – írt a lengyel kancellárnak is egy levelet, hogy távollé-
tében próbálja tűzben tartani a Habsburg-házat a megegyezéssel 
kapcsolatban: „Voltam Esztergomban is kétszer, ahol ugyanezzel a 
Roggendorf úrral változatos dolgokról tárgyaltam és vitatkoztam, amiből 
kiszivárgott egy bizonyos kétségtelen összhangja, szikrája az egyetértés-
nek…”  

I. Ferdinánd 1531. január 24-én kelt – Zsigmond királynak 
írott – levelében elismerte ugyan a fegyverszünet eredményét, 
de értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy ezt korábban, például a 
legutóbbi poznańi tárgyalás alkalmával miért nem lehetett kivi-
telezni. VIII. Henrik királyt 1531. február 25-én tájékoztatta 
Gregorio Casale a két magyar király közti megegyezésről. (A 
jelentést Velencéből küldte Casale, és egy bizonyos „Dominus 
Stephanus” a magyarországi forrása, aki minden bizonnyal 
Brodarics István lehetett.) 

A három hónapra kötött fegyverszünetet követő hetek mind-
két részről várakozással teltek. 1531. március 27-én levelet írt 
Ferdinánd a bátyjának, V. Károlynak, melyben tényként közli a 
német-római császárral, hogy tanácsára békét fog kötni a „vaj-
dával”, vagyis Szapolyai Jánossal. Ferdinánd szerint a magyar 
urak – beleértve a János-pártiakat is – késznek mutatkoznak 
arra, hogy – a császár támogatása esetén – csatlakozzanak egy 
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török-ellenes akcióhoz. Mindezt Gregorio Casale is hasonló-
képpen értékelte. Grandmont kardinálisnak arról számolt be, 
hogy a magyar követek (mind Ferdinánd, mind pedig János 
udvarából) egyre-másra érkeznek a pápához, hogy az egyházfő 
küldjön segítséget nekik a török ellen. Azt is hangsúlyozta az 
Itáliában tartózkodó angol követ, hogy a pápát nehéz feladat elé 
állítják, hiszen a keresztény fejedelmek nem egységesek a török-
kel szembeni álláspont kialakításában. Mindezt V. Károly csá-
szár Londonban tartózkodó követe is kiemelte. Chapuys meglá-
tása szerint a velencei dózse követe, valamint az angol királyi 
udvar is egyöntetűen azt kívánja, hogy a szultán ismét vezessen 
hadjáratot a Német-római Birodalom ellen. 

1531 áprilisában a lengyel udvaron keresztül ismét egyeztettek 
egymással a szembenálló felek. Március végén kelt levelében I. 
Ferdinánd király mindent megfelelőnek talált a fegyverszünet 
vagy békekötés kivitelezésére. A legjobban felkészített követeit 
küldte a tárgyalásra: a stájerországi Sigmund von Dietrichsteint, 
Sigmund Herberstein diplomatát és Leonhard Freiherr von 
Velst, a helyszínt pedig továbbra is Wilhelm von Roggendorf 
biztosította. I. János király április 1-jén, Medgyesről kelt levelé-
ben szintén úgy vélte, hogy a lehetőség adott a megállapodásra. 
Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a megegyezést 
„…minden fullánkság és álnokság nélkül ratifikálni” tudják a megbí-
zottai: Ráskai Gáspár királyi tanácsos, Frangepán Ferenc kalo-
csai érsek és Hieronim Łaski erdélyi vajda. János követei április 
közepén értek Buda várába, Ferdinánd követei ekkor már javá-
ban készülődtek a tárgyalásra Esztergom várában. János király 
követeinek vezetője, Łaski Budáról 1531. április 16-án kelt leve-
lében tájékoztatta Wilhelm von Roggendorfot, hogy készen 
állnak az egyeztetésre. 

A fegyverszüneti tárgyalás Habsburg részről nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket. I. Ferdinánd és követei arra számítot-
tak, hogy a visegrádi fegyverszünettel megkezdett úton haladva 
esetleg békeszerződés is kivitelezhető a János-pártiakkal. Szapo-
lyai hajlott is a hosszabb időre szóló béke tető alá hozására – 
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hiszen már kezdetektől fogva támogatta a javaslatot –, de a tö-
rök szövetség, és a frissen kinevezett kormányzó ténykedése 
miatt ez a lehetőség elúszott. I. Ferdinánd csalódott hangvételű 
levelekben tájékoztatta Prágából bátyját és a lengyel uralkodót. 
Úgy tűnik, ezúttal valóban mindent megtett a megbékélés érde-
kében, de csupán annyit sikerült elérnie követeinek a tárgyalá-
son, hogy a visegrádi fegyverszünetet 1531. május 18-án egy 
évre meghosszabbították. Łaski Piotr Tomickinak és Krzysztof 
Szydłowieckinek küldött levelet a lengyel udvar számára sem 
érdektelen ügy fejleményeiről: „Megérkeztünk a napokban néhá-
nyadmagunkkal Visegrádra, hogy a legkegyelmesebb római király követei-
vel tárgyaljunk; jelen voltak nyilvánvalóan: Wilhelm von Roggendorf nagy-
ságos elöljáró és generális kapitány, Leonhard Vels tiroli kapitány és 
marsall, Sigmund Herberstein tanácsos urak stb. Ott volnánk, és kölcsö-
nösen tapogatózva tárgyalnánk, de semmi mást nem érnénk el, minthogy 
ezután éves fegyverszünet köttetik.” Bár sok mindenről szó esett a 
korábbi, Roggendorffal zajló megbeszélések alkalmával, János 
ezzel az egy éves hosszabbítással is elégedett lehetett, hiszen 
maximálisan ki tudta használni a személyesen Ibrahim basától – 
Gritti fő támogatójától – Łaski útján kézbesített török feltétele-
ket. Mindezt úgy értelmezte az angol diplomácia, hogy I. Ferdi-
nánd két éves időtartamra szóló békét kötött Szülejmán szul-
tánnal, ami azonban nem állt közel a valósághoz. Érdekesebb az 
a hét oldalas, latin nyelven közreadott utasítás, melyet az angol 
királyi udvar adott John Clerk kezébe. Az instrukciókkal a pá-
pánál kellett eljárnia, jóllehet az egész szöveg ostorozta az egy-
házfő korábbi döntéseit. Az angol király ugyanis felrótta VII. 
Kelemennek, hogy helytelenül járt el Szapolyai János ügyében, 
mikor exkommunikálta a magyar uralkodót. De ha már átokkal 
sújtotta Szapolyait, miért engedi, hogy tárgyaljon a Habsburg 
fivérekkel, és miért szemléli tétlenül, hogy azok egyezkedjenek a 
törökkel, vagy akkor miért nem átkozza ki őket is az Anyaszent-
egyház kebeléből? 

Łaski úgy vélte, hogy a törökkel ideális körülmények közt akár 
a német-római császár is meg tudna egyezni. A további érdemi 
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tárgyalás, valamint a János és Ferdinánd király közt létesítendő 
béke ügyében a „kalandor-diplomata” nyáron Krakkóba uta-
zott, s a lengyel udvarból kért bebocsátást a Német-római Biro-
dalom területére. Július 8-án két levelet küldött – egyet János 
királynak, egyet pedig Frangepán Ferenc kalocsai érseknek, Ná-
dasdy Tamásnak és Brodarics Istvánnak – arról, hogy július 9-
10-én Ferdinándnál lesz, s onnan V. Károly császárhoz fog 
menni. Łaski azonban ezúttal elszámította magát: Ferdinánd – 
kémkedéstől tartva – nem engedte meg, hogy János király köve-
te a Német-római Birodalom területére lépjen. Łaski krakkói 
tartózkodása azonban így sem ment kárba, mert Ferdinándtól 
követek érkeztek Krakkóba, akik a fegyverszünet sikerére hivat-
kozva folytatni akarták a tárgyalásokat a magyar királlyal. 

Valóban, látszólag adottak voltak a tárgyalási feltételek Ma-
gyarországon, hiszen a visegrádi fegyverszünet is létrejöhetett. 
Azonban ez a fegyverszünet – annak egy éves meghosszabbítá-
sa – a Porta által is kívánatos fegyvernyugvás részleteit tartal-
mazta. A krakkói alku részletei viszont titkosak voltak, és a tár-
gyalássorozat olyannyira a színfalak mögött zajlott, hogy arról 
még a Szapolyai-párti lengyel főurak is csak később értesülhet-
tek. Szükséges volt ez az óvintézkedés, hiszen Grittin keresztül 
a török szultán majdhogynem napi rendszerességgel tájékozód-
hatott Magyarország ügyeiről. (Arról nem is beszélve, hogy 
Lodovico Gritti féltestvére ez idő alatt a francia királynál titkos 
paktumot kötött a török szultán nevében, melyben továbbra is 
támogatták egymást a Német-római Birodalom ellen folytatott 
háborúban.) 

A krakkói tárgyalás 1531. július 25-én kezdődött meg I. Ferdi-
nánd király követe, Sigmund Herberstein és I. János követe, 
Hieronim Łaski között, valamint a lengyel uralkodó részvételé-
vel. A titkos tárgyalás kedvezőtlenül indult, I. Zsigmond Krak-
kóból a következőképpen számolt be a nehéz kezdetről egykori 
sógorának, Jánosnak: „Féltettünk, mivelhogy nem terjedt más vélemény 
rólad, csak gyűlölség, s amire felkészültünk, hogy a létrehozandó megegye-
zéshez vezető utat elfojtják, különösen ebben az időben, mikor őfelsége és e 
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szerencsétlen országrész jóakaratára szorulnánk, s a javasolandó és létre-
hozandó konkordátumban és békében így előrehaladhatnánk.”  

A nehéz kezdetet azonban feloldotta Ferdinánd király követé-
nek ajánlata, mely a krakkói titkos megbeszélés hallgatólagos 
alkujához vezetett. A ferdinándi ajánlat lényegéről elsőként 
Zsigmond I. Jánosnak írt leveléből lehet értesülni: „Sigmund 
Herberstein, a legkegyelmesebb római király úr [ti. I. Ferdinánd ma-
gyar és cseh király – B. R.] követe, mivel levelet írtatok hozzá – amiért 
is hozzánk küldetett –, találkozót kért tőlünk. Ezekben a levelekben, 
amiket őfelsége írt, valóban viszonozta a te leveleidet, s látván, hogy a 
Török Birodalom téged hatalmában tart, akkor kívánná, hogy Kolozsvár-
ba és más helyekre területeidről – a közelben levő fellegvárba – muníció 
építtessék. Mert ez az ügy nyilván a fegyverszünet ellenében vezetne meg-
egyezéshez, melyben őfelsége nem kevesebbet, mint magát a török ellenséget 
kívánná megtámadni, s ott gyülekezne. A követe azt jövendölte, hogy 
bízvást harcba bocsátkozna, és sürget minket, hogy az itt előadott ügyről 
felségedet tájékoztassuk. Mikor az urának hozzánk intézett mandátumá-
ról és útjáról írattatott e levél, egyben tüzetesen kívánjuk, hogy ne a fegyver-
szünet által hozzánk csapott részekkel foglalatoskodjunk: sokkal többet 
kérünk felségedtől. Előre akarta látni [ti. Ferdinánd – B. R.], hogy a 
Török Birodalomnál és elöljáróinál mit intéztek, s hogy Kolozsvárott és 
más, a legkegyelmesebb római király őfelsége helyein nem ostromoltattad 
alattvalóit, idővel így nem fegyverszünetre, hanem paktumra fordíttatja 
figyelmét a közös ellenséggel szemben. Ebben őfelsége mint a keresztényi 
fejedelmek közti ügyben reménykedik…” A visegrádi fegyverszünet 
és a krakkói alku dokumentumaihoz csatolt kötelezettségek, 
miszerint „…Ferdinánd király Esztergom és Alsó-Visegrád várakat, 
továbbá János király Eger és Késmárk várost” a két közvetítő fél, a 
lengyel király és a szász herceg javára letétbe adják, továbbra is 
érvényben maradtak. Minderről VIII. Henrik is tudomást szer-
zett (I. Zsigmond király kancellárján keresztül), és egy 1532 
februárjában kelt levelében dicsérte az ötletes békéltető megol-
dást James Gardinernek. 

1531. október 8-án írt egy igen aggódó hangvételű levelet I. 
Zsigmondnak János. Trankvil Andreis királyi titkár ugyanis a 
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napokban jelentette a Szapolyai-párti udvarnak Konstantiná-
polyból, hogy a török Boszniában már szandzsákokat csinált, és 
a területet tartományának tekinti. János annak a véleményének 
adott hangot, hogy ha a magyar ügyek akként fognak haladni, 
ahogy eddig, Magyarország könnyen Bosznia sorsára juthat. 
Úgy vélekedett, hogy a törököt irritálja a magyar helyzet tisztát-
lansága, ezért őt, mint a Porta szövetségesét nagyon szorítja az 
idő. Másnap, október 9-én, hasonló hangulatú levelet íratott 
János király Paolo Casale részére Székesfehérvárról. (Ezt a leve-
let Gregorio Casale öccse rögtön a londoni udvarba továbbítot-
ta azokkal a levelekkel együtt, amelyeket János király csatolt a 
sajátjához, s melyeket Ibrahim pasa leveleiként nevezett meg.) 
János király a fent említetteken kívül azt is hangsúlyozta, hogy 
Havasalföld és Moldva egyaránt nagy veszedelemben van a tö-
röktől, de az is kétséges, hogy Buda lakossága ismét elviselne 
egy, a két évvel ezelőtti hadjárathoz hasonló fosztogatást és 
rablást. 

János ezen okból kifolyólag a fegyverszünetnél és a titkos al-
kunál komolyabb szerződést kívánt kötni Ferdinánddal. Nehéz 
helyzetben volt, hiszen napról-napra egyre kevesebb megbízha-
tó embere akadt az udvarban, a Habsburg-házzal szemben pe-
dig mindig is fenntartásai voltak. Miközben a bécsi udvar János 
király irányában láthatóan kimutatta lojalitását, követeket me-
nesztett Szülejmán szultánhoz, s fogva tartotta János követét, 
Hieronim Łaskit. Ferdinánd 1531. november 19-én Innsbruck-
ból levélben számolt be bátyjának, V. Károlynak Łaski ügyéről. 
A lengyel származású diplomata Ferdinándnak annyit elárult 
küldetéséről, hogy János becsületes feltételekkel kíván békét 
kötni vele és a német-római császárral. Egyúttal menlevelet kért 
a birodalom területére, hogy a pápához, a francia és angol ki-
rályhoz utazhasson (nyilván ezúttal nem akart igényt tartani a 
törökkel szövetséges Velence hajóira). V. Károly Tournai-ből 
üdvözölte Łaski elfogatását, s kifejtette öccsének, hogy semmi-
képpen sem szabad János követét a schmalkaldeni szövetség 
miatt megosztott birodalomba, vagy más külhoni területekre 
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bebocsátani. Egyúttal kérte Ferdinándot, hogy próbáljon ismét 
megegyezni a törökkel, de az ügyben mellőzze a lengyel király 
közvetítését. Ugyanakkor javasolta, hogy a Jánossal kötött fegy-
verszünetet hosszabbítsa meg.  

A Habsburg diplomácia konstantinápolyi követjárása sikerte-
len volt. Bebizonyosodott, hogy a török nem akar békét kötni, 
csak egyetlen feltétellel, nevezetesen ha I. Ferdinánd lemond a 
magyar koronáról. Így nem maradt más hátra, mint a fegyver-
szünet meghosszabbítása. 1532 januárjában Ferdinánd a „vajda 
úr” követeit Passauba hívatta az ügyben. Időközben János egy – 
az ügyben teljesen közömbös – lengyel követtel levelet küldött a 
német birodalmi rendek részére, melyben nyomatékosan hang-
súlyozta, hogy békében kíván élni a birodalommal, s a fennálló 
fegyverszünetet mindenképpen békére kívánná felcserélni. Já-
nos levele meglepte a birodalmi gyűlés résztvevőit, akik eddig – 
a Habsburg-ház diplomáciájának köszönhetően – úgy hitték, 
hogy János az ellenségük a törökkel kapcsolatos ügyeikben. 
Francis Diuteville püspök is arról számolt be Montmorencynek, 
hogy János király elégedetlen a Ferdinánddal kötött kondíciók 
tekintetében, ezért egy követet indított a francia és az angol 
királyhoz, aki majd beszámol Ferdinánd csalárdságairól, hogy a 
főherceg az alku megléte ellenére sem hagy fel az ellene folyta-
tott katonai akcióival. Szintén Diuteville püspök írta egy későb-
bi, Rómában kelt levelében, hogy a török ismét a Bécs elleni 
támadást fontolgatja. „Megkérdeztem a pápa őszentségétől ― írta 
Auxerre püspöke ―, hogy miért exkommunikálta János magyar királyt 
Bolognában, az ő meghallgatása nélkül, és a császár parancsára? A pápa 
azt válaszolta, hogy úgy tűnt, a hír igaz, hogy a török helyezte vissza mél-
tóságába János urat, aki ezzel ártott az Itáliában zajló eseményeknek, és 
egyben reméli, hogy a főherceg megerősíti a várakat és egyéb helyeket, és 
megvédheti a királyságot a török hódítástól.” Magyarország ügyében 
egyébként maga VII. Kelemen is írt az angol királynak. Az egy-
házfő Aquleia patriarchájára, Mark Grimanira hivatkozva közöl-
te VIII. Henrikkel, hogy a török nagy hadjáratra készül. A szul-
tán hatalmas flottát építtetett, és leginkább Rodosz lehet a cél-
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pontja, szárazföldön pedig Magyarországon keresztül Bécset 
fogja támadni. Ugyanezt a hírt megerősítette Sir John 
Mablisteyn, aki Badisford és Dyngley parancsnokát, Sir Giles 
Russell-t informálta a török szultán tervezett hadjáratáról. 

Szapolyai János nem bízott Ferdinánd szavában, ezért még a 
török támadás előtt útnak indította Andrea Corsini királyi titkárt 
Nyugat-Európa felé, hogy ismét némi segélyt gyűjtsön a külhoni 
királyi udvaroktól. János király fizetett firenzei követének sze-
mélyéről és rangjáról VIII. Henrik egyik leveléből lehet értesü-
lést szerezni. VIII. Henrik valószínűleg a Velencében tartózko-
dó Gasparo Spinelli királyi titkártól informálódhatott Corsini 
követi megbízatásáról, mert már 1532. február 9-én megüzente 
― a szintén Itáliában lakó ― Casalenak és William Benet dorseti 
főesperesnek, hogy mi az angol udvar álláspontja a magyar ügy-
gyel kapcsolatban. Az angol király levelében utalt arra, hogy már 
az 1529-es török hadjáratnál elfogadtak egy elvi nyilatkozatot I. 
Ferenccel, hogy a következő török konfliktus esetén a franciák 
negyvenezer gyalogost és háromezer nehézlovast, az angolok 
pedig húszezer gyalogost küldenek majd Magyarországra. VIII. 
Henrik kiemelte, hogy ezúttal is tárgyalt a francia király megbí-
zottjával Szicília, Magyarország és Nápoly (vagyis a lehetséges 
célpontok) ügyében. Rámutatott arra, hogy János királyt azért 
átkozta ki a pápa, mert békét kötött a törökkel, pedig a magyar 
király a paktum megkötése előtt kikérte VII. Kelemen vélemé-
nyét. Az angol király számára érthetetlen volt, hogy miért bün-
tetik azt az embert, aki meg akarja akadályozni azt, hogy saját 
országában tovább folyjon a keresztényi vér. VIII. Henrik re-
ményét fejezte ki, hogy a lengyel uralkodó közvetítésével foly-
tatni lehet a két ellenséges magyar király közt megkezdett tár-
gyalásokat, és a többi keresztény fejedelem is követi ezt az utat, 
mert ez az egyetlen lehetőség arra, hogy sikerrel lehessen fellép-
ni a török terjeszkedés ellen. James Gardiner nem volt ennyire 
bizakodó, úgy látta, hogy a két magyar király a lengyel közvetítés 
ellenére sem tud megegyezni egymással, mert a török szultán 
féltékenyen figyeli a tárgyalásokat. Augustine De Augustinis – 
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aki elsőként jelentette Londonnak, hogy a török hadsereg egyes 
csapatai már elindultak Bécs felé – szintén kétkedéssel szemlélte 
a Ferdinánd és János magyar királyok közt kötött fegyverszünet 
tartósságát. Marco Antonio Venier 1532. március 7-én, Rómá-
ból jelentette a Signoriának, hogy Szapolyai János és a lengyel 
király követei részt vesznek a német-római birodalmi gyűlésen, 
ahol előadhatják álláspontjaikat a vitás ügyekben. 

Miközben 1532. április 25-én elindult a török hadsereg 
Sztambulból Ferdinánd székhelye ellen, az egyezkedni próbáló 
Jánost – hátában a Ferdinánd-hű erdélyi csapatokkal – teljes 
bizonytalanságban hagyta a német birodalmi diplomácia. 
Brodarics István a bécsi udvar halogatása miatt felháborodott 
hangvételű levelet írt Tomicki alkancellárnak: „Ha szívből kívánná 
a császári felség és a felséges római király [ti. V. Károly és I. Ferdi-
nánd – B. R.] ezt a békét, akkor előzőleg sem támasztottak volna nehéz-
séget királyunk követeinek a császári felséghez való eljutása elé [ld. Łaski 
elfogatása – B. R.], s most sem vonakodnának attól, hogy tárgyaljunk 
róla felséges lengyel királyunk előtt…” A színfalak mögött persze 
János király is több vasat tartott a tűzben: Andrea Corsini tevé-
kenységéről V. Károly spanyol kémje, Rodrigo Niño jelentette, 
hogy egy ligát akar összekovácsolni a „vajda” nevében Francia-
ország, Anglia, Velence, a szász herceg és néhány birodalmi 
fejedelem részvételével a Habsburg testvérek ellen. V. Károly 
spanyol származású diplomatája már 1530-tól Velencében tar-
tózkodott, ahol többek közt a városállamba menekült zsidókat 
kellett megfigyelnie. Egyik jelentésében megállapította, hogy az 
angol királyi udvar a Casale fivéreken keresztül pénzeli a bajba 
jutottakat, akiket Elias Halfan és Marco Raphael vezethetett. A 
császár kémje úgy vélte, hogy VIII. Henrik szívesen fogadná a 
zsidókat a szigetországban, és az angol király keresi Szapolyai 
pártfogását az ügyben.  

1532 késő tavaszán ért Portugáliába Szapolyai követe, Andrea 
Corsini, aki jelenlétével igencsak nagy meglepetést okozott III. 
János király udvarában. A portugál udvarnál jelen levő spanyol 
követ óva intette attól III. Jánost, hogy fogadja Szapolyai köve-
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tét, ám a portugál uralkodó mégis kihallgatta Corsinit, aki szá-
mos érvvel igyekezett meggyőzni őt, hogy álljon el V. Károly 
pénzügyi támogatásától. Szóba került a krakkói alku során elért 
eredmény, melyet Corsini jó kiindulási alapnak vélt egy jövőben 
kötendő béke feltételeihez, valamint megemlítette ura házassági 
és trónutódlási terveit is, rámutatva arra, hogy a Habsburg di-
nasztia örökölheti Szapolyai országrészét, amennyiben felszá-
molják Magyarország területén a János király ellen folytatott 
hadjárataikat. Corsini ugyanakkor rámutatott arra is, hogy ha ez 
mégsem így történne, és a békefolyamatot továbbra is meg-
akasztják a Habsburgok, akkor Szapolyai jelentős támogatást 
remélhet az angol és a francia uralkodóktól. 

1532. május 23-án jelentették Erdélyből a német rendeknek a 
Ferdinánd-hű erők képviselői, hogy Grittit „…előreküldte a török 
a moldvaiakkal és vlachokkal Erdélybe, Szeben város megostromlására és 
egész Erdély elfoglalására. János vajda Lippa várában van katonáival…” 
(Mindezt a Velencében tartózkodó Giovanni Casale is megerő-
sítette VIII. Henriknek írott jelentésében.) Beszámoltak nem-
csak Szeben, hanem Visegrád ostromáról, s János tétlenségéről 
is. Az 1531-ben kötött krakkói titkos alkut betartotta János, ő 
maga távol maradt a harcoktól. Másfelől beengedte Erdélybe a 
katonai utánpótlást, és eltűrte az alkuban megnevezett erdélyi 
területeken fekvő várak megerősítését. Gritti és a moldvai vajda 
csapatai így a vártnál is keményebb ellenállásba ütköztek a spa-
nyol zsoldosokkal védett erődöknél. 

1532 májusában De Augustine jelentette Thomas Cromwell-
nek, hogy a Ferdinánddal kötött megállapodását János király a 
Rákos mezejére összehívott diétán szentesíttette. Továbbá meg-
erősítette, hogy támogatja a hosszabb időtartamra szóló békét, 
amit a francia király követének, Rincónnak is megígért. Thomas 
More bebörtönzését követően egy újabb Thomas-nak, mégpe-
dig a szintén alacsony sorból származó Cromwell-nek szavazott 
bizalmat VIII. Henrik a kancellári poszton. Cromwell ugyan-
csak Oxfordban végezte tanulmányait, majd külföldre utazott. 
Kiválóan beszélt olaszul, franciául, latinul. Hazatérte után elő-
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ször Thomas Wolsey alkalmazta (1514-től), majd Thomas More 
kancellár bukása után lett VIII. Henrik államminisztere, lord-
kancellárja (1532-től haláláig). Támogatta ura reformer elképze-
léseit, ezért szépen ívelt felfelé a karrierje (1533-1536 között 
titoknok, 1534-1536 között főlevéltáros), így lett a kovács fiából 
Essex első earlje 1540-ben.  

Időközben Hieronim Łaski elhagyta Franciaországot, ahol elő-
rehaladott tárgyalásokat folytatott János király nősülési szándé-
kának ügyében. A Londonban tartózkodó velencei követ, Carlo 
Capello szerint a navarrai király leánya, Madame Isabel neve is 
szóba került. (Szapolyai követét egy lengyel diplomata is segítet-
te Párizsban, akinek a nevét sajnos nem tudni. Május 8-án érke-
zett Londonba Camillo Orsini Pardo, az itáliai háborúk ismert 
hadura, aki János király követeként mutatkozott be VIII. Henrik 
udvaránál. Lehetséges, hogy e követ segíthette Łaski tevékeny-
ségét Párizsban.) A londoni udvar nagy figyelemmel, és vegyes 
érzelmekkel követte nyomon az újabb török hadjáratot. 
Ghinucci és Benet Rómából jelentette VIII. Henriknek, hogy a 
török sereg hadvezére, Ibrahim pasa április közepén vonult el 
Konstantinápoly alól. Thomas Upton kihangsúlyozta, hogy a 
szultán ezúttal a hadjárat kezdetekor proklamációban tette köz-
zé azon fejedelmek országainak nevét, akit ellenségként tart 
számon, és Anglia nem volt ezen államok között. De Augustine 
kiváló beszámolót küldött Norfolk hercegének, Thomas Ho-
ward kincstartónak arról, hogy a török július 24-én ért Budára, 
de a hajóhadat Ferdinánd sajkásai feltartóztatták. Jelentését szí-
nesítette a tizenkét harci elefánt történetével. A jószágokat a 
törökök megpróbálták áthajtani a Dunára vert hídon, de az ele-
fántok pánikba estek, mert az ormányaik hozzáértek a híd nyári 
naptól felforrósodott fémszerkezetéhez, és az megégethette az 
érzékeny szaglószerveiket. Perényi Péterről is említést tett De 
Augustine, aki úgy tudta, hogy a „népszerű magyar nemes” 
megtagadta saját birtokainak, erősségeinek átadását. Arról sem 
felejtett el írni a Ratisbonban tartózkodó követ, hogy Szapolyai 
János egyre népszerűtlenebb az országában, mert engedte, hogy 
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a török Lodovico Gritti személyében egy hóhért küldjön Ma-
gyarországra, aki sorra számolja fel a még befolyással rendelke-
ző nemesség hatalmát. 

1532. augusztus végén két oldalas, olasz nyelvű jelentés érke-
zett Szapolyai Jánosról Londonba. János király követe, Gregorio 
Casale öccse, Velencében előadta, hogy ura a jövőben is hábo-
rút kíván folytatni Magyarország teljes területének visszaszerzé-
séért, és nem akar felesleges béke megállapodást kötni Ferdi-
nánddal, aki a jelen hadjárat alatt bizonyította, hogy nem meg-
bízható partner. János király követe kérte a francia királyt, az 
angol uralkodót és a Sváb Liga jelenlevő megbízottját, hogy 
támogassák őt a Ferdinánd ellen folytatott küzdelmében, mert 
így egy egységes ország élén, jó eséllyel kiűzhetné a törököt a 
magyar területekről. 

1532-ben lényegében sikertelenül vonult el Kőszeg alól a tö-
rök hadsereg. Benet jelentette Norfolk hercegének, hogy Bécs-
ből október 12-én az a hír érkezett hozzá, hogy a török vissza-
vonult Magyarországról, és elpusztította a Dráván és a Száván 
felépített hidakat. Öt nappal Benet levelét követően a 
Villachban tartózkodó Thomas Cranmer már részletekbe menő 
beszámolót küldött VIII. Henriknek. A Cambridge-ben végzett 
teológus, hittudós 1532-től canterbury-i érsek Cranmer válasz-
totta el a királyt Aragóniai Katalintól, és adta hozzá Boleyn An-
nához. VIII. Henrik halálát követően ő lett az ország egyik ré-
gense, a protestantizmus nagy híve. Véreskezű Mária 
trónralépése után a rekatolizáció miatt börtönbe vetették, majd 
máglyahalált halt. Elkészült az 1532. évi hadjárat veszteséglistá-
ja, eszerint két vagy háromezer spanyol muskétás és négyezer 
török vesztette életét a hadjárat során. Ismét a civil lakosság járt 
a legrosszabbul: 15-16 ezer embert kardélre hánytak a törökök, 
és szokás szerint több tízezer keresztényt magukkal hurcoltak. 
1532. október 28-án török ellenes megállapodást kötött egymás-
sal Calais városában Anglia és Franciaország. A paktum értel-
mében a francia király a legközelebbi török hadjárat alkalmával 
53 ezer fős hadsereget küldene (ebből tizenegyezer nehézlovas 
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és háromezer tüzér), míg a szigetország huszonötezer fős kon-
tingenssel venné ki a részét a küldetésből. Nicholas Hawkins, 
Ely főesperese Mantovából értesítette VIII. Henrik királyt, hogy 
sem Ferdinánd, sem V. Károly nem kíván további békeszerző-
dést kötni a „vajdával”, és minden igyekezetükkel azon lesznek, 
hogy megvédjék a pápát és a keresztény közösségeket. (Minde-
zek ellenére Hawkins arról sem felejtett el jelentést tenni egy 
másik levelében, hogy a Habsburg fivérek által megbízott Fug-
ger ügynököt láttak János király mellett, akivel titokban tárgyalá-
sokat folytatott a magyar uralkodó. Sajnos nem tudni, hogy mi 
lehetett a megbeszélések tartalma, de gyanítható, hogy Szapolyai 
János bányáinak kitermelése körül zajlott a beszélgetés.) 

Ferdinánd és János király korábbi, meglehetősen hideg szelle-
mű fogadkozása ellenére már 1532. év végén megkezdődött az 
egyeztetés kettejük között. A lengyel király mellett György szász 
herceg is sokat segített János királynak, hogy végre békében 
élhessen nyugati szomszédjától. Ferdinánd azonban – az előző 
évekhez hasonlóan – csökönyös partnernek bizonyult. De 
Augustine 1533. február közepén, Bolognából azt írta Crom-
wellnek, hogy Ferdinánd pénzsegélyt kér az angol királytól, 
hogy visszafoglalhassa Budát és Belgrádot. Más ügyekről nem 
hajlandó tárgyalni a követe, akivel „olyan beszélgetni, mint egy 
süket emberrel.” Sir John Wallop Párizsban úgy hallotta, hogy 
Ferdinánd és János öt hónapra ismét fegyverszünetet kötött 
egymással. Szapolyai 1533 tavaszán újfent Konstantinápolyba 
küldte Hieronim Łaskit, hogy tárgyalást folytasson a Ferdinánd-
dal kötendő béke részleteiről. Minderről Ibrahim pasával Ferdi-
nánd követei is megbeszélést folytattak. Norfolk hercegének 
John Hackett azt jelentette Brüsszelből, hogy a római király 
békét kötött a szultánnal. A francia udvar azonban úgy értesült, 
hogy a főherceg még nem fogadta el a feltételeket, és megbízot-
tai tovább egyeztetnek az ügyben. 

1533 májusában részletes (négy oldalas, latin nyelvű) jelentés 
érkezett Londonba, melyben ismeretlen szerző beszámolt arról, 
hogy Szapolyai János sokkal nagyobb hajlandóságot mutat a 
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megegyezésre, mint Ferdinánd. A Velencéből(?) küldött jelentés 
kitért arra, hogy Jánost folyamatosan támogatják a lengyel király 
és a szász herceg diplomatái, egyikük sem kíméli magát a fárad-
ságoktól a megegyezés sikere érdekében. Lodovico Gritti jelen-
léte nehezíti Szapolyai dolgát, egyesek azt feltételezik – írta az 
ismeretlen szerző –, hogy a szultán János király szemmel tartá-
sára küldte a Bégoglut ismét Magyarországra. A dózse törvény-
telen fia jelentős számú lovassággal és mintegy négyszáz folyami 
hajóval érkezett Budára. Egyes hírek szerint Szapolyai Jánost a 
szultán csellel Konstantinápolyba hívatná, vagy kivárná, hogy az 
egyre inkább betegeskedő uralkodó eltávozzon az élők sorából, 
és Gritti ez idő alatt átvenné tőle a királyi hatalmat. A levél írója 
szerint János király is felismerte a napról-napra rá nehezedő 
végzet súlyát, de nem tud ellene mit tenni. 

Az angol diplomácia szemszögéből nézve Lodovico Gritti ha-
talomátvétele jól jöhetett volna VIII. Henrik számára, hiszen a 
Bégoglu személyében egy Szapolyainál jóval radikálisabb politi-
kus került volna Magyarország élére, akivel a Habsburg fivérek 
még kevésbé tudtak volna zöld ágra vergődni, mint János király-
lyal. Továbbra is kiemelt fontosságú ügy volt Londonban a ma-
gyarországi hatalmi harc, mivel 1533 nyarán VIII. Henrik úgy 
döntött, hogy újra nősül. Az angol király nem tudott tovább 
várni a pápa időhúzására, június elsején megkoronáztatta 
canterbury-i érsekével Boleyn Annát, akivel már hét éve viszo-
nya volt (és akivel már titokban összeházasodott…). Ezzel 
azonban bigámiát követett el, ami súlyos vétség volt az Anya-
szentegyházzal szemben. A törvényes feleségétől, Aragóniai 
Katalintól ugyanis Thomas Cranmer érsek választotta el Henri-
ket, nem pedig az egyházfő. V. Károly nyomására VII. Kelemen 
pápa még júniusban exkommunikálta VIII. Henriket. I. Ferdi-
nánd a botrányos ügy miatt megszakította a kapcsolatait az an-
gol királlyal, és visszavonta igényét a pénzsegéllyel kapcsolatban. 
VII. Kelemen nem szívesen sújtotta átokkal az angol királyt, 
mivel Anglia a stabil keresztény államok közé tartozott, és az 
egyházi adóból Rómába befolyó jövedelem is jelentős volt. 
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Ezért a pápa szeptemberig feloldotta az átkot, azzal a kikötéssel, 
hogy VIII. Henrik rendezi kapcsolatát V. Károly nagynénjével. 
Az angol király azonban végleg szakított Katalinnal, a Habsbur-
gokkal és a pápával. Kezdetét vette egy igen rövid ― mindössze 
egy évig tartó ― jogi folyamat, mely az anglikán egyház beveze-
tését szorgalmazta. Az új egyház feje természetesen a minden-
kori uralkodó lett. 

János király kiközösítésének feloldása sokáig váratott magára, 
de ― szemben Henrikkel ― legalább megtörtént. Nem Kanos-
sa-járás mentette fel Jánost a bulla alól, hanem a diplomácia 
újbóli fordulata: VII. Kelemen halálát követően III. (Farnese) 
Pál (1534-1549) lett a pápa, aki erőteljesebb eszközökkel sürget-
te a megbékélést, mint elődje; másrészt Ferdinánd és János kö-
zött kibontakozott a béke reménye. Brodarics István kedvező 
hangulat és időpont megválasztása után kérte a pápai nunciust, 
Giovanni Morone modenai püspököt, hogy vizsgálja felül 
őszentsége az igazságtalanul elítélt János király ügyét. 1538. jú-
nius 16-án a modenai püspök, bécsi nuncius levelet írt ez ügy-
ben Farnese bíboroshoz. Végül az 1538. évi váradi egyezmény-
nyel egyetemben a Szentszék is megbékélt Jánossal, és feloldotta 
őt az egyházi kiközösítés terhe alól. 
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A Buda-Velence-London háromszög 

Cornelius Schepper a lengyel követtől, Sebastian Opalińskitől 
arról értesült, hogy a magyar méltóságok egy új királyt akarnak 
választani Szapolyai János helyett, aki egyre kevésbé alkalmas a 
keleti országrész vezetésére. János király leváltásán a legtöbbet 
talán Hieronim Łaski szervezkedett, a címzetes erdélyi vajda írt 
is ez ügyben I. Zsigmond királynak, hogy fiát, Zsigmond Ágos-
tot szívesen látnák a magyar nemesek az ország élén. Łaski úgy 
képzelte el, hogy a lengyel király fia mellett kormányzók dol-
goznának, ugyanúgy, mint János király jobbján Gritti. A 
Bégoglu János király újabb hívét távolította el, ezúttal Athinai 
Simon budai udvarbírót és várnagyot, az arany- és sóbányák 
felügyelőjét, valamint Pozaka Pál budai vámost menesztette 
posztjáról. Nádasdy Tamás ellen is nagyon érett Gritti haragja, 
de figyelmeztette őt Trankvil Andreis, így Nádasdy még időben 
kicsusszanhatott a harapófogóból. Igaz, hogy ez a manőver 
olyan jól sikerült Nádasdynak, hogy 1533 után már egyszer sem 
tért vissza János király táborába.  

Nyár végén János király Konstantinápolyba küldte – utolsó 
megmaradt híveinek egyikét, a jogtudós – Werbőczy Istvánt, 
hogy tájékozódjon Gritti tárgyalásának eredményéről. A kons-
tantinápolyi egyeztetés a szokottnál is hosszabb ideig elhúzó-
dott. Laurence Stauber, az angol érdekeket képviselő nürnbergi 
kereskedő úgy informálódott, hogy János király követe kétszáz 
díszmagyar lovassal ment a szultánhoz, akinek ötvenezer dukát 
éves adót fizetett, és ezen felül tízezer dukát értékben adott 
ajándékba ötven aranykupát, elefántcsontot. Ez teljesen kimerí-
tette a király kincstárát. Közben Vaughan Kölnből azt jelentette 
Cromwellnek, hogy a másik király, Ferdinánd követe is ajándé-
kokat vitt a szultánnak, és nagyon igyekszik, hogy éves hadisarc 
fejében fegyverszünetet kössön a törökkel. A lengyel király kö-
veteinek ismét sikerült fegyverszüneti tárgyalást kötniük I. 
Szülejmánnal, de Magyarország ügyében megannyiszor hiába 
próbáltak meg közvetíteni. A magyar helyzeten maga a fenséges 
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szultán sem tudott kiigazodni: Lodovico Gritti – aki mindeddig 
a Porta legmegbízhatóbb embere volt – titokban egyezkedni 
próbált Habsburg Ferdinánddal a két királyság megosztásának 
kérdésében; Ibrahim nagyvezír, Szülejmán tehetséges diploma-
tája és hadvezére olyan híreket szivárogtatott ki a Portáról, hogy 
a törökök hajlandóak megegyezni Ferdinánddal. A Münchenben 
tartózkodó Christopher Mont – aki birodalmi nemesként több-
ször teljesített szolgálatot a londoni királyi udvarnak – arról 
értesült 1533. október 3-án, hogy a török szultán beleegyezett a 
„vajda” és Ferdinánd közti megegyezés tető alá hozására. A 
Bégoglu ismét Magyarországra érkezett, és 1534 elején már a 
bécsi diétán tárgyalt a Habsburg fivérek megbízottaival Szapo-
lyai János kárpótlási lehetőségeiről, mégpedig Szilézia és Mor-
vaország egyes területeinek élethosszig tartó tulajdonjogáról. 
VIII. Henrik megfigyelője, Mont szerint János király napról-
napra veszít tekintélyéből. Spanyolországból John Hackett je-
lentette Brian Tukenak, hogy a Konstantinápolyból hazatért 
Cornelius Schepper szerint nagy változások várhatóak Magyar-
ország fennálló hatalmi rendszerében, vagyis diplomatikusan 
megfogalmazta, hogy nem sok jót jövendöl János király számá-
ra. V. Károly Londonban tartózkodó követe úgy látta, hogy 
VIII. Henrik nagyon bosszús János király fokozatos gyengülése 
miatt, haragszik a pápára és a velencei diplomatákra egyaránt. 

1534. április 8-án megérkezett Londonba Andrea Corsini, aki 
János király titkáraként mutatkozott be a szigetország fővárosá-
ban. János király firenzei származású diplomatájának feladatairól 
Frangepán Ferenc és Brodarics István tájékoztatta Gregorio 
Casale-t. Szapolyai János követe több mint egy hónapig volt 
Londonban, onnan Párizsba utazott. VIII. Henrik ismét segít-
séget ígért Jánosnak, valamint egy követet küldött Velencébe, 
mert a városállamban nagyobb biztonságban tárgyalhattak a 
magyar uralkodó megbízottaival. János király a formálódó 
Habsburg ellenes Liga miatt igyekezett diplomáciai tárgyalásokat 
folytatni. Rómából azt jelentették V. Károlynak, hogy a „vajdát” 
mindenben támogatja az angol király, a franciától pedig már 
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húsz vagy huszonötezer dukátot kapott arra az esetre, ha ismét 
harcba szállna a római király, vagyis Ferdinánd ellen. Szintén e 
jelentésből lehet értesülést szerezni arról, hogy János király 
nemcsak a szövetség dolgában küldte Corsini testvérét a nyugat-
európai hatalmasságokhoz, hanem nősülési szándékát is igyeke-
zett bejelenteni. I. Ferenc ismét Navarra hercegének leányát 
ajánlotta fel Jánosnak. Pletykák szerint VIII. Henrik az elsőszü-
lött leányát, Máriát (később I. Mária (1553-1558) néven angol 
királynő) szívesen nőül adta volna Szapolyaihoz. A Londonban 
tartózkodó birodalmi követ figyelmét semmi sem kerülhette el, 
ezért egyre biztonságtalanabbá vált a Corsinivel folytatott tár-
gyalás. János király követei a Német-római Birodalom területén 
ellenségnek számítottak, ezért az európai kontinensen nem 
utazhattak akármerre, kétszer is meg kellett fontolniuk, hogy 
Angliából melyik kikötőbe hajóznak át. Nyilván az országokat 
elválasztó nagy távolság és ellenséges területek miatt születhetett 
az a kézenfekvő megoldás, hogy VIII. Henrik Velencébe küldte 
állandó megbízottját, Edmund Harwell-t. Az angol követ több 
éven keresztül fogadta az Angliából érkező utasításokat, levele-
ket, és futárok segítségével továbbította János király iratait Lon-
donba. Egy futár esetleges elfogása, „lekapcsolása” kisebb vesz-
teséget jelentett a királyi udvarok számára, mint egy jól képzett, 
több nyelvet beszélő diplomata elvesztése. A Szapolyai udvará-
val fennálló levelezésnél sokkal nagyobb jelentőséggel bírt a 
sztambuli angol követekkel való kapcsolattartás. Másrészt a 
nyelvhasználat kérdése is magyarázatot adhat a Buda-Velence-
London diplomáciai háromszög kibontakozására. Korábban is 
előfordult, hogy az angol király fizetett velencei diplomatái, a 
Casale-fivérek János király érdekeit is képviselték, Magyaror-
szágról szóló jelentések tucatjait küldték Londonba. Szapolyai 
János képzett diplomatái közül a legtöbben megfordultak a di-
vatos itáliai egyetemeken, általában Bolognában vagy Padová-
ban, és ezek a követek szívesen beszéltek, írtak olaszul. Az an-
gol királyi udvarban tucatjával találni olyanokat, akik 
peregrináltak, tanultak, diplomáciai tevékenységet folytattak 
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különböző itáliai városokban, így számukra sem okozott gondot 
az olasz nyelv használata. Ha a szultánnal kívántak kapcsolatot 
teremteni a keresztény udvarok, akkor a diplomáciai levelezés 
nyelve az olasz volt. Nem meglepő, hogy VIII. Henrik nemcsak 
Velencének vagy Sztambulnak, hanem Szapolyai Jánosnak is 
küldött olasz nyelven írott levelet, bár inkább a latin nyelviség 
jellemezte ezeket az iratokat. 

Amíg János király követe, Andrea Corsini Nyugat-Európában 
igyekezett urát az egyre bonyolultabbá váló magyar politikai 
buktatóból kirántani, Szülejmán szultán várakozó álláspontra 
helyezkedett. A szultán elringatta Grittit abban a hitében, hogy 
támogatja politikáját, így a kormányzó teljhatalmú szultáni meg-
bízottként tért vissza Magyarországra 1534. június közepén, 
Szülejmán pedig nyugodtan folytathatta a perzsák elleni háború-
ját. Sok János-párti nemes azonban megijedt Gritti újabb ma-
gyarországi útjától, ezért néhányan elbújtak előle, vagy sebtiben 
Ferdinándhoz pártoltak. Az „erdélyi három nemzet” felkelésre 
készülődött, a két ellenkirály hívei pedig – ellenségeskedésüket 
félretéve – összefogtak Gritti ellen. A kormányzó mintegy 
négyezer főnyi seregével tört Erdélyre, hogy hatalmának bázisát 
megalapozza. Grittit két, személyéhez hű, korábban János-párti 
főúr, Batthyány Orbán és Dóczy János (alkormányzó) csapatai 
kísérték. Egyértelműen az a szándék vezérelhette Grittit, hogy a 
Konstantinápolyban megalapozott tárgyalásokat kihasználva 
eltávolítsa János királyt és az uralkodó megcsappant táborát a 
hatalomból, s magát magyar királlyá koronázza. Rengeteg kin-
csét, mozdítható ingóságait, valamint két fiát (Antoniot és 
Pietrot) hozta magával Konstantinápolyból, ami a tartós beren-
dezkedésre utalt. 

János királynak egyetlen olyan híve maradt Czibak Imre váradi 
püspök és erdélyi vajda személyében, aki jól értett a hadviselés 
fortélyaihoz, és a király feltétlen híve volt. Gritti hadjáratának ő 
lett az első számú célpontja. Gritti Czibak ellen táplált gyűlöletét 
fokozta, hogy korábban számos alkalommal ellentmondott neki 
a püspök, valamint a Gritti pártját fogó Dóczyt még annak ide-
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jén felpofozta. A sérelmeket Erdélyben igyekezett megtorolni a 
kormányzó. Czibak és János király is pontosan tudták mi készül 
ellenük. János Budáról királyi paranccsal küldte Czibakot Gritti 
fogadására. Czibak egy hű embere kézbesítésével egy levelet 
juttatott el az Erdély kapujában állomásozó Grittinek, melyben 
hűségéről biztosította a kormányzót. Csakhamar azonban vita 
támadt Gritti és Czibak között, mert a kormányzó az ország 
előkelőit és a városok követeit magához rendeltette, míg a 
váradi püspök azt igyekezett megértetni, hogy Erdélyben gyűlést 
csak az erdélyi vajda hozzájárulásával lehet összehívni. 1534. 
augusztus 11-én Gritti Dóczyval orvul megölette a Kőhalom 
mellett sátorozó Czibak Imrét. Czibak fejével Gritti még elját-
szadozott, majd törökösen kopjára tűzte. Brassóból Medgyesre 
vonult, hogy ott országgyűlést tarthasson. Gritti következő ál-
dozata Statileo János erdélyi püspök lett volna. Időközben 
azonban a Portáról bécsi követek jelentették, hogy a vérengző 
kormányzó legfőbb támasza, Ibrahim nagyvezír hatalma repe-
dezik. Egy ismeretlen személy keze által olasz nyelven írott le-
vélből, mely Londonba került, kiderül, hogy Magyarországon 
senki sem tudja, hogy ki lesz a hatalmi válság nyertese.  

Gritti magyarországi elképzelései szertefoszlottak, lába alól ki-
csúszott a talaj. A moldvai vajda, Petru Rareş is ellene fordult, 
katonái és hívei elszökdöstek táborából. „János királynak jüve híre 
az Czibak haláláról, kin nagy sírást tőn.” Szapolyai János összefo-
gott a Gritti szándékait félreismerő Ferdinánd emberével, 
Mayláth Istvánnal, és közös erővel legyőzték a kormányzót: 
szeptember 29-én Medgyes ostromlói felkoncolták a velencei 
üzletembert. János király Gritti „fiait pedig – írta Bethlen Farkas 
–, akiket akkor a moldvai fejedelem, Péter hurcolt magával, valamivel 
később megölette. Dóczy Jánost a nép valósággal szétszaggatta, és a többi-
ek közül is, akik Grittivel voltak, csaknem valamennyit leöldösték.” 
Szerémi szerint Dóczyt egy széken „ülve ütötték agyon, mint egy 
kutyát.” Statileo János Padovában taníttatott unokaöccse, Ve-
rancsics Antal szerint Grittinek nemcsak fejét vették, hanem „az 
mellít felhasíták, az szívét kivevék.” Gritti ékszerkereskedelme által 
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gyarapított vagyona mind János király és az ő pártján állók 
zsákmánya lett. Ezt a zsákmányt maga Szülejmán szultán 1,2 
millió aranyra becsülte, a Bécsben tartózkodó velencei követ 
valamivel kevesebbre, de tény, hogy Szerémi György tudósítása 
szerint a kincset „Budára három jól megrakott szekéren tizenkét ökör 
alig tudta húzni. […] Nem merték nappal, hanem éjjel szállították az 
értékes kincset, amelyet nem bírtak behordani hat órán át.” 

Az ügy nagy visszhangot váltott ki, Gritti hívei ellen eljárást 
folytattak. 1534. augusztus 31-én Budán János elfogatta 
Hieronim Łaskit, akit a magyar király a Grittivel való összeját-
szás vádjával gyanúsított. Łaski testi épségéért valóságos misszió 
indult Lengyelországból. Még Zsigmond király is levelet írt Já-
nosnak a „kalandor” diplomata ügyében. 1534. szeptember 28-
án összeült a lengyel királyi tanács, hogy megvitassa a további 
részleteket Łaski felségsértési perével kapcsolatban. Arra a dön-
tésre jutottak, hogy a nagy tudású diplomatát – bár aljas érdeke-
ket képviselt – mindenképpen meg kell menteni a fejvesztés 
elől. 1534. október elején Krakkóból követbizottságot indítottak 
– Jan Kościelecki királyi kamarás vezetésével – Jánoshoz Łaski 
botlásának elsimítása ügyében. A lengyel udvar azzal próbálta 
védeni az elfogott diplomatát, hogy Jánosnak igen nagy szolgá-
latot tett annak idején, és ezért nagyon megsiratnák őt, ha ebben 
a gyalázatos ügyben baja esne. A politikai élettől évek óta visz-
szavonult Jan Łaski is levelet írt unokaöccse nevében Jánoshoz, 
sőt – mint a levél keltezéséből kiderül – Késmárkra utazott, 
hogy a lengyel király által indított követbizottságon kívül szemé-
lyes jelenlétével nyomást gyakoroljon a kellemetlen ügy meg-
nyugtató rendezésének érdekében. 

Brodarics István 1534. október 9-én Váradról levelet küldött 
Piotr Tomickinak. A levelével – saját maga bevallása szerint – 
arra törekedett, hogy – mint egykor Mohács esetén, most is – 
tisztázza azt a zűrzavart, ami Magyarországon történt. „Ó, bará-
tom, ó, Istenem, micsoda időket élünk ebben a legnyomorultabb és tönkre-
tett királyságban. Jót reméltünk, és íme, nyugtalanságot kaptunk. Támo-
gattuk a békét, de nem jövend. […] Összegezve a történteket: Lodovico 
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Grittit – aki érdemessége, hűsége, gazdagsága, ereje révén a két királyt a 
jövendőben békíteni akarta – főtisztelendő őméltósága a váradi püspök úr 
meggyilkolásáért – ami akkor Erdélyben tartatott – Medgyes városban 
elrekesztették, s ily módon elfogatták, s – fogjatok meg! – megcsonkíttat-
ták; fiát minden kincseivel, hadseregével és szolgáival a moldvai vajdához 
küldte, de azok a tumultusban lecsaptak rá, és elhurcolták. Dóczy János 
– ugyanannak [ti. Grittinek] a kincstartója – a forgatagban eltűnt. Én 
Batthyány kapitány hűsége által Kolozsvárott őrködtem. A magyarok és a 
vlachok mindenben együttműködtek. A törököktől sokan eltűntek. Sze-
gény Tranquillus, a mi, és Gritti titkos kancellára ott elfogattatott, és 
szemmel tartatott. Ezek vannak itt, amik a napokban történtek. Akkor 
a király, az én legkegyelmesebb uram bevonult Erdélybe, és megbékél a 
tartomány, s kötelességében megtartatik. Most megyek, hogy Thurzó úrral 
a béke ügyében szerencsével létrehozhassuk a konventet.” 

Velencében ezalatt János király és VIII. Henrik követei foly-
tatták a Londonban megkezdett tárgyalást. Az angol király 
Gregorio Casale öccsének szolgálatait felajánlotta János király-
nak, amin állítólag mélységesen felháborodott V. Károly. Az 
angol-magyar csúcson többek közt ismét felvetődött János ki-
rály nősülési szándéka, a pápai felmentés kérdése, a Gritti ügy 
okozta új szövetségi rendszer kialakítása, és a Habsburg fivérek 
ellen folytatandó háború támogatása. Gregorio Casale az angol 
kancellárnak, Thomas Cromwellnek jelentette 1534. november 
9-én Rómából, hogy a gyűlölt Lodovico Grittit, a dózse tör-
vénytelen fiát eltávolították János király emberei, és Łaski ügyé-
ben is tárgyalást folytatnak, aki szintén részese volt a zűrzavar-
nak. Casale hat nappal később már azt írta, hogy a magyar király 
– betegeskedése ellenére – ura a helyzetnek. 1535. január 5-én 
örömmel jelentette Cromwellnek, hogy az angol király megbí-
zottai (a sokat emlegetett Peter Vannes is köztük lehetett) min-
den kérdésben megegyeztek János királlyal, és a jövőben még 
alaposabban összehangolják majd döntéseiket. Minden valószí-
nűség szerint a magyar király ismét pénzsegélyt kapott az angol 
és a francia királytól, mert V. Károly megfigyelője Londonból 
jelentette 1535. január 14-én, hogy a „vajdát” sok pénzzel ellát-
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ták e királyok, hogy folytassa a Habsburgok elleni harcot.  
János király a vártnál gyorsabban, és igen hathatósan rendelke-

zett Łaski ügyében. A lengyel diplomatát 1535 januárjában sza-
badon engedte. János – Zsigmondnak írt levelében – arra hívta 
fel a lengyel udvar figyelmét, hogy Łaski nem mások nyomására 
keveredett a felségárulás ügyébe, s fogsága alatt is bebizonyítot-
ta, hogy mindent képes megmozgatni saját boldogulásáért („még 
barátai és családtagjai jó hírnevét is eljátszotta a semmiért cserébe, 
[…]…a menekülése üdvéért”). Łaski a fogságából szabadulva haza-
felé menet utoljára még megsarcolta Debrecent, és Késmárkon 
keresztül érkezett lengyel földre. Miközben Hieronim Łaski 
ügye rendeződött, János király a megüresedett váradi püspöki 
székbe Fráter Györgyöt ültette (1534. november 1-jén), az erdé-
lyi vajda pedig a Gritti ellenes harcokban résztvevő Mayláth 
István lett. Földijét, a traui Franjo Trankvil Andreis-t, aki Gritti 
titkáraként esett a moldvai vajda fogságába, Statileo János vál-
totta ki ötszáz dukát fejében. A politikai elitben lezajló változá-
sokról hű képet lehet kapni Casale jelentéséből, amit 1535. janu-
ár 22-én küldött Londonba. A jelentésében nagyrészt a zágrábi 
püspök levelére támaszkodott, azt is mellékelten küldte a szi-
getországba. Leírta, hogy János király megerősítette Buda vé-
delmét, a tiszántúli várakat, de főleg Váradot tartja erős kézben. 
A temesi ispán, János király megbízható embere birtokolja 
Lippát, Solymost és Hunyadot, és már Erdély is megnyugodott. 
Czibak Imre váradi püspök meggyilkolása, Gritti kormányzó 
megbuktatása és kivégzése, Hieronim Łaski kegyvesztése bizo-
nyította, hogy a békésnek látszó felszín egy uralkodásra képte-
len, szemlélődő királyt takar. A Gritti ügy nyertesei: Fráter 
György, aki Czibak helyére került a váradi püspöki székbe, Pet-
rovics Péter királyi tanácsos; a Ferdinándtól elpártoltak: Majláth 
István, aki Łaskit váltotta a névleges erdélyi vajda méltóságában, 
valamint Török Bálint temesi főispán, aki az erélyes Czibak 
halála után harctéri tapasztalatával segítette Szapolyait, mind-
mind János király utolsó éveinek olyan kulcsfigurái lettek, akik 
egymagukban képesek lennének uruktól átvenni a hatalmat. 
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1536-ra a János király pártján álló politikai elit tehát újfent cseré-
lődött, s ugyanolyan hataloméhes karrieristák vették őt körül, 
mint korábban, Gritti kormányzósága idején. 

A Gritti-ügy 1535-ben még korántsem zárult le. János attól 
tartott, hogy a szultán a sikeres perzsa hadjáratot követően elle-
ne fordul, megbosszulja rajta és országán Gritti halálát, amivel a 
krízishelyzet nem oldódott meg. A szultán előtt János követei 
azon munkálkodtak, hogy Grittit árulóként tüntessék fel, mi-
közben 1535. május 10-én, Bécsben Brodarics István a béke 
ügyében tárgyalt Ferdinánd megbízottaival. Ferdinánd sem tét-
lenkedett, Konstantinápolyban levő követei útján értesítette 
Szülejmánt, hogy Gritti meggyilkolásáért Jánost terheli a felelős-
ség, és követelte, hogy a „vajda” helyett ruházza inkább rá a 
magyarországi hatalmát. Brodarics István annak ellenére, hogy 
János nevében békét kínált az ország felosztásának alapján, nem 
járt sikerrel Bécsben. Brodarics bécsi tárgyalása lényegében ele-
ve kudarcra ítéltetett, mivel Ferdinánd sokkal inkább azzal fog-
lalatoskodott, hogy a Velencéből Londonba utazó diplomatákat, 
akik János király nevében jártak volna el az angol királynál – s 
akiket valamikor május elején a római király katonái feltartóztat-
tak –, módszeresen kifaggassa. Az angol udvar értesülése szerint 
a letartóztatott diplomatákat, név szerint Andrea Corsinit, Paolo 
Casale-t és egy kereskedőt, akinél szintén találtak leveleket János 
király aláírásával, Bécsbe vitték. Gregorio Casale arról írt 
Cromwell-nek 1535. május 14-én, hogy senki sem tudja az igaz-
ságot az ügyben, de annyi bizonyos, hogy János király követeit 
akkor tartóztathatták le, amikor Spanyolország felé igyekeztek. 
Corsini titkára, Marco Antonio Bentivoglio el tudott menekülni 
a letartóztatás elől, ő tájékoztatta elsőként János király budai 
udvartartását a történtekről. Edmund Harwell is megerősítette 
Casale értesüléseit, azzal a kiegészítéssel, hogy Ferdinándnak 
nem áll szándékában szabadon engedni János király követeit. V. 
Károly londoni megfigyelője, Chapuys elégedetten jelentette a 
császárnak, hogy a „vajda” követei sem Angliába, sem Francia-
országba nem jutottak el, pedig már nagyon várták őket. Ami-
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kor Chapuys a levelét írta V. Károlynak, Gregorio Casale már 
örömmel jelenthette Cromwell-nek, hogy bátyja, Paolo Casale 
megszökött Ferdinánd bécsi börtönéből, és a legutóbbi levele 
szerint Zágrábtól tíz mérföldre talált menedéket. Angyal Dávid 
német forrásra hivatkozva írta azt, hogy Verancsics Antal 1535 
májusában tért haza Váradra angliai és franciaországi követjárá-
sáról. Lehetséges, hogy János király követe hozta magával a 
nyugat-európai udvarokból a váltót, bár erre angol forrásokban 
nem találni adatot. 

Mindeközben Gregorio Casale Frangepán Ferenccel tárgyalt 
Rómában János király ügyéről. Lodovico Gritti kiiktatása miatt 
János király nagy veszedelembe került, de – amint azt a kalocsai 
érsek előadta – Ferdinánddal hiába tárgyalt Brodarics István, a 
római király ugyanolyan gőgös és arrogáns, mint azelőtt, nehéz 
vele párbeszédet folytatni. 1535. július 27-én jutott Casale tu-
domására a hír, hogy János király másik követét, Andrea 
Corsinit, aki nem tudott elszökni bécsi fogságából, Ferdinánd 
tanácsosainak nyomására kínvallatás alá vetették. A követ annyit 
elárult a vallatás során, hogy a francia király bízta meg azzal a 
feladattal, hogy zavarja meg a két magyar király közt kötendő 
békét. Casale augusztus 28-án, Bolognából arról írt Cromwell-
nek, hogy a bátyja, Paolo Casale ismét János király szolgálatába 
kíván szegődni. Úgy tűnik, hogy a követek elfogatása sem zavar-
ta meg az angol és a francia királyt abban, hogy pénzügyileg 
támogassa János királyt. Sir John Wallop ugyanis, aki 1527-es 
látogatása óta szívén viselte a magyarok és a lengyelek ügyét, 
Lord Lisle-hoz írt levelében félreérthetetlenül célzott arra, hogy 
1535 novemberéig elküldik a János királynak megígért pénzösz-
szeget. Angliában, ebben az időben jelentős átalakulási folyama-
ton esett át a katolikus egyház. Az anglikán egyház bevezetése 
után VIII. Henrik nyílt támadást indított az egyházi birtokok, 
javak, kolostorok ellen. A szekuralizált egyházi jövedelmek je-
lentősen gyarapították a király kincstárát, másrészt Anglia meg-
tagadta a pápának továbbítandó adók befizetését. A visszás, és 
meglehetősen türelmetlen egyházi reform miatt ellenállási moz-
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galom bontakozott ki VIII. Henrikkel és Thomas Cromwell-lel 
szemben. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kolostorokból 
elűzött angol szerzetesek többsége nem a makulátlan múltjáról 
volt híres: a szigetország szokásjoga szerint ugyanis az a gyilkos, 
aki a hatóságok elől elszökve vagy menekülve kolostorba vonul, 
szent és sérthetetlen. Ezért a kolostorok lakóinak elüldözése, az 
épületek lerombolása és elkobzása, kisajátítása nem okozott 
különösebb szívfájdalmat a királynak és kancellárjának. 

Francesco Casale Rómából, 1536. január 10-én azt írta Crom-
well-nek, hogy a magyar király továbbra is retteg Gritti meggyil-
kolása miatt, attól fél, hogy a szultán bosszút áll rajta. Casale azt 
hallotta, hogy János király két, Bécsben tartózkodó követéből 
(Brodarics és Frangepán) az egyiket V. Károly, a másikat Pál 
pápa várná, de Ferdinánd király nem engedi meg a követeknek, 
hogy elhagyják Bécset. Ugyanakkor Gregorio Casale-ról nincs 
megbízható híre, azt híresztelik, hogy a római király elfogta, és 
csak akkor szabadulhat, ha megkötötték a békeszerződést János 
királlyal. 

Bár Szülejmán békésnek és barátságosnak mutatkozott, János 
királyt kétségek gyötörték, hogy vajon mikor és hol lesz a Gritti 
ügy vége. Tárgyalásokat kezdeményezett Frangepán Ferenc 
közvetítésével V. Károllyal, fontolgatta, hogy lemond a magyar 
királyi címről, amennyiben a császár szavatolja, hogy Magyaror-
szágtól távol tartja a törököt. Szülejmán szultán Jonusz béget 
bízta meg azzal a feladattal, hogy vizsgálja ki a Gritti ügy hátte-
rét. Váradra érkezve két dolgot követelt János királytól: egyrészt 
a Grittitől zsákmányolt kincseket, másrészt Buda várát. János 
elmagyarázta a szultán követének, hogy Medgyesnél mindenki 
annyi kincset hordott szét, amennyit nem szégyellt, királyi ha-
talmával sem tudta visszatartani a rablókat. Ez persze kegyes 
hazugság volt, mivel a Gritti ügy után János látványos pénzügyi 
zavarai megszűntek. Noha a bég igen ellenséges érzelmeket 
táplált a magyarokkal szemben, végül a nyomozás szálai Ibra-
him nagyvezírhez vezettek. 1536. március 15-én Ibrahimot ki-
végeztette a szultán, míg Jánosra nézve az ügynek nem lett ko-
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molyabb következménye. János király azonban még Ibrahim 
kivégzését követően sem nyugodhatott meg, folyamatosan fi-
gyeltette embereivel Erdély határait, és felkészült a legrosszabb-
ra, hogy a szultán titokban megtámadja őt. 

Ezalatt Angliában nemcsak az egyházi reformok, de az angol 
király újabb magánéleti válsága is borzolta az országlakók idege-
it. VIII. Henrik második felesége, Boleyn Anna képtelen volt 
fiúgyermeket, trónörököst szülni férjének. Anna második veté-
lését követően VIII. Henrikben felmerült a gyanú, hogy felesége 
tudatosan elhajtja magzatait, és megállapította, hogy emiatt neje 
egy boszorkány. A király elhidegült a megbélyegzett, szerencsét-
len asszonytól, és a királyné egyik udvarhölgyével, Jane 
Seymourral vigasztalódott. 1536 májusában a király elrendelte a 
Boleyn família letartóztatását. Előbb a királyné bátyját, George-
t, és a koholt felségárulással vádolt társait fejeztette le, majd 
május 19-én, reggel nyolc órakor kivégeztette feleségét is. Sür-
gős lehetett a kivégzés, mert Jane Seymour-t már tíz nap múlva 
feleségül vette VIII. Henrik… 
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Az 1538. évi váradi béke londoni értelmezése 

1536. március közepén ugyan ismét meghosszabbította Ferdi-
nánd és János király a fennálló fegyverszünetet, de a fegyver-
nyugvást ismét hol az egyik, hol a másik fél sértette meg. János 
király követei, Frangepán Ferenc és Brodarics István nagy ne-
hézségek árán kiszabadult a Burgból, és Nápolyban találkozott 
és tárgyalt V. Károly megbízottaival. Itt, Dél-Itáliában a császár 
elvi nyilatkozatot tett a békére vonatkozóan, de gyakorlati segít-
séget nem tudott adni a török ellen, mivel a Német-római Biro-
dalom haderejét a Földközi-tengeren folyó harcok kötötték le. 
Edmund Harwell is arról tájékoztatta Thomas Starkey-t, hogy a 
követek elkezdték a tárgyalást, de a császár még semmi konkrét 
elképzeléssel nem rukkolt elő, a feltételekről még nincs hír. 
Thomas Starkey humanista Oxfordban végzett, majd Páduában 
Aristotelés műveit tanulmányozta, és doktori fokozatot szerzett. 
1536-ban publikálta An Exhortation to the People instructing 
them to Unity and Obedience címen az angol állam védelméről 
szóló művét, mellyel VIII. Henrik egyházalapítását igyekezett 
védeni. Hazatérte után előbb Lady Salisbury, majd a király káp-
lánja lett. Gregorio Casale egyik ügynöke, Francisco Torello da 
Fano szintén Velencéből jelentette egy ismeretlen személynek, 
hogy János király követei a császár előtt vannak, és velük van 
Ferdinánd király követe, a trenti kardinális is.  

1536. április 3-án Gregorio Casale jelentette Cromwellnek 
Rómából, hogy János király követei jó hírekkel tértek haza 
urukhoz a császártól, aki megbékélt a magyar királlyal. Az Itáli-
ában tartózkodó angol követ úgy hallotta, hogy János király 
elszánta magát a nősülésre, és elsőként a rokonainál érdeklődik 
a leánykérés ügyében. Nyilván Szapolyai sógorára, a lengyel 
királyra, valamint a tescheni Piast-ágra gondolhatott a követ. 
Ismét felröppent a hír, hogy a korosodó Szapolyai Tudor Mári-
át, VIII. Henrik leányát is kiszemelte magának, de kiderült, hogy 
nemcsak a két érintett félen, hanem V. Károly jóváhagyásán is 
múlhat e frigy. 
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Egyelőre a házasságkötésnél még mindig fontosabb volt a bé-
ke tető alá hozása a két magyar király közt. Henry Cole 
Paduából jelentette Thomas Starkey-nak, hogy Ferdinánd és 
János már legalább abban egyetértenek, hogy az ellenségeskedé-
sük nem tesz jót Magyarországnak. Mindenesetre júniusban V. 
Károly követei felkeresték János királyt váradi palotájában, de a 
tárgyalásokat követően újból csak fegyverszünetet kötöttek a 
felek. Gregorio Casale július 28-án kelt levelében úgy vélekedett, 
hogy a Habsburg fivérek csupán azért egyezkedtek oly sietősen 
János királlyal, mert a császár minél előbb el akarta indítani a 
franciák elleni hadjáratát. Az angol érdekeket szolgáló követ 
testvére, Francesco Casale július 1-jén kapott egy levelet Ma-
gyarországról, melyben leírták, hogy a békét V. Károly ígérete 
ellenére sem tartja be Ferdinánd Szapolyaival szemben. 

Ferdinánd katonái a fegyvernyugvást rögtön megsértették 
Szatmár megtámadásával. A polgári lakosság nagy része mene-
külés közben vagy a lángokba veszett, vagy a jéghideg Szamos-
folyóba. János király Kun Kocsárdot küldte Ferdinánd hadsere-
ge ellen, de már csak a hátrahagyott őrséget találta ott Horváth 
Mátyás és Parlai Ferenc kapitánysága alatt. János hadvezére 
megrohamozta és elfoglalta Szatmárt, a védők nagy részét meg-
ölték, de maga a fővezér, Kun Kocsárd is halálos sebet szerzett, 
és néhány nap múlva meghalt Váradon meghalt. János nagy 
haragra gerjedt a hozzá mindig hű Kun elvesztése miatt, ezért 
Horváth kapitányt karóba húzatta, Parlainak lecsapatta a fejét, 
és a többi elfogott katonát mind felakasztatta. Közben az 1526 
végén Jánostól elpártolt Török Bálint meghasonlott Ferdinánd 
udvarával, és májusban ismét Jánoshoz pártolt. Török azzal 
magyarázta átállását, hogy „csúnya gyalázat érte Bakics Pál részéről – 
aki, mint mondták, felbérelt orvgyilkosokkal az életére tört –, s bár emiatt 
többször panaszkodott, azt állította, hogy mégsem ért el semmiféle ered-
ményt a maga kiengesztelése érdekében.” János király szeptember 30-
án kelt oklevelében az ország leggazdagabb városát, Debrecent 
és a gyönyörű fekvésű várat, Hunyadot adományozta a renegát 
Töröknek. Ezenkívül Török megkapta a pécsi püspökség javait, 
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az egykor Szapolyaiak birtokában levő Pápa várának kezelését. 
Másrészt János király kinevezte őt dunántúli főkapitánnyá, bár 
ez inkább szimbolikus jelentést hordozott, mivel az egész Du-
nántúlt Ferdinánd pártja ellenőrizte. János királyt lephette meg a 
legjobban, mikor Török – személyes ambíciótól fűtve – vissza-
foglaló háborúba kezdett a térségben. A harcedzett hadvezér 
előbb megostromolta, majd elfoglalta a Kapos mocsarai által 
védett Gerennást, majd felszólította Bakics Pált, hogy szolgál-
tassa ki neki azt a két szolgáját, akik az ellene tervezett merény-
letben részt vettek. Bakics ezt megtagadta, ezért Török bosszú-
szomjas hadjáratot intézett birtokai ellen. 

A fegyverszünet Ferdinánd általi megsértését megtorló János 
király december 4-én meglepetésszerűen elfoglalta Kassa váro-
sát. János király hű emberei, Czeczey Lénárt, Esztényi György, 
Lónyay Gergely és Gecsey Márton komoly pénzösszegekkel 
lefizették a várőrséget, és csellel elfoglalták a felvidéki várost. 
János egy évtized elteltével megnótáztatta az őt gúnyoló város-
vezetőket, „Kassából kibocsátá az fő városbeli polgárokat. Őket az 
országon szíllel elosztá. És minden kincseket elvítetí tőlek.” 

Időközben Török Bálint feldúlta Bakics egyik birtokát, Rárót. 
Ráró ura azonban Kőszegre menekült, és onnan párbajra hívta 
Törököt Győr várához. Török az általa elfoglalt másik erősség, 
Ozora várából válaszolt Bakicsnak. A levélben nem utasította el 
a párbajt, de kikötötte, hogy azt a királyaiknak meg kell erősíte-
niük, tehát nem szaladt bele Bakics csapdájába. A kockázatos 
párbaj helyett inkább továbbdúlta ellenfele, és felbújtója, Ferdi-
nánd király birtokait. Katonáinak szabad rablást engedélyezett, a 
zsákmány reményében ezek az egységek még Ausztriába is elju-
tottak. Török hosszú ostrom után bevette Lakot, Jánosházát, 
Veszprém és Tihany városát. Győr mellett, a sokorói szőlőhegy 
oldalában azonban vereséget szenvedett Ferdinánd csapataitól. 
A vesztes seregét Pécshez gyűjtötte össze. A Baranya vármegyei 
városból azután koncentrált támadást intézett Vas, Győr és 
Sopron vármegye különböző erősségei ellen (Körmend, Csurgó, 
Veszprém). Az angol diplomácia a Casale testvéreken keresztül 
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pontos információkat szerzett a magyarországi fegyverszünet 
sajátos betartásáról. 

1537. február 6-án a pozsonyi országgyűlésen a Ferdinánd-
párti magyar rendek felszólították az uralkodót, hogy tartsa meg 
az ország szokásait és törvényeit. Erre Ferdinánd csupán szóbeli 
ígéretet tett. Elindította követét Konstantinápolyba, remélvén, 
hogy békét tud kérni a szultántól. Felesleges út volt ez, hiszen 
Szülejmán már többször Ferdinánd értésére adta, hogy csak 
Jánoson keresztül egyezkedhet Magyarország sorsáról. Sir 
Clement West, a Máltán tartózkodó angol követ VIII. Henrik-
hez írott levelében rámutatott arra, hogy a fegyverszünet be 
nem tartása, a békekötés elhúzódása végső soron a török mal-
mára hajtja a vizet, a szultán hadserege például könnyűszerrel 
bevette Klisszát, amelyet a legjobban védhető várként aposztro-
fáltak a magyarok. Egy másik, Cromwellnek szóló levelében 
West azt jelentette a londoni udvarnak, hogy mindkét magyar 
király megijedt Klissza hirtelen elfoglalásától, ezért János király 
ajándékokat és százezer dukát éves adót küldetett Szülej-
mánnak, Ferdinánd Konstantinápolyban tárgyaló követe pedig 
„megcsókolta (!) a szultán kezét”, és könyörögve kérte, hogy 
adja vissza urának a várat. 

Angliában nagy volt az öröm, mert VIII. Henrik harmadik fe-
lesége 1537 októberében fiút szült, s végre trónörököse volt a 
nagyhatalmú angol uralkodónak. Az örömbe üröm is kevere-
dett, mert a gyenge testalkatú királynét megviselte a szülés, és 
tizenkét nappal később belehalt a komplikációkba. A Tudor-
dinasztia trónörökösét Edwardnak keresztelték. Az angol király 
élete végéig nagy tisztelettel adózott Jane Seymour emlékének, 
és végakaratában kérte, hogy szeretett hitvese mellé temessék el. 

Miközben V. Károly császár és János király követei Körmöc-
bányán tárgyaltak a békéről, Ferdinánd Leonhard von Vels-t 
húszezer emberrel Szapolyai ellen küldte. A hadjárat célpontja a 
Felvidék keleti részének és Tokaj környékének visszaszerzése 
volt. Eperjesnél Szapolyai csapatai elszaladtak Vels elől. Először 
Sárospatakot ostromolta meg Ferdinánd hadvezére. A Perényi-
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várat aláaknázták, és 1537. szeptember 25-én a berobbantott 
résen betörve a védőket kegyetlenül felkoncolták. Innen tovább 
vonult Tokaj alá, de azt hiába ostromolta, bevenni nem tudta. A 
menekülés közben a Tiszába fulladt Báthory Miklós őrizetlenül 
hagyott rakamazi kastélyát azonban sikeresen felgyújtották. A 
tél közeledtével a sereg szétszóródott.  

Ferdinánd másik hadserege, élén Hans Katzianerrel, szeptem-
ber közepén indult el Eszék ellen, hogy az ott vert hidat elfog-
lalja a töröktől. A sereg létszámát egy Londonba küldött két 
oldalas, latin nyelvű irat szerzője 25 ezer főre becsülte (ti-
zennyolcezer cseh, sziléziai és morva katona, kétezer német 
landsknecht és ötezer magyar lovas alkotta a sereget). Az élelmi-
szerhiány folyamatosan hátráltatta Ferdinánd katonáit. Jahjaoglu 
Mehmed szendrői bég értesült e hadsereg érkezéséről, és 1537. 
október 9-én Garánál súlyos vereséget mért Ferdinánd megle-
pett csapataira. Elesett a karinthia lovasok kapitánya, Erasmus 
Mager, számos osztrák és német tiszt, valamint Bakics Pál, aki-
nek a fejét ajándékba küldték a szultánnak. Katzianer, Móré 
László és Erdődy Simon nagy nehézségek árán elmenekült a 
csata forgatagából. A hadsereg összes felszerelése – beleértve az 
ágyúkat is – a bég zsákmánya lett. Buda felől Kászon bég csapa-
tai szorongatták meg az eszéki kudarcból menekülőket. A törö-
kök hadjáratáról pontos beszámolót küldött Cromwell kancel-
lárnak John Hutton követ Antwerpenből. Edmund Harwell a 
Velencébe érkező magyarországi hírekből azt szűrte le, hogy 
Ferdinánd hatezer katonát veszített a csatában, és a „római ki-
rály” a veszteségekért Hans Katzianert tette felelőssé. Erről 
maga a fővezér is tudomást szerzett, ezért nem mert visszatérni 
Bécsbe, hiszen ott a biztos halál várta volna. Bár Ferdinándtól 
oltalomlevelet kapott, ő inkább Krajnába menekült, ahol azon-
ban elfogták, és a Hofburgba vitték. Bessenyei József történész 
rámutatott arra, hogy a garai csatavesztésben nagy szerepe volt 
az egykor Ferdinánd pártját fogó Török Bálintnak, aki – talán 
tudván azt, hogy gyűlölt ellenfele, Bakics Pál is az ellenséges 
seregben menetel Eszékre – élelemmel látta el a török hadsere-
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get, miközben a Katziner által vezetett had éhezett. Ferdinánd 
belátta, hogy hiba volt annak idején Bakicsot felbátorítani Tö-
rök meggyilkolásával, ezért 1537 végén igyekezett Jánostól visz-
szacsábítani egykori hívét. 

Az erdélyi Szebent, amely mindaddig ellenállt Jánosnak, 
Majláth István erdélyi vajda csapatai meghódoltatták. Ezt a si-
kert inkább az 1537-es nagy éhínség okozhatta. „Soha nem hallott 
éhínség volt Erdélyben – írta Bethlen Farkas –, olyan nagy, hogy sokan 
megtébolyodtak, továbbá mindenféle korú és mindkét nemű emberek csak-
nem meztelenül jártak, és utálatos ételekkel táplálkoztak. Így azután 
néhány ezer ember az éhségtől elsorvadt; a nyílt utcákon sok halott szájá-
ban füvet találtak, egyesek gyermekeiket falták fel.” 

1537. december 1-jén Ferdinánd király két követe Rozgony-
ban lefektette a megbékélés alapjait János király követeivel. Sá-
rospatakon december 29-én megerősítették a fegyverszünetet, 
és a tervezett béke pontjait is megszövegezhették. Némileg 
megzavarta a kölcsönös békét Hans Katzianer, aki 1538. január 
30-ról 31-ére virradólag megszökött a bécsi fogságából, és Hor-
vátországba menekült. Török Bálint azzal kecsegtette őt, hogy 
János király táborában szívesen látnák. Felvette a kapcsolatot 
János királlyal, megpróbált a hűségébe férkőzni, de János eluta-
sította kérését, mert attól tartott, hogy Katzianer megakaszthatja 
a béketárgyalásokat. Márpedig János számára fontosabb volt, 
hogy a békét megőrizze, és trónját Ferdinánddal elismertesse. A 
Velencében tartózkodó angol követ, Edmund Harwell szerint 
sem áldásos a bukott parancsnok magánakciója, amely megza-
varhatja a két király közt elindult békefolyamatot. Ferdinánd 
egykori hadvezére végső kétségbeesésében a törökhöz fordult 
segítségért. A fenséges Porta kapva kapott a jeles hadvezéren, 
szolgálataiért állítólag odaígérték neki Horvátország irányítását. 
A Horvátországon féltékenyen őrködő Habsburg diplomácia 
azonban nem hagyhatta kicsúszni a kezéből a tartományt, ahol 
Katzianernek egyre nagyobb tekintélye lett: 1538. október 25-én 
Kosztajnicában Zrínyi Miklóssal és társaival kegyetlenül meg-
gyilkoltatták a renegát hadvezért. Thomas Theabold ismeretlen 
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angol személynek (gyaníthatóan Cromwellnek) küldött március 
végi jelentésében beszámolt Katzianer hányattatásairól, ezért kis 
késéssel értesült a londoni udvar a történtekről. 

1538. február 24-én új korszak kezdődött a magyar politiká-
ban. Váradon a két király követei aláírták a híres békeegyez-
ményt, melyben lefektették, hogy összefognak a török ellen, és 
Szapolyai János halálát követően – ha törvényes fiú utód nélkül 
távozik az élők sorából – a Habsburg-házra száll országrésze. A 
Szapolyai-családot a szepesi hercegséggel kívánták kárpótolni. 
János király haláláig megtarthatta a béke pillanatában befolyása 
alatt tartott területeket. A londoni udvar két hónappal később 
tájékozódott a váradi béke pontjairól, melyek érzékenyen érin-
tették a Cognaci Liga egymással szövetségben álló országait. 

Szülejmán eközben a szendrői bégnek parancsot adott arra, 
hogy támadja meg a moldvai vajdát, János király szomszédját. 
Petru Rareş elvetette a sulykot: megölette Gritti gyermekeit, 
elfogta a Portára tartó lengyel követet és nem fizette be az éves 
adót a szultánnak. Félő volt azonban, hogy a szultán a követke-
ző évben nemcsak Moldván, hanem a János-párti Magyarorszá-
gon is bosszút fog állni a Gritti-ügy miatt. Ezért János király – 
miközben hadserege lezárta Erdély hágóit – segítséget kért Fer-
dinándtól és V. Károlytól, de csupán tessék-lássék felmentő 
sereget kapott újdonsült „szövetségeseitől”, és persze azt is kés-
ve. A Brüsszelben tartózkodó John Hutton 1538. május 3-án 
jelentette a londoni udvarnak, hogy a török előcsapat (mintegy 
15 ezer lovas) megérkezett Isztriába, és egy menekülő kereske-
dőtől megtudta, hogy kétszázezer fős hadsereg tart Magyaror-
szág felé. Az angol követ azt is megjegyezte, hogy Ferdinánd 
jobbnak látta az összes katonáját kivonni Magyarország területé-
ről, mert olyan hírek érkeztek, hogy a török hajóhad már márci-
us 18-án elhagyta Konstantinápolyt. János király közben úgy 
határozott, hogy részt vesz a moldvai vajda elleni hajtóvadásza-
ton, bizonyítandó hűségét a szultán felé. Petru valóban az egyet-
len lehetséges menekülési útvonalat választotta, mikor kisebb 
sereggel behatolt Erdélybe, és elfoglalta a Belső-Szolnok várme-
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gyei Csicsó várát. Szülejmán hadserege ezalatt felszámolta a 
Petru Rareshez hű politikai elitet Moldvában, a fejedelem szék-
helyét rövid idő alatt birtokába vette. János király úgy döntött, 
hogy megostromolja a Csicsóba szorult Petrut. Az utolsó pilla-
natban hozott döntése helyesnek bizonyult, mivel Szülejmán 
értesült János király csapatösszevonásairól, amit – egyébként 
rendkívüli éleslátással – ellenséges szándékúnak vélt felfedezni. 
János azonban a moldvai vajda erdélyi behatolására célozva 
elutasította a súlyos, ám voltaképpen igaz vádakat. „A győzhetet-
len császár iránti hűségem illendő tanúsítása végett – írta János király 
Szülejmánnak –, nyomban ostromzárral vettem körül [Pétert], de erre 
kényszerítettek még az egyéni sérelmek is, amelyeket ő okozott nekem, és 
amelyekről őfelsége előtt annyiszor panaszkodtam. Ezért legyen teljesen 
meggyőződve arról, hogy nem fogok innen eltávozni, míg őt élve, elfogva és 
megbilincselve át nem adom a győzhetetlen császár kezébe.” 

Thomas Theabolde 1538. augusztus 16-án kelt levelében, me-
lyet Cromwellnek címzett, ismét egy német kereskedőre hivat-
kozott, mikor Magyarországról írt. Szerinte Ferdinánd hatezer 
spanyol katonával próbálná megvédeni az országot az újabb 
küszöbön álló török támadástól, és a „római király” hatszáz 
nehézlovast különített el János király védelmére. Szülejmán a 
körülmények ellenére megnyugodott, nem támadta meg Erdélyt, 
és 1538. évi hadjáratából Bulgárián keresztül visszatért Kons-
tantinápolyba. Négy hónapnyi ostrom után János csapatai elfog-
lalták Csicsót. Az egykori moldvai vajdát elfogatta, és ígéretéhez 
híven láncra verve elküldte a szultánnak (bonyolult, szövevé-
nyes körülmények és politikai játszmák után visszanyerte sza-
badságát, és 1541-ben a szultán visszahelyezte őt tisztségébe). 

János király nagyon hasznosnak értékelte Szülejmán Moldva és 
Havasalföld ellen indított hadjáratát, hiszen így megbizonyo-
sodhatott afelől, hogy a Habsburgok a kisujjukat sem mozdíta-
nák az ő királyságának megmentéséért. Álma, hogy Magyaror-
szágot egy uralkodó alatt egyesíteni lehet, szertefoszlott. „Egyet-
len biztos nap sem ragyogott fel rám, az egyik baj vége előfutára lett a 
következőnek” – vélekedett tragikus helyzetéről 1539-ben. A re-
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álpolitika más irányt szabott az országnak: a Habsburgok meg-
elégedtek azzal, hogy nagy költségekkel ugyan, de fenntarthattak 
egy puffer államot, mely felfogta a török támadásokat. A török 
célpontja a Habsburg uralkodók Európája volt, de ehhez szá-
razföldi úton csak Magyarországon keresztül lehetett felvonulni. 
János hű alattvalóként hiába engedte át országrészén a török 
sereget, a szultán katonáinak rablását ő sem tudta megakadá-
lyozni. Mégis, úgy vélte, hogy a török fennhatósága alatt jobban 
megőrizhető a magyarság alapvető érdeke, hogy a nemzet ide-
gen hatalom beleszólása nélkül szervezhesse önmagát, legyen 
bár királya vagy fejedelme, megtarthassa ősi jogait, országgyűlé-
sen képviselhesse érdekeit. Ezért döntött úgy János király, hogy 
az aláírásával már szentesített váradi egyezményt nem hirdeti ki 
az országgyűlés előtt, vagyis semmisnek tekinti. Ugyanakkor 
továbbra is tartott a szultántól, aki ugyan lenyelte a békát, hogy 
Grittit megölték János király emberei, de Szülejmán még nem 
tudott a titokban aláírt, és általa nem engedélyezett váradi pak-
tumról. Nem hiába írta Páduából Theabold Cromwellnek, hogy 
mindkét magyar király remeg a félelemtől, mert állítólag a szul-
tán újabb, és az eddigieknél még nagyobb sereggel jönne Ma-
gyarországra.  

János király egykori kiváló diplomatája, a lengyel származású 
Hieronim Łaski, aki 1536-ban I. Ferdinándhoz pártolt, 1539-
ben Lengyelországból Konstantinápolyba utazott, hogy ott új-
donsült urának ügyeit intézze. Ám a bosszúszomjas követ nem 
felejtette el Szapolyai Jánosnak azt a megalázó közjátékot, amit 
vele szemben a Gritti-ügy kapcsán foganatosított, ezért 1540-
ben a váradi titkos egyezményt beárulta a szultánnak. Łaski nem 
várt hatást ért el Szülejmánnál: a szultán oly iszonyú haragra 
gerjedt az egyezmény hallatán, hogy rögtön le akarta csapatni 
Ferdinánd követének a fejét, majd némileg megenyhülve a fülét. 
A jelenlevő külföldi diplomatáknak köszönhetően Łaski egyben 
maradt, a franciák még a füle elvesztésétől is megmentették a 
lengyelt. Łaski azonban ezek után már soha nem lett teljes érté-
kű ember, hazafelé menet, lelkileg teljesen összetörve, Késmárk 
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várában halt meg. János király napokon belül értesült Łaski hí-
res konstantinápolyi beszédéről, de a király elsősorban nem a 
lengyel diplomatát, hanem magát Ferdinándot vádolta az 
egyezmény kiszivárogtatásával. A szultán távozását követően, 
1538 szeptemberében érkezett meg Ferdinánd csekély, három-
négyezer főt számláló segélyhada Debrecenbe. Ferdinánd ne-
vetséges létszámú segélycsapata és az egyezmény beárulása után 
János király minden eddiginél jobban meggyőződhetett arról, 
hogy a Habsburgokkal nem lehet megbízható szövetséget épí-
teni a török ellen.  
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A keleti szövetséges halála: János király halálhíre Angliá-
ban 

János király ismét időhúzó taktikához folyamodott: amíg a Por-
tán minden jelentősebb vezírt ajándékokkal kenyerezett le, ko-
moly anyagi ráfordítással megerősítette a már 1526-ban is igen 
elhanyagolt védművekkel rendelkező Buda várát. Másrészt a 
magyar király felhagyott nőtlenségével, és tanácsosai állandó 
unszolásának engedve házastárs után nézett. Sógora, a lengyel 
király második feleségének leánya lett a kiszemelt ara. János 
királyt az sem gátolta meg a frigyben, hogy a lengyel szokások-
nak megfelelően a hercegnő kezéért a hozomány kétszeresét, 
azaz 210 ezer forintot kellett lekötnie, és ebből az összegből 
huszonhatezer forintot azonnal ki kellett fizetnie a lengyel ural-
kodónak, I. Zsigmondnak. Istvánffy Miklós történetíró, a „ma-
gyar Livius” elmondása szerint „…János, miután Ferdinánddal 
békét kötött, Szülejmánt kéréssel és arannyal megengesztelé, nyugalmat 
nyervén, övéinek tanácsára elhatározá megnősülni. Több okok miatt 
Zsigmond lengyel királynak Bona királynőtől, Sforza János milánói herceg 
leányától született Izabella leánya tetszvén, azt követek által megkéretni 
határozta. Követei Brodarics István és Werbőczy István a dolgot óhajtása 
szerint elvégzék. S miután sem a királyi szűz, sem atyja nem vonakodtak, 
a menyegző napjául farsang utolsó vasárnapja tűzetett ki. Mi elközelget-
vén, János arra az elhatározására követséget küldött, ugyanazon 
Brodaricsot, Perényi Pétert és Homonnai Drugeth Istvánt [tévedés, he-
lyesen: Werbőczy Istvánt – B. R.], kik azt nagy pompával Lengyel-
országból Kassára, majd Budára vitték, és ott három nap pihenve, Székes-
fehérvárra indultak, mely városban János reájuk várt, hogy az esküvés és 
koronázás együtt végeztessék.” A frigy után a királyi pár Budára tért 
vissza, ahol még több napon keresztül tartott a lakodalom. „A 
hajadont pedig – írta Bethlen Farkas – méltónak tartották a királyi 
férjhez és a királyi rangra, tudniillik nemcsak olyan nagy királyoknak, 
mint Lengyelország királyainak, I. Zsigmondnak és Zsigmond Ágostnak 
volt a leánya illetve testvére, akit a milánói fejedelem leánya, Bona Sforza 
szült Zsigmondnak, hanem egyszersmind kiváló és vidám természettel, éles 
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és jobb férfiakra jellemző ítélőképességgel volt megáldva, akiben rendkívüli 
erkölcsi komolyság, olaszos humor, és lengyelekre jellemző szeretetre méltó 
kedvesség lakozott.” Az örömteli eseményről 1538. november 15-
én számolt be Thomas Cromwell kancellárnak Edmund 
Harwell. A Velencében tartózkodó angol követ Szapolyai János 
török kapcsolatáról úgy értesült, hogy a magyar király három-
százezer dukátot küldött a szultánnak. 

Másfelől János király nem zárkózott el a Habsburgokkal foly-
tatandó további békeegyeztetéstől sem, de sokkal óvatosabbnak 
mutatkozott, mint korábban. Lehetséges, hogy csak a jó szán-
dékának jelét akarta tanúsítani a Habsburg fivérek irányába, 
mindenesetre a brüsszeli angol követ, Thomas Wriothesley kirá-
lyi udvarmester jelentette Thomas Cromwellnek, hogy János 
király folyamatosan egyeztet a Habsburgokkal. Wriothesley So-
uthampton első earljeként magasrangú vendég volt Habsburg 
Mária németalföldi kormányzó brüsszeli udvarában. Baráti kap-
csolatban állt Cromwell kancellárral, aki 1540-ben hozzásegítet-
te a titoknoki poszthoz. A sors furcsa játéka, hogy Wriothesley 
éppen Cromwell-t követte a kancellári székben.  

A váradi béke megerősítése céljából János király Brodarics Ist-
vánt Ferdinándhoz, Statileo Jánost pedig V. Károlyhoz kívánta 
követségbe küldeni. Szapolyai azonban 1538 márciusában meg-
gondolta magát, és úgy döntött, hogy Statileonál alkalmasabb 
személy a követségre Frangepán Ferenc, ezért április 1-jén már 
a kalocsai érsek számára állította ki megbízólevelét Budán. Jeles 
diplomáciai tett, hogy János királyt III. Pál pápa feloldozta előd-
je, VII. Kelemen kiátkozásának terhe alól, részben azon oknál 
fogva, hogy a császárral békét köthessen. Szapolyai püspökeit az 
egyházfő megerősítő bullában igyekezett elismerni. Csakhogy 
Ferdinánd király mindaddig hátráltatni kívánta e folyamatot, 
amíg a püspökök rá nem veszik János királyt arra, hogy a váradi 
egyezményt kihirdesse. Ferdinánd kérte a pápát, hogy a béke 
kihirdetése előtt semmilyen körülmények között ne nevezze ki 
bíborossá Frangepán Ferencet és Statileo Jánost. Az 1538. évi 
váradi egyezmény ugyanis – János király szemszögéből nézve – 
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a gyakorlatban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. 
Szülejmán szultán moldvai hadjárata bizonyította, hogy sem 
Ferdinánd, sem a császár nem képes időben megvédeni szövet-
ségesét az oszmán támadásoktól.  

Miközben a Habsburg fivérekkel tárgyaltak János király köve-
tei, a királyi tanács új terveket szőtt: újra felvetették, hogy a tíz 
évvel korábban franciákkal és angolokkal kötött szerződést fel-
melegítik, s a nyugat-európai uralkodók – főként a „legkereszté-
nyibb király” – hathatós diplomáciai közreműködésével vissza-
szerzik Szülejmán szultánnak a Bégoglu meggyilkolása, és a 
kiszivárogtatott váradi egyezmény miatt megrendült bizalmát. 
Ezért János király ismét a pápához, I. Ferenchez és VIII. Hen-
rikhez küldte követét, hogy az egyházfővel és a francia királlyal 
tárgyaljon Magyarország sorsáról. A követi feladattal a tapasztalt 
Statileo Jánost bízta meg, aki 1538. november végén, december 
elején indult Tordából. Az erdélyi püspök legfontosabb feladata 
az volt, hogy a váradi egyezmény pontjainak Ferdinánd általi 
ellehetetlenítéséről beszámoljon. „Statileo fehérvári püspök útján a 
római pápa, Franciaország királya, valamint a velenceiek és más fejedel-
mek előtt panaszt tett, és belátva, hogy már az előző évben is – ha megvár-
ta volna a szövetség alapján Ferdinándtól küldendő segítséget – el kellett 
volna vesznie [ti. János királynak – B. R.], hacsak Szolimánt máskép-
pen nem békíti meg, és legutóbb is segítség helyett feljelentette, tudniillik az 
egyezményt, amelyet a legnagyobb titokban kellett volna tartani, a törökök 
tudomására hozták, még sokkal jobban elidegenedett a szövetségtől.”  

Az erdélyi püspök 1539. február közepén ért Rómába, ahol 
nemcsak a pápával, hanem V. Károly jelen levő követével is 
egyeztetett a béke lehetőségéről. Innen a püspök 1539 júniusá-
ban ért Párizsba, s a francia fővárosból tájékoztatta Thomas 
Cromwell kancellárt, hogy személyesen nem tud Londonba 
utazni, viszont maga helyett Bábay Kis Péter kamarást, Várday 
Pál esztergomi érsek testvérét, aranysarkantyús lovagot küldené 
királya nevében VIII. Henrikhez. Az angol király válaszolt 
Statileo János levelére, de az irat nem jutott el az erdélyi püs-
pökhöz. A londoni udvar megbízólevelet küldött Bábay Kis 
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Péternek, de mire a dokumentum Párizsba ért, a magyar követ 
már elindult a szigetországba vezető útjára. A követ érkezését 
1539. július 10-én egy Párizsban tartózkodó angol diplomata, 
Edmund Bonner megerősítette. Bonner kánonjogot tanult a 
Pembroke College-ban, 1529-től Thomas Wolsey káplánja volt, 
de nem bukott együtt a kancellárral. 1532-ben VIII. Henriket 
képviselte Rómában, és hazatérte után (1539-ben) ő lett London 
püspöke. Az angol püspök a velencei és a ferrarai követtől szer-
zett értesülése alapján azt a javaslatot tette VIII. Henriknek, 
hogy a király ne legyen túlságosan bőkezű a Londonba érkező 
magyar kamarással, mert a francia király sem adott Statileonak 
nagy összeget. Thomas Cromwell-nél Bábay kamaráson kívül 
járhatott még egy magyar követ, mert az angol kancellár 1540 
márciusában nyilvántartásba vette, hogy két magyarnak adott 
útlevelet. Miközben Bábay Péter Londonban időzött, az erdélyi 
püspök Párizsból írt levelet az angol kancellárnak, hogy meg-
nyugtassa a szigetországi barátait: János király nem gondolta 
komolyan, hogy Ferdinánddal szövetséget kötne a francia király 
ellen, aki korábban számtalanszor támogatta őt szóval és pénz-
zel egyaránt. János király követe ismét megerősítette I. Ferenc-
nek, hogy a magyar király a szövetségese. A legkeresztényibb 
király erre a kijelentésre újból felajánlott egy kisebb summát a 
Ferdinánd elleni harcra. Bonner püspök levele más érdekességre 
is rávilágított Statileo párizsi tárgyalássorozata kapcsán: jelentet-
te Cromwell kancellárnak, hogy a francia király ugyan támogatja 
János király harcát Ferdinánd ellenében, és a Portán tartózkodó 
diplomatáit majd utasítja, hogy ismét jó szövetségeseként mu-
tassák be Szapolyai követeit Szülejmán bizalmasainak, de min-
dent összevetve a tíz évvel korábban, I. Ferenccel kötött szer-
ződést a magyar király megszegte, és ezt a francia udvar nem 
felejtette el. Bonner jelentette az angol kancellárnak, hogy „a 
dolog oly hosszan húzódott, oly gyakran küldte a célra [támogatását], 
hogy most [I. Ferenc – B.R.] követelte ettől a magyar követtől, hogy 
hozzon neki hat tevét, és cserébe ígéri, hogy a konföderációt folytathatják, 
és nagy szövetségben lesz a francia királlyal, ami korábban valamelyest 
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fennállt, de nem oly nagyon, mint azt elsőre mondták, s ahogyan azt a 
követ bizonygatta.” A Londonba küldött Bábay Kis Péter kamarás 
is sikerrel járt: VIII. Henrik király támogatásáról biztosította a 
Ferdinándtól és a császártól cserben hagyott János királyt, aki 
visszafordult régi szövetségeseihez. Az angol udvar a következő 
év tavaszára újabb váltót helyezett kilátásba János király követé-
nek. A váltót szokás szerint a kontinensen, Németalföldön lehe-
tett készpénzre váltani.  

Utolsó diplomáciai küldetésére 1540. március első napjaiban 
indult Statileo János. Feladata az volt, hogy Flandriába menjen, 
s Antwerpenben átvegye az angol király faktorától a Szapolyai 
János támogatására kiállított váltót. Február 25-én az Antwer-
penben tartózkodó angol diplomaták jelentették a londoni ud-
varnak, hogy a korábban János királyt szolgáló Hieronim Łaski 
a római király utasítására Brüsszelbe érkezett, hogy látogatást 
tegyen II. Lajos király özvegyénél, Habsburg Máriánál. Ferdi-
nánd újdonsült követe – akit a londoni udvar a nem túl hízelgő 
„Lord of adventure” jelzővel illetett – hat hónapos fegyverszü-
netet kötött Szülejmán diplomatáival, s reményei szerint az ösz-
szes keresztény békére válthatja a távoli jövőben e kezdeménye-
zést, amit a szultánnál kialkudott. Mindenesetre János király már 
jó előre biztosította magát a szultánnál, s megegyezett az osz-
mán uralkodó biztosaival egy tekintélyesebb ajándék, valamint 
jeles éves adó fejében, hogy ne háborgassák királyságát. Ferdi-
nánd király követe, Łaski azonban még nem tudhatott János 
király Szülejmánnal kötött alkujáról, mert Németalföldön azt 
híresztelte, hogy a szultán Szapolyai és Itália ellen készülődik. 
Statileo Jánosra ismét nehéz feladat várt Antwerpenben: nem-
csak a váltón szerzett pénzt kellett valamilyen úton-módon át-
csempésznie Szapolyai Jánosnak, hanem el kellett hitetnie az 
angol diplomatákkal, hogy a magyar király ura a helyzetnek, és a 
szultán haragja immár nem ellene irányul. Ferdinánd diplomáci-
ája azonban mindig erősebbnek bizonyult. Várday Pál eszter-
gomi érsek egyik szolgájának előadására hivatkozva Sir Wyatt 
levelet írt Gentből VIII. Henriknek, hogy a szultán már 80 ezer 



 

 193 

katonát és kétszáz folyami sajkát mozgósított Szapolyai ellen. 
Pár nappal később VIII. Henrik másik követe, Richard Pate is 
arról számolt be, hogy Szülejmán neheztel János királyra, és 
Gentbe olyan hírek érkeztek, hogy már több tartományában 
szervezi a hadseregét Szapolyai ellen. 

Statileo János helyzetét más hírek is nehezítették. Alig hagyta 
el az erdélyi püspök a Magyar Királyság területét, mikor Majláth 
István erdélyi vajda – 1540. március 9-ére, Marosvásárhelyre – 
országgyűlést hirdetett az erdélyi három nemzetnek. A vajda 
titokzatosan elhallgatta a gyűlés összehívásának okát, ezért vi-
selkedése találgatásokra adott okot. Statileo János unokaöccse, 
Verancsics Antal úgy gondolta, hogy a gyűlés János király vagy a 
szigorú erdélyi püspök hatalma ellen dönthet. Verancsics ezért 
már március 7-én aggódó hangvételű levelet küldött Gyulafe-
hérvárról a franciaországi és angliai követségbe küldött Statileo 
után, hogy Majláth kitűzi a „lázadás zászlaját”, s az a hír járja, 
hogy az erdélyi papokat ki fogják fosztani. Statileo annak idején 
a Habsburgok pártján álló Gosztonyi János helyére került püs-
pöknek, aki János király embereinek kínvallatásakor lelte halálát, 
s most Verancsics azért is aggodalmaskodott, hogy a nemrégi-
ben János királyhoz pártolt Majláth megbosszulja Gosztonyit, s 
Gerendy Miklós irányítása alatt visszahajthatja Ferdinánd ural-
ma alá Statileo egyházmegyéjét. Az összeesküvés azonban, mint 
az utóbb kiderült, nem Statileo püspök, hanem Szapolyai János 
uralma ellen irányult. Majláth a János-ellenes rendek egyes tagja-
it ugyanis annyira felbátorította, hogy magát egyenesen királlyá 
akarta koronáztatni. Erdélyben önálló államalakulatot igyekezett 
létrehozni vagy Habsburg, vagy török segítséggel. Mivel Ferdi-
nánd még János királyt sem tűrte meg Magyarország élén, ezért 
Habsburg részről nem sok támogatást remélhetett. Ellenben 
Szülejmántól, aki az eltitkolt váradi egyezmény miatt megorrolt 
Jánosra, annál többet várt. Követet küldött a szultánhoz, és évi 
tizenkétezer arany fejében kérte őt, hogy adja neki az „Erdély 
királya” címet. Testvérét, Majláth Demetert elküldte a moldvai 
vajdához, hogy a szomszédból katonai segítséget szerezhessen. 
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Szülejmán ismét rettenetes haragra gerjedt Majláth levele láttán, 
nagyfokú szemtelenségnek vélte, hogy az a nemes, aki korábban 
törökök százát kardélre hányta, leszámolt bizalmasával, 
Grittivel, most a szultán kegyét, szövetségét keresi. Szülejmán 
úgy határozott, hogy a levelet visszaküldeti, de nem Majláthnak, 
hanem János királynak. Jól gondolta, hogy a problémát a ma-
gyaroknak házon belül kell lerendezniük. Azonban az erdélyi 
vajda is értesült a szultán döntéséről, és ezért gyorsan visszapár-
tolt Ferdinándhoz. Egyes nézetek szerint Ferdinánd követe, 
Serédy Gáspár már János király székesfehérvári kézfogóján ösz-
szeesküvést szervezett a János pártiak ellen, melybe bevonta az 
állandóan ingadozó Perényi Pétert, a már említett Majláthot, 
Balassa Imrét és Kendy Ferencet. Majláth összeesküvésének 
kedvezett, hogy János király Erdélyben egyszerre két évnyi adót 
akart szedetni, amivel kárpótolhatta volna hűtlenségét a szul-
tánnál. 

Ferdinánd, ha nem is tettekkel, de szavakkal mindenképpen 
támogatta Majláthot, és az Erdélyben támadt tüzet olajjal locsol-
ta, mert attól tartott, hogy János király házasságával érvénytele-
níttetni fogja a váradi végzést. János király már 1539. szeptem-
ber 20-án, Verancsics Antal budai prépost közvetítésével kinyi-
latkoztatta Bécsben Ferdinándnak, hogy országrészében nem 
fogja kihirdetni az egyezményt, ha a Habsburg uralkodó nem 
biztosítja számára a megígért katonai támogatást. Ferdinánd be 
is panaszolta Zsigmond királynál Jánost, amiért nem hajlandó a 
váradi egyezményt kihirdetni, sőt a lengyel királyt is az egyez-
mény megszegésével vádolta, amiért leányát Jánoshoz adta fele-
ségül. A Habsburg uralkodó azonban elfelejthette, hogy mit írt 
alá a váradi egyezményben, hiszen a szerződés nem tiltotta, 
hogy Szapolyai megnősüljön, azt meg főleg nem, hogy lengyel 
hercegnőt vegyen feleségül. János azonban továbbra is azon az 
állásponton állt, hogy „nem szükséges a békét addig nyilvánosságra 
hozni, míg nem gondoskodnak arról, hogy Magyarország emiatt semmilyen 
kárt ne szenvedjen.”  

„Most a fenséges római királyi felség [ti. Ferdinánd – B. R.] azt kí-
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vánja tőle, hogy az országot, amelyet mostanáig a legnagyobb odaadással 
védelmezett [János király – B. R.], még nagyobb veszélybe s csaknem 
végpusztulásba sodorja, és majdhogynem önszántából adja az ellenségnek. 
Ugyan mi lehetne biztosabb annál, hogy mihelyt a békét kihirdetik, az 
ellenség rátör Magyarországra és széltében-hosszában tűzzel-vassal fog 
mindent pusztítani? Ez az, amit a fenséges római királyi felsége kíván, 
amikor a békét azelőtt akarja közzétenni, mielőtt bármilyen hadsereget 
felállítana, mielőtt az országot csapataival megszállná, és közben jajveszé-
kel, hogy vigyázzon Magyarország királya, nehogy a török császár orszá-
gának megmaradt részét fennhatósága és uralma alá vesse…” – véleke-
dett a lengyel király követe, Janusz Wilamowski, kamenieci püs-
pök. János király Budáról Török Bálintot és Petrovics Pétert 
Erdélybe küldte, hogy ott a Majláth által felbújtott összeeskü-
vőkkel leszámoljanak. 1540. március közepén a két hadvezér 
elfoglalta Balassa Imre diósdi és almási várát. János király szin-
tén sereggel távozott Budáról, ahol állapotos feleségét hagyta, és 
Kolozsvár közelében országgyűlést hirdetett Tordára. Minden-
kinek sértetlenséget ígért. Az erdélyi rendek követei azonban 
már Váradon panaszt emeltek Fráter György ellen, amit János 
király nem fogadott elnézően, a követeket lefogatta. Majláth 
István nem jelent meg az országgyűlésen, hanem hosszú ost-
romra készülődve bezárkózott Fogaras várába. Török Bálint 
ostromzárral vette körül az ellenséget, és János parancsára éjjel-
nappal folytatta az ostromot. Eközben az országgyűlésen a je-
lenlevő Balassát és Kendyt a távolmaradó Majláthtal együtt 
Werbőczy István perbe fogatta, majd a bírákkal fej- és jószág-
vesztésre ítéltette. Balassa Imre kegyelmet kért és kapott János 
királytól. A király belátta, hogy az általa követelt adóterhek sú-
lyos megélhetési zavarokat okoznának Erdély lakóinak, ezért 
visszavonatta rendeletét, ígéretet tett arra, hogy saját vagyonából 
fogja fedezni az összeget, és ezzel az egész országrészt megbékí-
tette. Május 28-án János Gyulafehérvárra ment, és parancsot 
adott Fráternek, hogy a kétévi adóval és más, értékes ajándé-
kokkal menjen Konstantinápolyba. Fráter azonban – látva ura 
betegeskedését – inkább Werbőczyt és Eszéki János pécsi püs-



 

 196 

pököt bízta meg a kényes feladattal. Június 21-én János király 
orvosai tanácsára Szászsebesre lovagolt, hogy ott regenerálód-
jon. A forró napsütés, a gyors lovaglás miatt azonban belázaso-
dott, és oly erős fejfájás és szédülés fogta el, hogy csaknem 
eszméletét vesztette. Időközben Török Bálint tessék-lássék mó-
don nekilátott Fogaras ostromához, de az ostromgyűrű annyira 
laza volt az erősség körül, hogy azon Majláth emberei sértetle-
nül ki-be sétálhattak. Török nem szívesen vette fel a harcot egy-
kori jóbarátja ellen, ezért külön becsületbíróság útján kérte, 
hogy a régi szövetséget a király parancsban oldassa fel. János 
király ezt megtette, de már nem élhette meg a leszámolást. 
(Majláth megúszta az összeesküvést, sőt, János király halálát 
követően reális esélye nyílt az erdélyi vajdai cím visszaszerzésé-
re, amiben a törökök is támogatták őt. Több politikai sakk-
játszmát követően azonban az 1541-ben Moldva élére visszaté-
rő Petru Rareş Fogarasnál csellel elfogta, és Sztambulba küldte a 
szultánnak, aki a Héttoronyba záratta. 1550-ben halt meg.) 

János és Izabella közös gyermeke, János Zsigmond 1540. júli-
us 7-én látta meg a napvilágot. János király azonban nem sokáig 
örülhetett a gyermekáldásnak, megérezte vesztét, „amikor azt 
gondolta, hogy betegsége emberi gyógyszerekkel aligha enyhíthető, gyámokat 
nevezett ki: a vele vérrokon Petrovics Pétert és a váradi püspököt, György 
barátot, a zászlósurakat pedig külön-külön a magyar nép ősi dicsőségére 
megeskette, hogy inkább az ő véréből származó, mintsem idegen nemzetisé-
gű király uralkodjék Pannóniában” – írta Bethlen Farkas. János 
király tíz napig élvezhette apai örömeit és hintapolitikájának 
pillanatnyi sikerét. 1540. július 17-én távozott az élők sorából. 
Halálhíre lassan terjedt Nyugat-Európában.  

A tordai országgyűlés eseményeiről, a Fogaras várában rekedt 
Majláth vajda ostromáról, majd János király szélütéséről Veran-
csics Antal 1540. június 24-én kelt levele tájékoztatta a külföl-
dön tárgyaló nagybátyját, Statileo Jánost. Az erdélyi püspök még 
úgy indult útnak Magyarországról, hogy ura, János király életben 
volt. Sir John Wallop és a dél-walesi származású diplomata, 
Edward Carne 1540. július 10-én jelentették VIII. Henriknek, 
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hogy az erdélyi püspök Flandria felé tart. Statileo július 12-én 
ért Antwerpen közelébe. Richard Pate, a Bruge-ben tartózkodó 
angol követ kipuhatolta az erdélyi püspök szándékait, és meg-
tudta, hogy a magyar király az előző évben VIII. Henrikkel kö-
tött megállapodása mellett ismét pénzt szeretne kérni a török 
ellen I. Ferenctől, valamint V. Károlytól is. Éppen tárgyalásait 
folytathatta Statileo János, amikor augusztus végén, szeptember 
elején Németalföldre is elért János király halálának híre, mert a 
legelső tudósítás, amely az uralkodó végső napjairól beszámolt, 
és amelyet Londonnak is továbbítottak, 1540. szeptember 5-én 
kelt Hágában. Verancsics Antal Gyulafehérvárról, 1540. július 
26-án kelt, hosszú jelentésében írta meg Statileo püspöknek 
János király halálának körülményeit. Az erdélyi püspök – meg-
szakítva tárgyalásait és követútját – hazaindult Magyarországra.  

1541 elejére ismét kialakult egy hatalmi erőviszony Magyaror-
szágon, amelyről ugyan késéssel, de Párizsban, Londonban, 
Velencében és Krakkóban éppúgy tudtak, mint korábban. E 
tisztánlátás részben Statileo János erdélyi püspök fentiekben 
vázolt küldetéseinek is köszönhető. A főként Erdélyben csopor-
tosuló Szapolyai párt hívei a későbbiekben valamennyi külföldi 
udvar felé azt kommunikálták, hogy a hajdani középkori magyar 
királyi udvar struktúrája, melyet a gyakorlatban Szapolyai János 
tartott életben, Erdélyben él tovább. E folytonosságnak számos 
tárgyi bizonyítéka van, de talán legfontosabb leképezése a Hu-
nyadi kultuszt megtestesítő síremlék, melyet János király megbí-
zásából állíttatott Statileo János a gyulafehérvári székesegyház-
ban. Annak ismeretében, hogy (Hunyadi) I. Mátyás (1458-1490) 
király volt Szapolyai János keresztapja, és a Szapolyaiak mind-
végig heroikus küzdelmet folytattak a Corvin örökség megszer-
zéséért, nem tűnik lehetetlennek a Kubinyi András történész 
által – a familiáris hálózat levezetése kapcsán – felállított hipoté-
zis, miszerint valamiféle rokonságban állhatott egymással a Hu-
nyadi- és a Szapolyai-család. A Hunyadiak és a Szapolyaiak cí-
mere a gyulafehérvári síremléken kívül együtt szerepel még a 
visegrádi palota oroszlános falikútján, és a budai domonkos 
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kolostor kerengőjében található kúton is. Utóbbi valószínűleg 
jóval 1480 előtt készülhetett, mert alkotója a Hunyadi Mátyás 
uralkodásának első periódusában, a király titkos pecsétjén fel-
bukkanó címert formázta meg, ami kizárja annak a lehetőségét, 
hogy ezzel a király a Szapolyai-családnak kívánt kedvezni, mert 
a délvidéki család prominens képviselői (Imre és István) csak 
Mátyás uralkodásának utolsó periódusában értek pályafutásuk 
csúcsára. Érdekes tény, hogy az angol királyi udvarban is úgy 
tekintettek Szapolyai Jánosra, mint királyi sarjra, s VIII. Henrik 
távoli rokonaként tisztelték a magyar királyt. 
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1541 – Buda eleste az angol iratokban 

Szapolyai János halálával egy időben Anglia ismét látványos 
átalakuláson ment keresztül. VIII. Henrik az angol udvar össze-
tételét ugyanúgy kénye-kedve szerint változtatta, mint ahogyan a 
király a feleségeit váltogatta. Saját önkényén kívül senkire és 
semmire nem volt tekintettel. Harmadik felesége elvesztését 
követően Thomas Cromwell javaslatára egy protestáns német 
hercegnőt választott nejéül, Cleves-i Anna személyében. Az 
angol kancellár úgy gondolta, hogy a szigetországban beérett 
egyházi reformok gyümölcseként szívesen látott vendég lesz a 
„más” vallási nézeteket képviselő királyné-jelölt. Cromwell leg-
nagyobb baklövését követte el. VIII. Henrik személyesen nem 
ismerte a kancellár által kiszemelt hercegnőt. A királynak kevés 
információja volt leendő hitveséről, s egyedül a népszerű port-
réfestő, Hans Holbein festménye alapján alkothatott benyomást 
Cleves-i Annáról. Mikor a hercegnő megérkezett Angliába, 
VIII. Henrik részletesen kifejtette, hogy milyen ellenvetései 
vannak vele szemben, de Cromwell kancellár rábeszélte őt a 
házasságra. Holott Cleves-i Anna nem beszélt angolul, nem 
értette „vőlegényét”, s ráadásul teljesen közömbös volt VIII. 
Henrik iránt. Az angol király 1540 januárjában – politikai kény-
szer hatására – mégis feleségül vette az idegen földről érkezett 
hercegnőt. A frissen koronázott királyné azonban a frigyet kö-
vetően sem mutatta ki érzelmeit VIII. Henrik felé, így a király a 
nem túl hízelgő „Mare of Flanders” („Flandria kancája”) nevet 
ragasztotta feleségére. A királyi esküvővel egy időben a kancellár 
politikai reformjai megfeneklettek, még az új koronázási tör-
vényt sem tudta ráerőszakolni a rendekre. A kettős fronton 
meggyengült Cromwell ellenfelei támadást indítottak a kancellár 
ellen. Mivel VIII. Henrik nem tudott zöld ágra vergődni újdon-
sült nejével, a kancellár politikai ellenfelei hamar meggyőzték a 
királyt Cromwell eltávolításának szükségességéről. Az angol 
király a protestáns királynéval megegyezett abban, hogy érvény-
telenítik a házasságot, és cserébe VIII. Henrik kárpótolja Annát 
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két uradalommal, egy várral és évi négyezer arany járadékkal. A 
királyné gondolkodás nélkül belement az alkuba, s miután a 
házasságot közös megegyezéssel érvénytelennek minősítették, 
Thomas Cromwell helyzete véglegesen megpecsételődött. Poli-
tikai ellenfelei legnagyobb örömére az angol király előbb a rette-
gett börtönerődbe, a londoni Towerbe záratta, majd 1540. július 
28-án kivégeztette a kancellárt. 

VIII. Henrik teljes pálfordulását jól illusztrálja a tény, hogy 
Cromwell bukásának idején a katolikus párti Howard famíliával 
együttműködve ismét gyökeresen átalakította az ország vezeté-
sét. Száműzte a politikából a protestáns érzületű püspököket, és 
felhagyott a kolostorokból elkergetett barátok további üldözé-
sével. Újra katolikus egyházi vezetőkkel vette körül magát, és 
javaslatukra aláírta a vészterhes jelzővel ellátott „6 véres cik-
kelyt”, melyben a király engedélyt adott a „más” vallási meggyő-
ződésen állók likvidálására. VIII. Henrik minél szorosabbra 
akarta fűzni kapcsolatát a katolikus párttal, ezért ötödik felesé-
gének Catherine Howard-ot szemelte ki, aki nem mellesleg Bo-
leyn Anna rokona volt. Az angol király – hatalmát fitogtatva – 
ízléstelen módját választotta a kézfogónak: az esküvőt éppen 
arra a napra időzítette, amikor Thomas Cromwell kancellárt 
lefejeztette. Az aktus baljós jel lehetett volna az angol királynál 
32 évvel fiatalabb királyné számára… 

Az események sajátos szinkronicitása, hogy – bár más formá-
ban, de – Angliához hasonlóan Erdélyben és a Magyar Király-
ság területén is belső hatalmi harc alakult ki 1540-ben, János 
király halálát követően. „53 éves korában élete és uralkodása véget ért, 
és vele együtt a meg nem erősített, sem közzé nem tett váradi béke is érvé-
nyét vesztette” – vélekedtek a Szapolyai pártján álló erdélyi főurak. 
Egészen más álláspontot képviselt János király politikai ellenfe-
le, I. Ferdinánd, aki a szerinte érvényben levő, 1538-ban aláírt 
váradi egyezményre hivatkozva Szapolyai országrészét is magá-
énak vallotta. Ferdinánd király nem akart tudomást venni arról, 
hogy Szapolyai Jánosnak fia, trónörököse született, ami a váradi 
egyezséget annullálta. A gyorsan özvegységre jutott Izabella 
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királyné és a csecsemő János Zsigmond pártját fogó főméltó-
ságok minél előbb pontot akartak tenni a hatalmi válság leg-
főbb, jogilag még tisztázatlan terület öröklésének kérdésére. Az 
újszülött gyámjai magukat erőtlennek érezték Ferdinánd királlyal 
szemben, ezért kérték Izabella apját, a lengyel királyt, hogy igye-
kezzen hadseregével Magyarországra jönni. I. Zsigmond király 
békésebb eszközzel próbálta a veszélyt elhárítani, ezért Jan 
Zbonski követtel levelet küldött Ferdinándhoz: „Jelentették ne-
künk, hogy a fenséges János úr, Magyarország királya, a mi legkedvesebb 
vőnk, fenséges királyi Felséged [I. Ferdinánd – B. R.] szövetséges testvé-
re, életét a halállal cserélte fel. Ez a hír annál nagyobb fájdalmat okozott 
nekünk, mert nem sokkal halála előtt tudtuk meg, hogy neki fia, nekünk 
pedig unokánk született. Ezért nem tehetjük, hogy ne aggódjunk és gyöt-
rődjünk fenséges leányunk és az újszülött, a mi imént született unokánk 
miatt. Arra kérjük Felségedet, hogy emlékezve a köztünk fennálló szoros 
kapcsolatra, méltóztassék az özvegy és az árva érdekeit pártfogásba ven-
ni.” Mivel a Szapolyai párti főméltóságok korábbról már ismer-
ték Ferdinánd politikáját, csak úgy érezték magukat biztonság-
ban, ha Szülejmán szultánhoz küldik Werbőczy István. A ma-
gyar kancellárt azzal a feladattal bízták meg, hogy Sztambulban 
tárgyaljon a szultán megbízottaival, és emlékeztesse őket az 
1527-ben kötött egyezségre, melyben Szülejmán testvérévé és 
fiává fogadta Szapolyai Jánost, és a magyar király jövőbeli sarja-
it, s a szultán „ne tűrje el, hogy ebből az országból, amelyet az ő jótéte-
ménye által nyert el, az ellenség elűzze fiacskáját” – tudósított Bethlen 
Farkas. 1540. augusztus 21-én Fráter György vezetésével Szász-
sebesről halotti menet vitte Székesfehérvárra János király holt-
testét. Kockázatos és bizonytalan út volt ez a Szapolyai pártján 
állók részéről, mert a megosztott Erdélyt kellett maguk mögött 
hagyniuk ahhoz, hogy urukat végső nyughelyére szállíthassák. 

A János király haláláról és gyermekének születéséről felröp-
pent első hírek nyomán Nyugat-Európában is rögtön kezdetét 
vette az esélylatolgatás, hogy vajon mi lesz a sorsa Szapolyai 
országrészének? Elsősorban itáliai elemzők vélekedtek reálisan, 
amikor azt állították, hogy a szultán fiává fogadja János király 
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gyermekét, és Szapolyai örökségét integrálja az Oszmán Biroda-
lomba. Németalföldön ezzel szemben olyan hírek láttak napvi-
lágot, hogy Ferdinánd király kiterjeszti hatalmát a keleti ország-
részre, mert nem akarja magára hagyni az erdélyi híveit. Ezt az 
álláspontot Richard Pate is megfogalmazta Brüsszelből az angol 
királyi tanács részére, 1540. október 4-én küldött levelében.  

1540. augusztus végén Ferdinánd király követei felkeresték Já-
nos király özvegyét, hogy tárgyaljanak vele a váradi béke pontja-
iról, Szapolyai országrészének átadásáról. Izabella nem adott 
egyértelmű választ a követek kérdésére, és halasztást kért Ferdi-
nánd megbízottaitól, hogy kikérhesse apja, a lengyel király véle-
ményét az ügyben. „Ha e haladékot megtagadják tőle, mert úgy gondol-
ják, hogy fegyverhez kell folyamodni, bizony dicső győzelmet aratnak majd, 
ha a császár és a király a könnyek záporától elemésztett özvegy és a böl-
csőben síró csecsemő király megostromlására ide jön” – válaszolta a tü-
relmetlen követeknek Izabella királyné. A veszélyt érezve több 
magyar főméltóság elpártolt János király özvegyétől, és csatla-
kozott Ferdinándhoz. 1540. október 29-én ismét Richard Pate 
jelentette Brüsszelből az angol királyi tanácsnak, hogy a kalocsai 
érsek és Perényi Péter a római királyhoz mentek tárgyalni, és 
Ferdinánd kezében látnák szívesen a hatalmat, míg György ba-
rát, az özvegy királyné és néhány, János királyhoz közelebb álló 
személy, köztük Statileo János is a kiválóan megerősített Budán 
várja a helyzet javulását. A Szapolyai pártról leszakadó főurak 
segélykéréssel fordultak V. Károly császárhoz: „Mi […] ma sem 
látunk a keresztény világon császári felségeden kívül senki mást, aki sebe-
inket orvosolni és a keresztény köztársaságnak ezt a nemes tagját épségben 
megtartani képes volna. Ezért azt tesszük, ami megítélésünk szerint java 
és érdeke hazánknak, és egyben császári felségednek és fivérének is érdeke, 
s minden rendelkezésünkre álló úton és módon iparkodunk ennek testvére-
inket és barátainkat is megnyerni. […] A késlekedő cselekvés a mi biztos 
vesztünk.” A Magyarországon kialakult hatalmi válságot fokozta, 
hogy szeptember 13-án, a rákosi országgyűlésen megjelentek 
királlyá választották Szapolyai János fiát, a két hónapos újszülött 
János Zsigmondot. Jóllehet a választott magyar királyt sosem 
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koronázták meg, a rákosi aktussal mintegy üzentek Ferdinánd-
nak: a keleti országrész még nem átadó.  

A Párizsban tárgyaló Sir John Wallop calais-i várparancsnok – 
talán Statileo János egy évvel korábban, Párizsban folytatott 
tárgyalásai alapján – úgy értesült, hogy Ferdinánd ki fogja ter-
jeszteni királyságának határait Szapolyai országrészére is, ezért 
sürgősen tárgyalni akar János király özvegyével, Izabellával, aki 
viszont a török és német támadástól tartva apjához, I. Zsig-
mondhoz fordult segítségért. Október 17-én a Szülejmánhoz 
küldött követek, Werbőczy István kancellár és Eszéki János 
pécsi püspök jelentették Fráter Györgynek a „jó” hírt: a török 
szultán elismerte János Zsigmondot Magyarország királyává. A 
párizsi angol követ, Sir Wallop forgatókönyve beigazolódott: az 
események éppúgy következtek egymás után, mint 1527-ben, 
amikor VIII. Henrik követe a magyar határ közelében tartóz-
kodva, saját szemével tapasztalhatta Ferdinánd expedíciós had-
seregének Magyarországra vonulását. 1540. október közepén 
Ferdinánd király Leonhard von Vels-nek megparancsolta, hogy 
hajtsa uralma alá a Dunántúlt és Budát. Vels könnyedén elfog-
lalta Visegrádot, Vácot, Pestet, Tatát és Székesfehérvárt, azon-
ban a jól megerősített, Fráter György és Török Bálint által vé-
dett Budát nem tudta bevenni. Pillanatnyilag sem I. Ferenc, sem 
VIII. Henrik nem tudott dönteni abban a kérdésben, hogy kit 
segítsen a küszöbön álló török hadjárat során. Az angolok érte-
sülései szerint Velence már elküldte a pénzsegélyt János király 
fiának. A francia királyt november végén értesítették a legfris-
sebb magyarországi eseményekről. I. Ferenc tudott arról, hogy a 
következő évre Szülejmán hadjáratot tervez, és egyik levelének 
tartalma alapján úgy tűnik, reménykedett abban, hogy Ferdi-
nánd király dolgát megnehezíti az oszmán sereg. A Portáról 
hazatérő magyar követek is azt jelentették Fráter Györgynek, 
hogy a szultán 1541-re hadjáratot tervez János Zsigmond ural-
mának megerősítésére. 1540. december 18-án pedig Modena 
püspöke jelentette Wormsból, a német birodalmi gyűlésről, 
hogy János király fiának a török szultán támogatást ígért a Fer-
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dinánd elleni harcra, és ezért a pénzsegélyért leginkább Fráter 
György váradi püspök küzdött. A törökök állítólag már 1540 
telére azt tervezték, hogy egyes egységeiket a Magyar Királyság 
területére küldik, de valószínűleg ebben a nagy hideg megakadá-
lyozta őket: történetírók megemlékeztek az 1540-1541 forduló-
ján regisztrált hideghullámról, mikor a Duna teljes hosszában 
befagyott, és a török folyami hajóhad egy ideig a jég rabja lett. 
Mivel a hajókkal úsztatott felszerelések nem érkezhettek meg 
időben Magyarországra, a szultán parancsot adott a szendrői 
bégnek, hogy könnyűlovas csapataival támadjon Ferdinánd ki-
rály katonáira. Mehmed bég serege, a nagy hideg ellenére, 1541. 
február elején megérkezett az országba, és – ostromfelszerelés 
híján – a váci és a székesfehérvári erődítmények környékét pré-
dálták. A magyarországi ügyekben mindig jól tájékozott Sir John 
Wallop január végén, Franciaországból jelentette VIII. Henrik 
királynak, hogy „a török nagy előkészületeket tett vízen és szárazföldön 
egyaránt, s Magyarországra tervezik jövetelüket. A szultán már Driná-
polyban van a feleségeivel, ami szokatlan dolog, mert azelőtt mindig Kons-
tantinápolyban hagyta őket. Hajókat készíttetett a Dunára, és a törökök 
navigálásra alkalmas férfiakat képeztek ki, mert a Duna a keresztény 
államok leggyorsabb folyója.” Az angol követ további híreket várt 
Rincóntól, aki egyenesen a Portáról tartott hazafelé urához, I. 
Ferenc francia királyhoz. A Német-római Birodalom területén 
tartózkodó angol megbízott, Georg ab Heideck szerint Worms 
városában egyes – általa meg nem nevezett – „tudós férfiak” 
arra a következtetésre jutottak, hogy „a törökök ezúttal nem fogják 
elhagyni Magyarországot.” Megint más jellegű hírek érkeztek a 
Németalföldre, ahonnan Lord William Howard március 18-án 
jelentette VIII. Henriknek, hogy a velencei és a ferrarai követek 
egybehangzóan „azt állítják, hogy a török visszavonult Konstantiná-
polyba, és idén nem fog hadseregével támadni.” Ezt az álhírt leginkább 
a Sztambulból hazatért francia követ és a Cognaci Liga szövet-
séges államai igyekeztek terjeszteni, hogy elaltassák a Habsburg 
fivéreket. 

A korábbi években alaposan megerősített Buda vára ellenállt 
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Ferdinánd király téli támadásának, sőt, Mehmed csapatait Török 
Bálint szívélyesen fogadta, ágyúit kölcsönadta, és „az erők egyesí-
tése után az őrséget lemészárolva elfoglalták Vácot, és Pestet is ostrom alá 
fogták, de mivel a korábban kapott betegségtől sűrűn hullottak a lovak, és 
a takarmány is elfogyott, a királyné [Izabella – B. R.] jóváhagyásával 
ismét átkeltek a Dunán, és [a törökök – B. R.] dicséretre méltó becsület-
tel az ágyúkat visszaszolgáltatva hazatértek.” A Pest ellen intézett 
sikertelen ostrom után a szendrői bég csapatai Tolna és Mohács 
környékére húzódtak vissza, hogy bevárják Szülejmán szultán 
seregét. A visszavonulás egyre sürgetőbbé vált, mert megérke-
zett Budára a hír, hogy Ferdinánd király nagy sereget gyűjtött, és 
fel akarja számolni Izabella királyné és Fráter György utolsó 
menedékét. Valóban úgy tűnt, hogy ezúttal I. Ferdinánd került 
jelentős helyzeti előnybe, mivel a márciusi regensburgi birodal-
mi gyűlésen V. Károly és a rendek nagy támogatást adtak a ma-
gyar király részére. Wilhelm von Roggendorf vezetésével min-
tegy harmincezer fős, jól képzett német landsknecht hadsereg 
igyekezett visszafoglalni és megtartani a budai várat. Ferdinánd 
király hadvezérének irányításával 1541. május 3-án megkezdő-
dött a királyi vár ellen indított ostromának előkészülete. 
Roggendorfot állítólag meglepte, hogy a vár milyen kiváló álla-
potban van. Tíz évvel korábban sem tudta bevenni az erősséget, 
pedig akkor gyengék voltak a falak. Ezúttal más kihívások elé 
nézett Roggendorf: kevés ideje maradt az ostromra, mert egyre 
több hír érkezett táborába a szultán csapatainak közeledéséről, 
másrészt nem lövethette ész nélkül romhalmazzá a várat, mert – 
a sikeres foglalás esetén – az oda érkező oszmánok elleni véde-
lemről is gondoskodnia kellett.  

1541. június 1-jén Nádasdy Tamás országbíró, Batthyány Fe-
renc horvát-szlavón-dalmát bán, és a Ferdinándhoz pártolt 
Frangepán Ferenc kalocsai érsek vezetésével megérkezett a ma-
gyar delegáció a regensburgi birodalmi gyűlésre. A magyar fő-
méltóságokat kihallgatta V. Károly, de a császár nem adott 
megnyugtató választ a segélykérő szavakra. A tárgyalás részletei-
ről ismét Georg ab Heideck tájékoztatta VIII. Henriket és udva-
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rát. Az angol megbízott szerint a császárt a vallási vita hátráltat-
ja, miközben gyors cselekvésre lenne szükség, ugyanis „a szultán 
által kijelölt két parancsnok letáborozott Zimonynál, és 60 ezer török 
katona átkelt a Száván.” 

Heteken át tartó folyamatos ágyúzást követően, június 2-án 
Roggendorf felszólította Izabella királynét, hogy adja meg ma-
gát. A védők azonban próbáltak időt húzni, és kitérő választ 
adtak. Ferdinánd király hadvezére gálánsan várt a válaszra, majd 
kilenc nappal később általános rohamot rendelt el a falak ellen. 
A vár falain támadt réseket ennyi idő alatt könnyedén kijavítot-
ták a védők, ezért az akció kudarcba fulladt. Június 13-án azon-
ban egy titkos és betemetettnek hitt kapun keresztül egyes budai 
polgárok (talán Izabella királyné tudtával) beengedtek német 
egységeket. A csel nem okozott meglepetést a védőknek, akik 
már várták az ellenséget, és kegyetlen mészárlással megakadá-
lyozták a vár elfoglalását. Az árulókat nem sikerült elfogni. 
Egyedül a vezetőjüket tartóztatták le, akit végül – elrettentés-
képpen – a budai piactéren felnégyeltek. Roggendorf parancs-
nok a kudarcba fulladt próbálkozások után összehívta a hadita-
nácsot, hogy mitévők legyenek: vonuljanak vissza Bécsbe, vagy 
próbáljanak újabb rohamokat intézni Buda ellen? A tanács úgy 
döntött, hogy folytatni kell a harcot. 

Időközben a Regensburgban tartózkodó magyar-, cseh- és 
római király 1541. július 1-jén kétségbeesett segélykérő üzenetet 
küldött VIII. Henrik angol királynak. A francia nyelven írott, 
egy oldalas levél arra figyelmeztette a szigetországi uralkodót, 
hogy jön a török. Az angol diplomácia rokonszenvének kö-
szönhetően – a bonyolult, és gyakran változó európai szövetségi 
rendszerek ellenére – 1541-ben látszólag I. Ferdinándra mo-
solygott a szerencse. Anglia franciabarát politikája (Cognaci Liga 
1526-tól), VIII. Henrik botrányos válása V. Károly német-római 
császár nagynénjétől, Aragóniai Katalintól, és az angol király 
egyházalapítása – majd a pápa exkommunikációja – 1526 és 
1540 között hátráltatta a Habsburg és Tudor dinasztia higgadt 
párbeszédét. Anglia azonban éppen a Magyar Királyság sors-
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döntőnek bizonyuló évében, 1541-ben megbékélt a Német-
római Birodalommal, és a londoni udvar ismét kiemelkedő fi-
gyelmet szentelt a Magyar Királyság legfőbb problémájának 
megoldására, a török kiűzésére. VIII. Henrik birodalmi követe, 
Heideck Regensburgban már találkozott a magyar királlyal. A 
kihallgatás alkalmával I. Ferdinánd kifejtette az angol érdekeket 
képviselő követnek, hogy nagyon bízik VIII. Henrik király jóin-
dulatában, és mint jó keresztényt, a hit védelmezőjét, kérte az 
angol királyt, hogy nyújtson segítséget a Magyar Királyságnak. 
Habsburg Mária, a mohácsi csatát követő menekülés során fia-
talon elesett II. Lajos magyar- és cseh király özvegye, Németal-
föld kormányzójaként szintén kérte az angol királyt, hogy sür-
gősen segítsen bátyjának, I. Ferdinánd magyar királynak. Az 
angol követek azonban sejthették, hogy 1541 nyarán már senki 
sem állíthatja meg a szultánt a Magyar Királyság területén, ezért 
már késő pénzt áldozni a vesztett ügyre. VIII. Henrik egyik 
legjelentősebb diplomatája, a főként Németalföldön, Franciaor-
szágban és a Német-római Birodalom területén tevékenykedő 
Sir Nicholas Wotton 1541. július 8-án jelentette Londonnak, 
hogy „Budát fel fogja szabadítani a török, hacsak a birodalmi államok 
nem segítenek a magyar királynak, amely lehetetlen, hacsak nem biztosít-
ják az általános békét.” Mások is jelentették a londoni udvarnak, 
hogy Ferdinánd király eddig közel négyezer katonát vesztett a 
budai vár előtt, és a közelgő szultáni had miatt bizonyosan fel 
kell adniuk az ostromot. A szigetországban tartózkodó császári 
követ, Eustace Chapuys több ízben hiába kérlelte VIII. Henri-
ket a pénzsegély ügyében. Az angol király húzta az időt, és V. 
Károly követének minduntalan kitérő választ adott. Az angol 
királyi tanács is utasította diplomatáit, hogy ha „a birodalmi követ 
bármilyen választ kér a római király [I. Ferdinánd magyar-, cseh- és 
római király – B. R.] törökellenes hadisegélyével kapcsolatban, azt a 
választ kell adni, hogy nem tudnak mit mondani, de a Flandriában zajló 
ügyek nem jól alakulnak.” A francia királyt közben arról értesítet-
ték, hogy a birodalmi gyűlésen tízezer gyalogost és kétezer lo-
vast szavaztak meg a rendek V. Károly részére. 
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Június 26-án Mehmed bég csapatai megközelítették 
Roggendorf táborát. Szülejmán szultán előhada július 10-e körül 
ért Buda alá. Ferdinánd király fogyatkozó csapatait egyre inkább 
szorította az idő. A török előhadak és egy másik „török”, Török 
Bálint összehangolt támadásai állandóan nyugtalanították, zak-
latták az ostromlókat. Roggendorf elutasította a vele szövetsé-
ges magyar csapatok parancsnokának a kérését, hogy vonulja-
nak vissza. Ferdinánd hadvezére kijelentette, hogy minden hát-
ráltató körülmény ellenére folytatja az ostromot. Így is lett. 
Roggendorf egyik nap éppen csendespihenőjét tartotta a tábor-
ban, mikor egy elfáradt ágyúgolyó véletlenül eltalálta őt, és a seb 
miatt belázasodott. Az augusztus 21-én indult döntő ütközetben 
már nem tudott tevékenyen részt venni, többször elvesztette 
eszméletét, majd menekülés közben, Somorjánál meghalt. A 
harmincezer fős keresztény sereg két nap lefolyása alatt felmor-
zsolódott az egyesült török-magyar csapatok rohamaiban. 
„Mehmed a kivívott győzelemről értesíteni akarta Szolimánt – tudósított 
a történtekről Bethlen Farkas –, és ezért a sok lekaszabolt fejet a 
Dunába dobatta, amelyek, amint a víz lefelé vitte, gyászos látványt nyúj-
tottak.” Ferdinánd király hadserege jelentős vereséget szenve-
dett, hiszen a szétvert zsoldosok fele sem tért haza, s ráadásul a 
teljes ostromfelszerelést elvesztették, beleértve az értékes ágyú-
kat is. A Buda alatt elszenvedett veszteség mértékéről egy héttel 
később kelt levelében tudósította Georg ab Heideck az angol 
királyt. VIII. Henrik birodalmi követe a legszerényebb becslések 
szerint is legalább 10 ezer főre taksálta a keresztény sereg em-
berveszteségét. I. Ferenc francia királyt a Ferdinándnál tartóz-
kodó velencei követek informálták a hadjárat további részletei-
ről, amelyet összefüggésbe helyeztek Szülejmán felvonulásával. 
A szultán ugyanis háromszáz nagy űrméretű ágyút hozott ma-
gával, és Ferdinánd Buda alatt elszenvedett kudarcának fényé-
ben immár Bécs is reális veszélybe sodródott, hiszen nem ma-
radt megfelelő védelmi eszköz a Hofburgban. Ráadásul a jelen-
tés szerint pestis ütötte fel a fejét Bécsben, ahonnan – a járvány 
miatt – Anna királyné, Habsburg Ferdinánd felesége már Linz-
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be sietett. A francia király egyik levelében kifejtette Marillac 
marshalnak, hogy ha a szultánhoz küldött követét, Rincónt nem 
tartóztatja le V. Károly császár, a magyarországi események is 
kedvezőbben alakulhattak volna. A „legkeresztényibb király” 
szerint Szülejmán szultán Rincón letartóztatása és kínvallatása 
miatt indult bosszúhadjáratra Ferdinánd ellen, mert a magyar 
király követe, Hieronim Łaski árulta el a francia kollégáját. I. 
Ferenc úgy vélte, hogy követét Szapolyai egykori kalandordip-
lomatája buktatta le, pedig Rincón az „egész kereszténység” 
érdekét képviselve lebeszélhette volna a szultánt a hadjáratról. 
Háborúra persze sokféle indokot fel lehetett hozni, de a francia 
király által rebesgetett okok lenyomatát az egyik oszmán pasa 
levele is félreérthetetlenül bizonyíthatja. Rusztán pasa Nándor-
fehérvárról küldött tájékoztatást Hieronim Łaski részére. Az 
oszmán parancsnok szeptember 17-én kelt levelében kifejtette, 
hogy Łaski élete és szabadsága Szülejmán szultán kezében van, 
éppen ezért biztatta Ferdinánd király Sztambulban fogva tartott 
követét, hogy írjon urának, és tárgyaljanak Antonio Rincón ki-
szabadításáról. Az oszmánok azt tervezték, hogy Łaskiért cseré-
be kiválthatják Rincónt a fogságból. V. Károly császár ígéretet 
tett arra, hogy ha megtalálja a francia király spanyol származású 
követét, akkor azonnal szabadon engedi őt. Nem találta, vagy 
nem is kereste őt a császár? Jóval később kiderült, hogy a kín-
vallatás során a képzett diplomata életét vesztette. Követtársa, 
Cesare Fregoso szintén belehalt a kínzásba. Nemcsak a keresz-
tény világ háborodott fel a skandallumon, de állítólag Szülejmán 
szultán is nagy haragra gerjedt, mert az idők során megkedvelte 
a francia király művelt követét, Antonio Rincónt. 

Az angol udvar előrelátása beigazolódott: 1541. augusztus 29-
én a török csapatok csellel elfoglalták a budai várat. Az augusz-
tus végi időpont a szultán szerencsét hozó napja volt. Nem 
véletlen, hogy a szultán 29-ére, hétfőre időzítette a trükkös vár-
foglalást, hiszen vasárnap – az istentiszteletre igyekvők miatt – 
zsúfolt lehetett az erősség. A védőket, Szapolyai János egykori 
híveit nyájasan fogadta táborában a szultán. A tárgyalássorozat 
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alkalmával Szülejmán alaposan megvizsgálta Szapolyai János 
fiát, mert egyes pletykák szerint a gyermek nem fiú, hanem le-
ány volt. Minderről Verancsics Antal magyar nyelvű krónikása 
tudósított: „Oztán mindjárton, mert elhitették vót az császárt, hogy 
király fia nem férfi gyermek, hanem líány volna, önnenmaga meg akara 
bizonyosodni benne. Az gyermeket kezíbe vevé, forgatni kezdi a két tenye-
re között, és egykorban a sok szó között nagy okkal, hogy senki eszében 
ne venné, az kezit ingecske alá természetire tevé, és akkor 
megtapasztaltatá, hogy férfi, nem leány vót volna.” Miután János Zsig-
mond neme felől Szülejmán megbizonyosodott, a szultán a 
csüggedt anyának, Izabellának támogatást ígért. Az oszmán 
szultán kifejtette Szapolyai özvegyének, hogy csakis őmiattuk, 
Izabella és a csecsemő miatt került sor az 1541. évi hadjáratra. 
Szülejmán szultán színlelt önzetlenségének Izabella királynéhoz 
intézett, keservesen humoros mondatait ízes magyarsággal kö-
zölte az előbb már idézett krónikás: „Te pedig asszonyállat lévén, 
fiad pedig még bölcsőben és dajka keziben lévén, erőtlenek vagytok mind-
ketten az olyan nagy ország gondviselésére. Nem láttuk, hogy módotok 
volna Budát és az országot megtartani, megoltalmazni, mely dolog férfinak 
való, nem asszonyállatnak, sem bölcsőben való gyermeknek. Én pedig, ki 
immár utó vénségemet írtem, annyiszor is immár Magyarországra ügettem, 
először az urad oltalmára, most a tiedre és az fiadra, tudniillik, hogy 
ennek utána nem tudom, ha jöhetek vala, és mert gyakorta nem jöhetek, 
mert egyéb országaim is vannak, kikre kell viselnem gondot. Azért akar-
tam Budát kezemhez venni, hogy én őtet az nímetek ellen megoltalmaz-
zam, és tartsam nem magamnak [!], hanem az te fiadnak.” Szülejmán 
szultán a tárgyalások lezárását követően Török Bálint kivételével 
minden jelenlevő főméltóságot útjára engedett. A nagy katonai 
múlttal rendelkező, harcedzett Bálint úr – állítólag Fráter 
György nyomására – a török szultán foglya lett. A saját, és 
gyermeke sorsa miatt bánkódó Izabella nyilván érzékelte, hogy 
Fráter alaposan letisztította az egykori Szapolyai pártot, mert a 
szultánnal folytatott tárgyalást követően a királyné állatólag így 
szólt György baráthoz: „Ám most ti férfiak lévén, lakjatok abban, 
éljetek avval, kit ti magatok kerestetek.”  
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Szeptember 2-án Szülejmán szultán – serege élén – ünnepélye-
sen bevonult Budára. Szülejmán szultán Budát vilájetszék-
helynek jelölte ki, és a Nagyboldogasszony templomot dzsámivá 
alakíttatta át. A templomban lezajlott első muzulmán istentiszte-
leten, a hálaadási ceremónián életét vesztette a nagy köztiszte-
letnek örvendő Gül Baba. A szultán névrokona, Szülejmán 
személyében beglerbéget nevezett ki Buda élére, ami igazolta a 
korábbi jóslatokat, hogy az oszmánok tartósan berendezkednek 
a Magyar Királyság területén. A Magyar Királyság jövőjét meg-
határozó történelmi eseményről egy hónap késéssel, október 5-
én értesítették a londoni udvart. Georg ab Heideck kilenc nap-
pal később, október 14-én kelt levelében már teljes mérleget 
készített a keresztény sereg Buda előtt elszenvedett veszteségé-
ről, és informálta VIII. Henriket, hogy három éves periódusra 
tervezett felszabadító háború kivitelezésébe kezdett a császár és 
a birodalmi hadvezetés. A nagyszabású expedícióra már 1541 
végén gyűjteni kezdték a pénzt. 1541. október 30-án Párizsból 
jelentette az angol királynak Lord William Howard, hogy a szul-
tán Szent György napjáig (április 24.) fegyverszünetet kötött I. 
Ferdinánd királlyal, mert az oszmán táborban pestisjárvány 
ütötte fel a fejét. Szülejmán szultán valóban szedelődzködött, és 
pár ezer fős őrséget hátrahagyva távozott Magyarországról. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 212 

A Magyar Királyságnak nyújtott 1543. évi angol hadise-
gély 

1541 – Buda eleste – a kora újkori Magyar Királyság történel-
mének meghatározó dátuma, az Oszmán Birodalom tartós ma-
gyarországi berendezkedésének kiindulópontja. Ahogyan Nán-
dorfehérvár 1521. évi eleste, vagy az 1526. évi mohácsi csata, 
úgy Buda elfoglalása is kétségtelenül mérföldkő, viszonyítási 
alap a közép-európai történelem sodrában. Nándorfehérvár és 
Mohács kapcsán a legtöbb történettudományi értekezés konklú-
ziója az, hogy a kulcsfontosságú vár elvesztéséből, vagy az üt-
közetben elszenvedett vereségből még nem feltétlenül követke-
zett a Magyar Királyság összeomlása. A közgondolkodás Buda 
1541. évi oszmán birtokbavételét az ország három részre szaka-
dásával azonosítja. A történelmi helyzet – a korábbi, Magyaror-
szágot ért török csapásokhoz hasonlóan – 1541-ben is árnyal-
tabb volt, mert Szülejmán szultán ugyan hátrahagyott védőket a 
budai várban, de komolyabb óvintézkedést nem tett. Mindez 
magyarázatot ad az elkövetkező év keresztény hadjáratának 
kezdeti sikerére, az erősség akadálytalan megközelítésének 
tényére. I. Ferdinánd magyar-, cseh- és római király minden 
lehetséges eszközt megmozgatott a stratégiailag kiemelkedő 
Buda várának visszaszerzéséért. A Habsburg Monarchia osztrák 
és cseh tartományainak közös prágai országgyűlésén (1541. de-
cember 5-én) a rendek különadót szavaztak meg a török ellen 
tervezett hadjáratra. A következő év elején, 1542. február 2-án, 
a speyeri birodalmi gyűlésen a rendek negyvennyolcezer zsol-
dost nyújtottak Buda visszavételére. Két hónapos késéssel, ápri-
lis 3-án jelentette William Paget Párizsból VIII. Henriknek, 
hogy Speyerben negyvenezer gyalogost és nyolcezer lovast sza-
vaztak meg Magyarországnak. A Velencében tartózkodó angol 
követ, Edmund Harwell 1542. április 22-én tájékoztatta VIII. 
Henrik királyt, hogy a speyeri gyűlésen megszavazott seregen 
kívül a magyar részeken húszezer könnyűlovast toboroztak, és 
I. Ferdinánd király Csehországban és Ausztriában harmincezer 
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lovas gyűjtését tervezi. Harwell szerint a magyar helyzetet bo-
nyolíthatja, hogy az ország korántsem egységes a török elleni 
fellépés vonatkozásában. Ráadásul I. Zsigmond lengyel király 
újfent ígéretet tett leányának, Izabellának, hogy támogatni fogja 
magyarországi törekvéseit, és ha kell, akár Ferdinánd király ellen 
is segíti Szapolyai János özvegyét. Izabella királyné és udvartar-
tása 1542 tavaszán Gyulafehérvárra költözött, amely megerősí-
tette Fráter György politikai pozícióját. Ugyanakkor – megfelelő 
járandóság és garanciák mellett – a gyalui szerződés értelmében 
János király özvegye hajlandóságot mutatott arra, hogy a keleti 
országrész átadásáról Ferdinánddal kiegyezzen. „I. Ferdinánd 
részéről egészen biztosan komoly volt a keleti országrész meg-
szerzésének szándéka, hiszen a váradi béke meghiúsulása után 
ezzel a megegyezéssel övé lehetett végre az ország egésze, és 
mivel 1542-ben az egész birodalmat mozgósító hadi vállalkozás-
ra készült az oszmánok ellen, ettől a vállalkozástól remélhette 
hatalmának a fegyverek erejével történő megszilárdítását” – 
értékelte a kialakult helyzetet Oborni Teréz történész. 

A Magyar Királyság felszabadítását célzó, 1541-1542 forduló-
ján tett reményteli lépések forgatókönyvébe azonban újabb, 
váratlan mozzanatok vegyültek. Egyrészt 1542. május 20-án I. 
Ferenc francia király, a török szultán „legkeresztényibb” szövet-
ségese ismét hadat üzent V. Károly császárnak, ami jelentősen 
hátráltatta a magyarországi hadjárat szervezését. Másrészt 
Szülejmán szultán a Velencében tartózkodó Janusz bégen ke-
resztül kinyilatkoztatta, hogy megelégelte a rebellis magyarok 
viselkedését, és ismét személyesen készül hadjáratra I. Ferdi-
nánd ellen. A velencei angol követ szerint ez a hír annyira de-
moralizálta a háborúra készülődő keresztény sereget, hogy a 
magyar király 1542. június elején bejelentette: személyesen veze-
ti a Buda felszabadítására indított hadjáratot. Noha I. Ferdinánd 
végül mégsem vett részt az expedícióban, a hadsereg irányításá-
val Joachim von Brandenburg választófejedelmet bízta meg, 
ami eleinte jó döntésnek tűnt. A koalíciós keresztény sereghez 
csatlakozott két szigetországi megfigyelő, Sir Thomas Seymour 
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és Charles Howard személyében, akiket VIII. Henrik azért kül-
dött Magyarországra, hogy a londoni udvar számára felmérjék a 
közeljövőben tervezett angol hitel minél célzottabb felhasználá-
si lehetőségét. Mindkét gentleman rokoni kapcsolatban állt az 
angol királlyal. Sir Thomas Seymour húgát, Jane-t még 1536-ban 
vette feleségül VIII. Henrik. Sir Seymour admirálisként (Lord 
High Admiral) szolgálta királyát. Bátyja intrikája miatt VIII. Hen-
rik halála után felségsértési pert indítottak ellene, és 1549-ben 
lefejezték. Charles Howard 1540-től szintén VIII. Henrik sógo-
ra volt. A Londonban tartózkodó francia követ (Marillac) június 
20-án jelentette I. Ferenc királynak, hogy a két legutóbbi angol 
királyné testvére elutazott a Német-római Birodalomba, hogy 
részt vehessenek a magyarországi expedícióban. Ezek szerint a 
francia diplomácia Cleves-i Annát nem számította az angol ki-
rálynék közé. Az angol király ötödik felesége, Catherine Howard 
nem sokáig élvezhette a koronát: 1542. február 13-án házasság-
törés vádjával kivégezték. (A királyné két feltételezett hódolójá-
nak fejét már 1541 decemberében lecsapta a bakó.) A kivégzés 
szempontjából érdekes kérdés Charles Howard követ magyar-
országi útja. Vajon azt tervezhette VIII. Henrik, hogy a lefeje-
zett királyné rokonságát szétszórja az európai kontinens terüle-
tén, nehogy véletlenül összeesküvés támadjon a király ellen? 

Az angol király és a királyi tanács tervei szerint mindenesetre 
hatezer gyalogos és négyezer lovas negyedévre számított ellátá-
sát hitelezte volna a szigetország I. Ferdinánd királynak. 1542. 
július 1-jén I. Ferdinánd Bécsben fogadta, majd kihallgatta VIII. 
Henrik király követeit, és – Sir Thomas Seymour három nappal 
később kelt jelentése alapján – a magyar király nagyon szívélye-
sen olvasta az angol uralkodó leveleit. Ferdinánd király infor-
málta az angol követet, hogy a hadjárat július 6-án indul Buda 
felé, de ő maga személyesen nem tarthat a hadsereggel, mert 
kötelezettségei Nürnbergbe szólítják. Mivel Sir Seymour és tár-
sai részt akartak venni a hadjáratban, a magyar király a könnyű-
lovasság és az osztrák egységek parancsnokára, Hans Ungnad 
hadnagy gondjaira bízta az angol küldötteket. Sir Seymour és 
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titkára, Mr. Belyngham szerint a német egység parancsnoka 
„very gently” velük kapcsolatban, tehát az angol küldötteket in-
kább civil megfigyelőkként, semmint harcoló alakulatként keze-
lik. A hadjárat már 1542. július elején elkezdődött – az ilyenkor 
szokásos előcsatározással. Sir Seymour július 3-án éjjel arra éb-
redt szállásán, hogy az egyik könnyűlovas hadosztály két szeke-
ret kísérve Buda felől megérkezett Bécsbe, „egy szekér török fejek-
kel, és egy hasonló szekér foglyokkal volt megtöltve.” Az angol követ 
szerint egy illető – akit meglepetésére a bécsi táborban mindenki 
csak „Barátnak” („Friar”) nevez – Budán van, és tízezer magyar 
lovast gyűjtött, de még nem tudják a németek, hogy a törökhöz 
csatlakozik-e, vagy a hadjáratban résztvevőkhöz. Fráter György 
szokásához híven hintapolitikát folytatott, ezért a baráton kívül 
más nemigen tudhatott az éppen aktuális politikai terveiről. 

A hadsereg 1542. július 7-én Bécsből elindult Buda felé. A se-
reg mindössze 36 kisebb, duplacsövű tarackot málházott fel, 
ami Sir Seymour szerint teljességgel alkalmatlan a vár ostromá-
hoz. Az angol követ érdeklődésére a katonák azt a magyarázatot 
adták, hogy I. Ferdinánd király nem tudott alkalmasabb tüzérsé-
get összeállítani, mert az ostromfelszerelést a múlt évi hadjárat-
ban Wilhelm von Roggendorf serege elvesztette. Az angol kö-
vet (jó) meglátása szerint a hiányos felszereléssel reménytelen 
vállalkozásnak tűnik a tizenötezer török által védett Buda elfog-
lalása. Az angol lovag meglepetten tapasztalta, hogy mégsem e 
hiátus izgatta a hadjáratban résztvevőket: Esztergomnál a 
landsknechtek kitűztek egy proklamációt, hogy ha a francia 
nemzetiségű katonák jót akarnak, messze kerüljék el a koalíciós 
keresztény tábort. Sir Thomas Seymour szerint egyik nemzet 
fiainak részvétele sem annyira „gyűlöletes a táborban, mint az ő jelen-
létük.” Miközben az angol küldöttség megfigyelőként részt vett 
a hadjáratban, Londonban V. Károly követe igyekezett VIII. 
Henriktől kikényszeríteni a Ferdinánd királynak ígért hadise-
gélyét. A birodalmi követ, Chapuys – a regensburgi angol köve-
tek (Gairdner és Knyvett) pontosan egy éve előadott beszédé-
ben elhangzott – 1541. évi ígéretére emlékeztette VIII. Henri-
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ket: ha más keresztény fejedelmek is teljesíteni fogják kötele-
zettségeiket a török elleni háború kapcsán, abban az esetben 
nem az angol király lesz az utolsó uralkodó, aki segítséget nyújt 
a Magyar Királyságnak. A Londonban tartózkodó birodalmi 
követ a kihallgatása során mindezt felidézte VIII. Henrik király-
nak, aki állítólag elmosolyodott, és késlekedésére azt a mentsé-
get hozta fel, hogy 1542-ben a szultán nem személyesen jött 
Magyarországra. 

 
Az angol udvar által 1541-re ígért segély visszatartásában dön-

tő szerepet játszhattak az 1542. évi magyarországi hadjárat meg-
figyelői által Londonba küldött jelentések, melyek világosan 
érzékeltették a Buda visszafoglalására készülő seregen belüli 
morális feszültséget. Számos irat bizonyítja a visszafoglaló há-
ború előre jósolt kudarcának létezését. Jó példa erre Sir 
Seymour 1542. július 16-án, a Rákos mezején felállított keresz-
tény táborból VIII. Henrik angol királynak küldött jelentése. Az 
angol követ személyes tapasztalata szerint a táborban a katonák 
őgyelegnek, mindenki a másik tehetetlenségére mutogat. Kevés 
időt fordítanak a harcra. Az angol küldöttség Tarry névre hallga-
tó katonáját harci feladatok helyett utásznak osztották be a né-
metek, és már öt napja javítja a táborhoz közel fekvő utakat – 
értetlenkedett Sir Seymour. A landsknechtek I. Ferdinánd ki-
rályt és Hans Ungnadot vádolták, amiért nem látták előre a had-
járat következményeit. Mindenki elégedetlenkedett amiatt, hogy 
a táborban fizetni kellett azért az élelemért, amit a magyarok 
biztosítanak. A német zsoldosok véleménye szerint ezért – Sir 
Seymour tolmácsolása alapján – „a magyarok olyan jó keresztények, 
mint a törökök.” Az angol lovag levele más szempontból is meg-
mosolyogtató. Sir Seymour ugyanis ebben a jelentésében elné-
zést kért VIII. Henriktől, mert a 10-én kelt levelében tévedésből 
véletlenül azt írta az angol királynak, hogy a keresztény sereg 
Pestnél tartózkodik. Az angol követ javította hibáját, hiszen 
Pest helyett Esztergomot akart írni. Sir Seymour megjegyezte, 
hogy egyrészt ennek a nyelvi hiányossága az oka, mert a magyar 
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nyelv különbözik a többitől, másrészt sietett is a fogalmazással, 
ami fokozta a hiba lehetőségét. 

A hadjárat szervezetlensége, fejetlensége rossz hatással volt 
Eustace Chapuys londoni tárgyalásaira. A birodalmi követet 
1542. július 19-én ismét kihallgatta VIII. Henrik. Az angol király 
ezúttal is hajthatatlannak bizonyult a török ellen ígért segély 
kérdésében, és egyértelműen elutasította Chapuys érveit. A bi-
rodalmi követ Londonból küldött jelentése alapján VIII. Henrik 
király a kedvezőtlen döntésének okát az alapokat nélkülöző és 
időszerűtlen hadivállalkozás támogathatatlanságával magyarázta. 
Az angol udvar 1541-ben szakított franciabarát (egyúttal Habs-
burg-ellenes) politikájával, de a magyar elitben továbbra sem 
bízott, és ez alól a spanyol földön nevelkedett I. Ferdinánd 
személye sem jelentett kivételt. Másrészt azt sem lehet figyel-
men kívül hagyni az angol támogatás elmaradásával kapcsolat-
ban, hogy éppen a magyarországi hadieseményekkel egy időben 
zajlott a skót háború, ami mindig nagy kihívást jelentett Anglia 
számára. A skót háború ellenére Sir Seymour, Charles Howard 
és az angol katonák 1542-ben Ferdinánd király katonai táborá-
ban maradtak, ahonnan rendszeresen küldték jelentéseiket a 
szigetországba. A velencei angol követ, Harwell szerint a 
Signoria azt nehezményezte, hogy I. Ferdinánd nem személye-
sen vezette a nagyívű hadivállalkozást, és saját zsoldosai közül is 
sokan vádolták a magyar királyt, hogy nürnbergi útjával csak 
ürügyet és kibúvót keresett a maga számára. Noha a birodalmi 
gyűlésen valóban kisebb számban jelentek meg a rendek, de a 
magyar király elleni zúgolódás igaztalan vád volt, hiszen szep-
tember 10-én, Nürnbergben I. Ferdinándnak további húszezer 
aranyat sikerült gyűjtenie a budai hadivállalkozás zsoldjára. 

VIII. Henrik különös feladatra utasította Sir Seymour-t. Az 
angol király megparancsolta a követnek, hogy még mielőtt el-
hagyná Magyarországot, okvetlenül béreljen egy szekeret, és 
vegyen tíz véget a legdivatosabb magyar öltözékekből. A sziget-
országi uralkodó kedvelte a magyaros ruhákat, a kortársak több-
ször is feljegyezték, hogy szívesen visel olyan öltözéket, mely a 
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magyar királyi udvarban divatos. Ezen kívül VIII. Henrik kérte 
az angol követet, hogy vásároljon Magyarországon tíz dobot és 
szintén tíz tárogatót is. A „bevásárlásra” szánt pénzt VIII. Hen-
rik a németalföldi Guildenfinger család szolgája útján küldte Sir 
Seymour-nak. Az angol király időközben meggondolhatta ma-
gát, mert következő levelében már üstdobokat is kért követétől. 
Sir Seymour persze szeretett volna megfelelni ura minden hó-
bortjának, ezért illedelmesen megírta, hogy a pesti ostrom köz-
ben ő személyesen nem tud a hangszerekkel foglalkozni, de 
megnyugtatta VIII. Henriket: „addig is küldtem egy embert, aki gon-
doskodik a dobokról és sípokról.” Ugyanakkor tájékoztatta az angol 
királyt, hogy az üstdobok beszerzése nem lesz könnyű feladat, 
mivel összesen csak két darab van belőlük a keresztény sereg 
táborában, „egy a magyaroknál, és egy másik a főparancsnoknál.” A 
szerencsétlen angol követ nehéz helyzetben lehetett: magas ran-
gú katonaként a hadjárat legizgalmasabb fázisában az üstdobok 
hollétéről kellett eszmecserét folytatnia a keresztény sereg pa-
rancsnokaival. Belegondolni is rossz, hogy a landsknechtek és a 
magyarok mit feltételezhettek őfelsége tisztjeiről, az angoloknak 
az üstdob a legfőbb gondjuk? Másrészt az üstdob a hadjáratok 
fontos eszköze volt, tisztán, jól hallható hangjával utasította a 
csapatokat a különféle harci feladatokra. Ha ezeket az angol 
követ megvásárolja, hogy azokkal VIII. Henrik zenei igényét 
kielégítse, akkor milyen eszközökkel értesítsék a katonákat az 
ostrom során? Sir Thomas Seymour tisztában lehetett azzal is, 
hogy urát minden lehetetlennek tűnő feladatban szolgálnia kell, 
de a levelezése alapján kézzelfogható az angol követ vívódása. 

Az angol udvar megrendelésére, alapos elemzés alapján felvá-
zolt forgatókönyv 1542. október 8-án bekövetkezett. A Buda 
visszafoglalásának céljából szervezett hadjárat már a pesti gyen-
ge városfal ellen indított többszöri támadási kísérleténél ku-
darcba fulladt. Mivel a legtöbben a hadvezetést és a királyt vá-
dolták a hadjárat szerencsétlen kimenetele miatt, I. Ferdinánd a 
hadsereg leggyengébb egységeire, a magyarokra hárította a fele-
lősséget. Világosan tükröződött mindez a velencei angol követ 
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leveleiből is. Harwell 1542. október 31-én jelentette VIII. Hen-
rik királynak, hogy I. Ferdinánd a törökkel való összejátszás 
vádjával október 10-én letartóztatta Perényi Péter országos fő-
kapitányt. Harwell nyilván hallomásból értesült a hírről, és a 
hallottak alapján, sajátosan jegyezte le Perényi Péter nevét: (így!) 
„Perinpeter”. Perényi Péter letartóztatását Fráter György kezde-
ményezte. A hazatérő itáliai zsoldosok beszámolói – és a 
Harwell levelében előadottak – alapján Perényi Pétert azért vá-
dolták a német katonák, mert a főkapitány elrejtette a hadsereg 
elől az élelmet, és állítólag azt tervezte, hogy I. Ferdinánd halála 
esetén a török szultán engedélyével magyar királlyá koronáztatja 
magát. Az angol követ később arról is értesült, hogy a sikertelen 
hadivállalkozás három millió rajnai guldenbe került a biroda-
lomnak, és a sereg lényegében dolgavégezetlenül feloszlott. No-
vember 29-én Speyerből jelentette Christopher Mont, hogy 
nehéz eldönteni a külső szemlélőnek, vajon tényleg a hadveze-
tés, vagy a katonák hibája okozta-e a hadjárat kudarcát? VIII. 
Henrik fizetett követe szerint a Német-római Birodalomban 
akkora felháborodás övezi a hadjáratot, hogy nehéz lesz a jövő-
ben török elleni expedíciót szervezni. Mindezek ellenére az an-
gol király parancsára Sir Seymour Nürnbergbe ment, hogy a 
birodalmi gyűlés helyszínén részletes költségvetést készítsen a 
londoni udvar számára ötezer birodalmi katona egy évre szóló 
ellátásáról, kiadásáról. VIII. Henrik úgy vélte, hogy a hadisegély 
célszerű felhasználását Angliából csak akkor követhetik nyo-
mon, ha a váltót nem adják ki a kezükből, és angol parancsno-
kok fogadják zsoldba a magyarországi hadjáratra vonuló kato-
nákat. Sir Seymour számításai szerint egy évre 2.950 márka kel-
lene a sereg szállására és 50.726 márka a zsoldjára, amihez hoz-
zászámított még két hónap ráadást (amolyan bónuszt a hazaté-
résre) 11.948 márkával, ami összesen 62.670 márka kiadást je-
lentett. Mindezt még szigetországi fizetőeszközre is átváltotta, 
ami 41.780 aranyra rúgott. Vélhetően ebből az alapos szám-
adásból származhatott a későbbi hadisegély negyvenezer duká-
tos összege. Bécsben, Sir Seymour számításaitól függetlenül, 
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1542-ben készült egy részletes kimutatás arról, hogy a Duna 
mentén fekvő magyarországi várakat és városokat ötvenezer 
főnyi katonassággal lehetne hatékonyan védeni. 

A Perényi Péter ellen indított koncepciós per belpolitikai vi-
hart gerjesztett Magyarországon. I. Ferdinánd király helytartója, 
Thurzó Elek, részben a Perényi ellen irányuló támadás, részben 
a személyével szemben érzett (állandósuló) bizalmatlanság mi-
att, 1542. november 12-én lemondott hivataláról. Bécsben, de-
cember 15-én I. Ferdinánd király számos magyar főúr jelenlé-
tében tárgyaltatta Perényi ügyét. Az egykori főkapitányt a tör-
vényszék harminckét vádpont alapján bűnösnek találta, és letöl-
tendő börtönbüntetéssel sújtotta. A magyar király december 30-
án elfogadta Thurzó Elek leköszönését, és Várday Pál eszter-
gomi érseket nevezte ki helytartónak, hogy a lehető leggyorsab-
ban konszolidálja az országot. I. Ferdinánd igyekezete ellenére 
azonban csak két-három főúr tisztelte meg a pozsonyi ország-
gyűlést. Bár kevesen jelentek meg a diétán, a főurak ígéretet 
tettek arra, hogy ha a magyar király nyárra hadsereget gyűjt, és 
személyesen Pestre megy, ők harmincezer katonával csatlakoz-
nak hozzá. A Nürnbergben tartózkodó Sir Seymour 1543. janu-
ár 5-én kelt levelében arról tudósította VIII. Henrik királyt, 
hogy a pozsonyi gyűlésen részt vett főurak egyetlen feltételt 
szabtak I. Ferdinánd királynak a tervezett magyarországi hadjá-
rattal kapcsolatban: maguk részéről biztosítják a harmincezer 
katonát, de olaszokon, spanyolokon és német lovasokon kívül 
„nem lehetnek landsknechtek a mondott seregben.” A pozsonyi ország-
gyűléshez hasonlóan a nürnbergi birodalmi gyűlésen is felszínre 
törtek az indulatok: a szónokok a magyarokat árulóknak titulál-
ták, és I. Ferdinánd király hanyagságát, valamint Joachim von 
Brandenburg tehetetlenségét vették górcső alá. Kiderült, hogy a 
rossz időjárás és a dunántúli pestisjárvány több áldozatot sze-
dett a hadseregben, mint a tényleges harci tevékenység. A főve-
zér vaskos terjedelmű katonai beszámolót küldött a birodalmi 
gyűlésnek, melyben részletesen kifejtette álláspontját a hadjárat-
tal kapcsolatban. Joachim von Brandenburg szerint az előzete-
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sen reméltnél kisebb volt a sereg létszáma, és a zsold kifizetése 
is akadozott. A birodalmi gyűlésekről Londonnak jelentő 
Christopher Mont meglátása szerint a magyarok nem fognak 
megbékélni a németekkel, mert Ferdinánd királyt is gyűlölik, és 
nem bíznak benne. 

1543 márciusában Anglia hadat üzent a Francia Királyságnak. 
A velencei angol követ, Edmund Harvell arról tájékoztatta urát, 
VIII. Henriket, hogy a városállamban – a franciákon kívül – 
mindenki üdvözölte az angol király döntését, és különösen a 
Signoria hangsúlyozta, hogy mennyire „utálatos” a franciák 
együttműködése az oszmánokkal. Április 8-án Nürnbergből 
francia nyelvű levelet küldött I. Ferdinánd király VIII. Henrik-
nek. A magyar király a velencei dózséhoz hasonló örömmel 
üdvözölte az angol király elhatározását a francia üggyel kapcso-
latban, ami Ferdinánd szerint helyrebillentheti a kereszténység 
közös érdekét a kontinensen. Másrészt a magyar király a Lon-
donban tartózkodó birodalmi követen, Chapuys-on keresztül 
ismét hitelt kért VIII. Henriktől, és reményét fejezte ki, hogy az 
angolok segítségével visszaverhetik a török szultán Magyaror-
szág ellen készülő támadását. A kérdés egyre sürgetőbbé vált, 
mivel időközben sorra érkeztek a vészterhes jelentések a biro-
dalmi gyűlésre Szülejmán szultán toborzásáról és a francia hadi-
flotta ellenséges tevékenységéről. Szülejmán szultán serege ek-
kor már elhagyta Drinápolyt, míg Marseille-ben Anguillar márki 
32 hadihajója és több kisebb csapatszállító hajója várakozott a 
bevetésre. 1543. április 22-én jelentés érkezett Drinápolyból 
Velencébe az ott tartózkodó angol követhez, aki első kézből 
tájékoztatta VIII. Henrik királyt a szultán előkészületeiről. A 
Drinápolyból küldött irat Harwell követ olvasata szerint azt 
jelentette, hogy az oszmánok az 1543-as hadjáratra minden ad-
diginál nagyobb sereget gyűjtöttek. A főerő osztrák területek 
ellen készülődik, és a négy-öt szandzsákból gyűjtött harminc-
ezer lovas Szlavónia, Dalmácia, Friul, Karinthia ellen vonul – 
írta az angol követ. Velencében közzétették a hírt, hogy Izabella 
királyné és Fráter György az összes erdélyi katonával az oszmá-
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nokhoz csatlakozik, és a Magyar Királyságból megmaradt terület 
is követni fogja az erdélyiek példáját. A híresztelés igaz volt. 
1543. február 11-én a tiszántúli megyék részgyűlésén megjelen-
tek elvetették a gyalui szerződést, és Fráter Györgyhöz csatla-
koztak. 

Christopher Mont május 10-én értesítette VIII. Henrik királyt 
Speyerből, hogy a nürnbergi diéta négy hónap tárgyalást köve-
tően feloszlott. A birodalmi gyűlés döntésének értelmében 
húszezer gyalogost és négyezer lovast szavaztak meg a Magyar 
Királyság védelmére, és (három részletben) fél éves időtartamra 
fizetik a sereg járandóságát. Három nappal később a londoni 
Titkos Tanács (The Privy Council) értesítette az angol királyi sereg 
főparancsnokát, hogy Mr. Belyngham antwerpeni, valamint 
Harwell követ velencei jelentése alapján tájékozódtak a magyar 
területeken várható háborúról. A Titkos Tanács alapos mérlege-
lést követően úgy döntött, hogy Sir Thomas Seymour-t és Sir 
Nicholas Wotton canterbury-i dékánt Flandriába küldi, hogy ott 
érdeklődjenek egy kisebb sereg ellátása és felszerelése kapcsán 
várható kiadásról. A velencei angol követ szerint egyre sürge-
tőbb a támogatás I. Ferdinándnak – aki időközben feleségét és 
gyermekeit Csehországba menekítette –, mert Bécs városa csak 
minimális előkészületeket tett a török elleni védekezésre. 1543. 
nyár elején I. Ferdinánd és családja valóban Prágába érkezett. A 
magyar- és cseh király június 6-án, a tűzvész után újjáépített 
Hradzsinból küldte VIII. Henrikhez címzett latin nyelvű segély-
kérő levelét. Az iratot Ferdinánd királyi titkára, a londoni követ-
séggel megbízott Trankvil Andreis kézbesítette az angol uralko-
dónak. A dalmát származású követ korábban Szapolyai János 
királyi titkára volt, de a Gritti ügy miatt kegyvesztett lett, ezért 
Ferdinánd pártjára állt. I. Ferdinánd király a követutasításában 
megparancsolta az 53 éves Trankvil Andreis-nek, hogy minél 
gyorsabban igyekezzen Angliába érni, és Londonban feltétlenül 
beszéljen V. Károly császár követével. Bár a magyar király sze-
rint Eustace Chapuys a dalmát származású diplomata segítségé-
re lehet Londonban, ennek ellenére Ferdinánd kérte Andreist, 
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hogy lehetőleg ne a birodalmi követ jelenlétében tárgyaljon 
VIII. Henrikkel. Ferdinánd arra is utasította Trankvil Andreist, 
hogy beszédében először emelje ki az angol király érdemeit, 
nagyszerűségét és bőkezűségét, és csak ezután térjen rá a császár 
és VIII. Henrik megújult barátságára; ha vitára kerülne sor, ak-
kor adjon nyomós okot a török veszély kereszténységet fenye-
gető inváziójának elhárítására. 

 
Mialatt Trankvil Andreis Londonba tartott, Szülejmán szultán 

zavartalanul vonult Magyarország felé, és hadserege egy sor 
kisebb erődöt (a nagyobbak közül Csázmát és Valpót) elfoglalt. 
A velencei angol követ arról értesült, hogy „Magyarországon Szé-
kesfehérvárt és Pozsonyt Esztergommal, valamint Bécset kellően megerősí-
tették és ellátták” I. Ferdinánd király parancsnokai. A csehek há-
romezer lovast és kétezer gyalogost, valamint némi pénzt ígér-
tek királyuknak. Edmund Harwell követ a Velencébe érkező 
jelentésekből informálódva június 22-én kelt levelében jelezte, 
hogy a szultán meglepően gyors felvonulása váratlanul érte I. 
Ferdinándot, ugyanakkor Izabella királyné és Fráter György 
láthatóan jól felkészült Szülejmán seregének fogadására. Az 
angol követ szerint Ferdinándnak mindössze 7 ezer 
landsknechtje és négyezer itáliai zsoldosa állomásozik Bécsben. 
A magyar- és cseh király Nürnbergben remélt segítséget (végül 
összesen 500 katonát kapott a várostól), de a vallásháború miatt 
megosztott rendek részéről alacsony hajlandóságot tapasztalt. 
Viszont végre jó hírek érkeztek Ferdinánd számára Angliából: a 
birodalmi követ Habsburg Máriának jelentette Londonból, hogy 
az angol királyi tanács egyik tagja bizalmas információt közölt 
vele, miszerint VIII. Henrik 40-50 ezer dukáttal kívánja segíteni 
I. Ferdinánd harcát a török ellen. Eustace Chapuys rögtön hoz-
zátette az általa előadottakhoz, hogy addig nem hihet e híreszte-
lésnek, amíg a pénzt ki nem fizetik az angolok. A kiszivárogta-
tott hír valóságát erősíthette az a tény, hogy VIII. Henrik király 
csapatai gyors győzelmet arattak a skótok felett, és az északi 
háború nem járt jelentős kiadással. Ezért a Ferdinándnak ígért 



 

 224 

váltó kifizetésére a feltételezések szerint elég pénze maradt az 
angol királyi udvarnak.  

Trankvil Andreis 1543. július közepén ért Londonba, ahol – 
tekintettel az ügy sürgősségére – azonnali kihallgatáson fogadta 
Ferdinánd király követét az angol királyi udvar. A július 16-án 
folytatott tárgyalások során VIII. Henrik király negyvenezer 
dukátot garantált a magyar király követének. Az angol királyi 
udvar a tekintélyes összegről szóló váltót Antwerpenben kívánta 
kézbesíteni, a helyi angol megbízottakon (kereskedőkön) keresz-
tül. Tranquillus Andronicus ezért nem tétlenkedett a szigetor-
szág központjában, és – a megszokott protokoll-t felborítva – 
azonnal visszahajózott a kontinensre. Ferdinánd király követe 
már július 19-én megérkezett Habsburg Mária németalföldi 
kormányzói udvarába, ahol segítséget kért II. Lajos özvegyétől, 
hogy VIII. Henrik király váltóját minél előbb kézbesíthesse a 
magyar királynak. Mária másnap kétségbeesett üzenetet írt 
Eustace Chapuys birodalmi követnek Londonba, mivel az ud-
varmestere, akit az antwerpeni angol kereskedőhöz küldött a 
váltóért, üres zsebbel tért vissza Brüsszelbe. Az angol király 
antwerpeni megbízottja ugyanis még nem kapta meg a váltót a 
királyi udvartól, tehát Trankvil Andreis még a futárt is megelőz-
te gyors utazásával. Mária jelezte, hogy a dalmát diplomata emi-
att már nem kíván újfent Londonba utazni, hanem urához, Fer-
dinándhoz akar visszatérni. Ezért a váltó begyűjtését, illetve 
szükség szerinti sürgetését Habsburg Mária a Londonban tar-
tózkodó birodalmi követre bízta. Másrészt Ferdinánd testvére 
magára vállalta az Antwerpenben beváltott összeg Augsburgba 
vagy Nürnbergbe szállításának feladatát, mivel az ügy nem tűrt 
halasztást.  

Chapuys követ Londonban azonnal utánajárt a váltó sorsának. 
V. Károly (és ezúttal Habsburg Mária) követét megnyugtatták, 
hogy a váltót még nem küldték el Antwerpenbe. Az összeget 
azonban nem adták oda Chapuys-nak, mivel VIII. Henrik király 
a váltót már kiállította egy angol kereskedő nevére. A baljós 
helyzetet tovább fokozta, amikor kiderült, hogy a mondott ke-
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reskedő egy hónappal később, augusztus 16-án tudja átadni a 
váltó fedezetét Antwerpenben, ráadásul akkor is csupán az ígért 
összeg felét. Az összeg másik felét szintúgy Antwerpenben, 
szeptember 18-án tudják kézbesíteni – sajnálkozott az angol 
kereskedő. Mivel Chapuys nem hitt a fülének, az abszurd törté-
netet személyesen előadta az angol királyi tanács tagjainak is, 
akik ugyan bánkódtak az eseten, de felvilágosították a birodalmi 
követet, hogy ha segély helyett hitelt szeretne felvenni Ferdi-
nánd király, azt természetesen azonnal rendelkezésére bocsát-
hatnák. Másrészt arról is tájékoztatták Chapuys-t, hogy VIII. 
Henrik király Anglia területén személyesen hirdetett búcsúcédu-
la gyűjtést a török elleni harcra, amelyből négyszer több pénzt 
remélnek, mint a jelenlegi, negyvenezer dukátos hadisegélyből. 
Eustace Chapuys 1543. július 27-én minden szempontból kielé-
gítő jelentést küldött Habsburg Mária részére londoni intézke-
désének részleteiről. A birodalmi követ – saját bevallása szerint 
– hosszas tárgyalást folytatott az angol kereskedőkkel. Eszerint 
az első húszezer dukátról szóló váltót a Gressan fivérek (Ric-
hard és John) fogják átadni Velsez bankárnak, akitől az összeget 
augusztus 16-a és augusztus 18-a között kérheti Habsburg Má-
ria udvarmestere, olyan kikötéssel, hogy a Gressan fivérek cse-
rébe nyugtát kérnek a németalföldi kormányzó aláírásával. Az 
összeg másik felét a calais-i illetőségű Stapler kereskedőcsalád 
egyik tagja viszi Forcez bankárnak Antwerpenbe. Chapuys sze-
rint mindenki sajnálatát fejezte ki a késedelem miatt, és különö-
sen azért bánkódtak, amiért királyi adományt nem kézbesíthet-
tek hamarabb. 

I. Ferdinánd magyar- és cseh király 1543. augusztus 9-én, is-
mét Prága városából írt VIII. Henriknek. A magyar király meg-
kapta az angol király leveleit, és titkára, Trankvil Andreis tájé-
koztatta őt, hogy Henrik mennyire együttérez ügyével. Ferdi-
nánd köszönetét fejezte ki VIII. Henriknek, amiért a nagy ve-
szélyben hajlandóságát mutatta, és a „szükség idejében” 
(„necessario tempore”) anyagilag és erkölcsileg is támogatta a török 
ellen folytatott harcát. Az európai kontinensen tartózkodó angol 
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követek kiemelt figyelemmel kísérték nyomon Szülejmán szul-
tán 1543. évi hadjáratának magyarországi eseményeit, és – nagy-
jából egy havi késéssel – részletes jelentéseket küldtek London-
ba. Sir Wotton szeptember 1-jén tájékoztatta VIII. Henriket 
arról, hogy a törökök augusztus 10-én nagy veszteségek árán 
elfoglalták az esztergomi érsek székhelyét. Az angol követ in-
formációja szerint a megfigyelők 125 ezer főre becsülik a szul-
tán seregének létszámát, de ténylegesen csupán hatvanezer ka-
tona harcol, a többiek feladata az utánpótlás, hadkiegészítés, 
tereprendezés és ellátás biztosítása. A Velencében tartózkodó 
Harwell követ szeptember 9-én írt levele alapján a törökök az 
itáliai zsoldosok magyarországi jelenlétének tudhatták be az 
esztergomi ostromnál elszenvedett nagy veszteségeiket. Az an-
gol követ Ferdinánd király nehezen összegyűjtött seregét negy-
venezer főre taksálta, és szerinte a magyar király minden remé-
nye VIII. Henrikben és V. Károlyban van. Habár az angol meg-
figyelők szerint a fáradt török sereget Ferdinánd király pihent 
zsoldosai akár pár nap alatt kiűzhetnék a Dunántúlról, a keresz-
tény sereg ennek ellenére várakozott, nem avatkozott közbe. 
Végül szeptember 21-én megérkezett a brüsszeli angol követhez 
a pápai és a székesfehérvári várak elestének szomorú híre. A 
hírek szerint a szultán következő célpontja állítólag Bécs lehet, 
ezért a lakosság nagy részét már evakuálták. I. Ferdinánd király 
utasításai ellenére a Győr környékén gyülekező zsoldosok a 
tétlen várakozás és fizetésük letelte után fegyelmezetlen csopor-
tokban elhagyták a királyi tábort. A keresztény és az oszmán 
sereg összecsapása ezúttal is elmaradt. 

Az 1543. évi hadjárat mérlegét a Velencében tartózkodó Ed-
mund Harwell készítette el október 7-én. Az angol követ nyolc 
és tízezer közé tette a székesfehérvári ostromnál meghalt ke-
resztények számát, és a törökök is jelentős veszteséggel utaztak 
vissza Sztambulba. Harwell egy másik, november 12-én kelt 
irata arról értesítette VIII. Henriket, hogy a Velencébe érkezett 
csausz kinyilatkoztatta a szultán fényes magyarországi győzel-
mét, és az angol követ értesülése szerint a szultán mindössze 
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tízezer lovast hagyott a Magyar Királyság területén, valamint 
hétezer katonával egészítette ki a magyarországi várainak vé-
delmét. Az angol követek egyike sem írt jelentést arról, hogy 
VIII. Henrik király hadisegélyét hogyan használta fel I. Ferdi-
nánd király. Jól látható, hogy a korábbi évek terveit elvetette az 
angol királyi udvar, és a szigetországi királyi tanács mégis amel-
lett döntött, hogy a magyar királyra bízza a váltó felhasználásá-
nak módját. Sir Seymour-nak a zsoldosok ellátásáról készített 
pontos feljegyzését közvetlenül nem hasznosította VIII. Henrik 
udvara. Az angol király sógorának magyarországi megfigyelései, 
tapasztalatai, illetve az általa készített jegyzék közvetetten segít-
hette a londoni udvart az I. Ferdinánd királynak javasolt hadise-
gély összegének megállapításában. A Magyar Királyság történe-
tét érintő angol jelentések, beszámolók, iratok alapján nem lehet 
tudni az angol hadisegély felhasználásáról, de az összeg átadásá-
ra sor került, mert a magyar király szívélyes levelében megkö-
szönte azt VIII. Henriknek. A Ferdinándnak küldött londoni 
váltó létezését Kenyeres István történész meggyőzően bizonyí-
totta a Hofzahlamtsbuch-ba bejegyzett adat alapján. A VIII. Hen-
rik beleegyezésével küldött hadisegély – a bécsi udvar 1543. évi 
kimutatása szerint – az aktuális évben Magyarországra fordított 
katonai kiadások körülbelül negyedrészét fedezte. A budai vár 
és a Magyar Királyság visszavívását elhalasztották. Az 1542. évi 
keresztény expedíció kudarca és Szülejmán szultán elsöprő erejű 
1543. évi hadjárata együttesen vezetett a Magyar Királyság há-
rom részre szakadásához, a keleti országrész leválásához. A 
speyeri birodalmi gyűlésre siető, angol érdekeket szolgáló követ 
szerint a következő évben, 1544-ben már bizonyosan elhalaszt-
ják az expedíciós keresztény sereg felállítását. Christopher Mont 
Speyerben arról tájékozódott, hogy a Habsburg fivérek legko-
rábban egy év elteltével, 1545-ben szervezhetnek hadjáratot 
Magyarország területére. A szomorú hír ellenére a fentiekben 
megismert angol követek továbbra is kiemelt figyelmet szentel-
tek a magyarországi eseményeknek, és folyamatosan tájékoztat-
ták VIII. Henriket a török csapatok hadmozdulatairól. 
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Magyarországról szóló angol jelentések VIII. Henrik ki-
rály életének és uralkodásának utolsó éveiből 

1543 júliusában – több mint egy évnyi nőtlenséget követően – 
VIII. Henrik király feleségül vette Catherine Parr-t. Az angol 
király hatodik neje mesés gazdagsággal megáldott özvegyasz-
szony volt. VIII. Henrik kiszámíthatatlan jellemét jól példázta, 
hogy hatodik felesége a reformált egyházi irányzat főségét is-
merte el, tehát Catherine Parr még a király által életre keltett 
anglikán irányzatnál is jóval haladóbb vallási nézetet képviselt. 
Furcsa, hogy Henrik éppen az ötödik felesége, a mély katolikus 
Catherine Howard után választotta nejéül Catherine Parr-t. E 
döntés a Thomas Cromwell bukása után bekövetkezett protes-
táns üldöztetés tényén már nem segíthetett. A protestánsok 
ugyanolyan gyűlölettel viseltettek királyuk és az anglikánok iránt, 
mint katolikus társaik. VIII. Henrik hatodik felesége még egy 
szokatlan dologban különbözött elődjeitől: túlélte férjét, har-
madszor is özvegységre jutott, és negyedszer is férjhez ment; az 
angol király özvegyét – titokban – éppen az a Sir Thomas 
Seymour vette feleségül, akit az előző fejezetben már megis-
merhettünk. VIII. Henrik oldalán Catherine Parr királynénak 
nem sok kalandban lehetett része, mivel a király az ideje nagy 
részét pamlagán heverve töltötte. 1536-ban, egy lovagi torna 
alkalmával az angol király súlyos sérülést szerzett a lábán, amely 
a – további életét megkeserítő fájdalom mellett – mozgásában is 
nehezítette őt. Mivel VIII. Henrik a nagy kalóriatartalmú ételek 
fogyasztásáról a mozgáshiány ellenére sem mondott le, derék-
bősége 54 hüvelykre (kb. 140 cm) növekedett, és a király – a 
testalkatáról készített korabeli feljegyzések alapján – kettes típu-
sú diabéteszben szenvedhetett. Egyes szigetországi kutatók és 
amerikai történészek azt feltételezik, hogy uralkodásának utolsó 
éveiben a cukorbetegség előrehaladottsága, a McLeod szindró-
ma miatt lehettek VIII. Henrik királynak súlyos dühkitörései. 
Az idővel egyre kezelhetetlenebbé váló angol uralkodó meglepő 
módon megbékélt családjával, s egyetlen törvényes fia (Edward) 
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mellett leányait (Mary-t és Eliabeth-et) is elfogadta gyermekei-
nek. Az angol király megbékélésében jelentős szerepet játszott 
Parr királyné, aki feloldotta VIII. Henrik és a király leányai köz-
ti, évtizedes múltra visszatekintő családi feszültséget. 

1544-ben Anglia és a Magyar Királyság – mint hódító, és mint 
meghódított ország, eltérő okoknál fogva – egyaránt nagy kihí-
vások elé nézett. A szigetország két évvel korábban elsöprő 
győzelmet aratott a skótok felett Solway Moss-nál, és az ütközet 
utáni napokban meghalt V. Jakab (James V) skót király is, aki 
sok borsot tört VIII. Henrik orra alá. A skót uralkodót Mária 
követte a trónon, aki azonban még kisded volt. A győztes angol 
király úgy vélte, hogy fiatal fiának, Edwardnak tökéletes ara 
lenne Mária, de erről a skót rendek nagyobbik fele persze halla-
ni sem akart. A csökönyös skótok meggyőzésére VIII. Henrik 
1544 májusában hadjáratot indított, és az angol király katonái 
„háztűznézőben” jártukkor felgyújtották Edingburgh városát. 
Másrészt VIII. Henrik király és V. Károly német-római császár 
szoros együttműködésben előkészítette a Francia Királyság elle-
ni támadást. Az angolok ezúttal komolyan vették az inváziót, 
mert minél előbb pontot akartak tenni a francia-skót szövetség 
felszámolására. Úgy tűnt, hogy VIII. Henrik király offenzív 
külpolitikája nagy hatással lehet a közeljövőben bekövetkező 
magyarországi eseményekre, mivel az angolok akciója teher-
mentesíthette V. Károlyt a nyugat-európai hadszíntéren. A Ma-
gyar Királyság rendjei az 1543. évi oszmán hadjáratot követően 
ismét V. Károly császárhoz fordultak segítségért. Miközben a 
budai pasa Tolna vármegyében egymás után foglalta el a magyar 
várakat (Ozora, Simontornya, Tamási), V. Károly azt üzente a 
magyar főméltóságoknak, hogy a következő évben, 1545 tava-
szán személyesen megy Magyarországra, hogy kiűzze a törököt. 

Edmund Harwell, a Velencében tartózkodó angol követ 1544. 
március 2-án kelt jelentése alapján a városállam vezetői is arra a 
következtetésre jutottak, hogy a franciák nem tarthatnak ki 
VIII. Henrik és V. Károly együttes támadása esetén, és ezzel a 
keresztény fejedelmek a Magyar Királyság török elleni védeke-



 

 230 

zésének malmára hajthatják a vizet. Az angol király másik köve-
te, a Német-római Birodalom területén szolgáló Christopher 
Mont – magyar szempontból – jó híreket küldött Londonba (a 
speyeri birodalmi gyűlésről): „a rendek úgy vélik, hogy a török idén 
nem fog visszatérni Magyarországra, mert olyan távoli vidékről lehetetlen 
egy éven belül újabb expedíciót indítani, ezért a birodalmi sereget rendbe 
lehet szedni, és Franciaország ellen kellene fordítani.” Április elején 
Mont újabb levelet küldött VIII. Henriknek. Ebben az iratban a 
speyeri gyűlésen megszavazott zsoldosok számáról tájékoztatta 
megbízóját: a fejedelmek megegyeztek abban, hogy huszon-
négyezer gyalogost és négyezer lovast bocsátanak a császár ren-
delkezésére, nyolc hónapra szóló fizetéssel. Mont levele vérbeli 
hungarica anyag, mert a követ az irathoz mellékelte a veszprémi 
püspök, és más magyar főméltóságok beszédének kivonatát. A 
speyeri gyűlésen tartózkodó másik angol követ, Sir Nicholas 
Wotton április 9-én jelentette, hogy V. Károly nyolcezer gyalo-
gos és ezer lovas zsoldját kifizette öccsének, I. Ferdinánd ma-
gyar- és cseh királynak. „A császár nem küld katonákat Magyaror-
szágra (amiről azt kell gondolnom, hogy a korábbi, Buda előtti történése-
ket tekintve jó döntés), de pénzt küldött a katonák fizetségére. Nagyon 
keveset állapítottak meg Magyarország részére, mert ott csak 10 ezer 
várkatonája van a töröknek, és ezen a nyáron nem kell hadsereg érkezésé-
re számítani” – írta Sir Wotton. A Francia Királyság ellen indí-
tandó közös hadjárat miatt a magyar király Speyerből levelet írt 
VIII. Henriknek, és az angol király figyelmébe ajánlotta követét, 
Antonio Moria-t. Az irat keltét követő ötödik napon már Brüsz-
szelbe ért Ferdinánd megbízottja, mert Habsburg Mária jelezte 
az angoloknak, hogy a fivére által VIII. Henrikhez küldött lovag 
bebocsátást szeretne kérni a szigetország területére. Ferdinánd 
követe még nem kézbesíthette azokat a leveleket, melyek két 
nappal később, április 22-én keletkeztek. Az egyiket Vaughan 
követ írta Speyerben, a másikat Harwell Velencében. Mindkettő 
a magyarországi hírekről tudósította VIII. Henrik királyt. A 
jelentésekből kiderült, hogy a birodalmi gyűlésen félvállról vet-
ték, jócskán alábecsülték a Magyarországon tartózkodó oszmán 
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sereg létszámát. „A törökök hozzávetőlegesen 40 ezer lovassal vannak 
a Magyar Királyság területén, és elfoglaltak egy nagyon fontos erődöt, me-
lyet Plintenburg-nak [Visegrád német neve – B. R.] neveznek.” Pár 
nappal később Sir Wotton már azt is megtudta, hogy Mehmed 
budai pasa hatszáz embert veszített Visegrád ostrománál. Az 
angol követ kicsivel később baljós jelről értesítette VIII. Henri-
ket: „Múlt hét szerdán [május 14-én – B. R.] egy mennydörgés során 
Ferdinánd király lova felbukott egy árokban, de a király nem sérült meg.” 
A baleset után sorra érkeztek a rossz hírek Speyerbe. A pár hét-
tel korábban még bizakodó Mont kétségbeesetten írta VIII. 
Henriknek, hogy menekülő kereskedők hozták neki a hírt: két 
török pasa tart a Magyar Királyság felé, az egyikük serege 20, a 
másikuké 40 ezer főt számlál.  

Bebizonyosodott, hogy akkor is számolni kell az oszmán hata-
lom katonai erejével, ha a szultán nem személyesen érkezik a 
hadjáratra. A budai pasa katonái Nógrádot, Hatvant könnyű-
szerrel elfoglalták. A nyár folyamán Uléma boszniai pasa serege 
végigdúlta Szlavóniát, Horvátországot, Stájerországot, és bir-
tokba vette Velike várát. I. Ferdinánd király egyetlen (rész)sikert 
tudott felmutatni, mikor rendíthetetlen híve, Nyáry Ferenc 
honti főispán huszárcsapata kilencszáz török katonát levágott a 
szalkai csatában. A Magyarországon zajó háborúval egy időben 
V. Károly császár támadást indított a kelet-franciaországi terüle-
tek ellen, az angol parancsnokok pedig elfoglalták a skóciai 
Edingburgh és Leith várát. A franciabarát skótok ellen intézett 
expedíció idején ért Londonba a magyar király követe, aki 30 
ezer katonát kért VIII. Henriktől a franciák ellen. A tervek sze-
rint Henrik csapatai közvetlenül Ferdinánd király seregéhez 
csatlakoztak volna. Ugyanekkor – a magyar helyzetre való tekin-
tettel – V. Károly császár a jövő évre tervezett török ellenes 
háborúra harmincezer gyalogos és tízezer lovas zsoldját szavaz-
tatta meg a rendekkel. Egyre sürgetőbbé vált a felszabadító há-
ború elindítása a keleti fronton, mivel a Kárpát-medencében 
immár legalább hetvenezer oszmán katona tartózkodott. Ráadá-
sul nagy hadjáratról szóló pletykák érkeztek Velencébe. Ed-



 

 232 

mund Harwell angol követ 1544. július 6-án jelentette Velencé-
ből, hogy „Konstantinápolyból származó levelek alapján a török követ-
kező tavaszra teljes erejével expedíciót tervez Bécs ellen. Az előrejelzés 
szerint kétezer bivaly vontatja majd a tüzérséget.” (Az igavonó állatok 
számából lehetett következtetni az ostromfelszerelés nagyságá-
ra.) 

1544. július 19-én VIII. Henrik király katonái ostrom alá vet-
ték az észak-franciaországi erődöt, Boulogne-t. Az angol sereg 
francia kalandjával egy időben Magyarországról hirtelen eltűntek 
a portyázó török csapatok. A Német-római Birodalom területén 
tartózkodó, angol érdekeket képviselő diplomaták (Heideck és 
Mont) egyre-másra jelentették VIII. Henriknek, hogy a török 
kézen levő várőrségek kivételével a szultán az összes katonáját 
visszaparancsolta Sztambulba, mivel a perzsa sahhal kíván meg-
ütközni. A fizetett angol követek ugyanakkor jelezték uruknak, 
hogy a török várkatonák harcértéke igen magas lehet, ha Ferdi-
nánd király magyarországi hadereje még így is kevésnek bizo-
nyul a dunántúli területek védelméhez. Ezalatt VIII. Henrik 
király, V. Károly császár és Ferdinánd magyar király összehan-
golt támadássorozata következtében I. Ferenc francia király 
kapitulálni kényszerült. Szeptember 19-én Crépy-ben a keresz-
tény fejedelmek aláírták a békét. A francia király ígéretet tett 
arra, hogy támogatni fogja a török elleni harcot, és segíti Ferdi-
nánd királyt a Magyarország visszavívásáért folytatott küzdel-
mében. I. Ferenc azt is megígérte V. Károlynak, hogy a továb-
biakban nem támogatja János király özvegyét, Izabellát, és fiát, 
János Zsigmondot, s az összes kapcsolatát megszakítja Erdély-
lyel. Azt gondolhatnánk, ezúttal idilli állapotba juthat a Magyar 
Királyság, csakhogy ekkor Ferdinánd király kezdett alkudozásba 
a törökökkel. A magyar király utasította helytartóját, Várday Pál 
esztergomi érseket, hogy vegye fel a kapcsolatot Mehmed budai 
pasával, és ezzel egy időben Ferdinánd követei Sztambulban is 
puhatolózni kezdtek fegyverszünettel, esetleg békével kapcso-
latban. A velencei angol követ, Harwell 1544. november 30-án 
értetlenkedve jelentette VIII. Henriknek: „Az a hír járja, hogy 
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Ferdinánd király és a szultán békét kötött, amit én nem tudok elhinni.” 
Pedig a hír sajnos igaz lett, mert december 10-én V. Károly je-
lezte öccsének, hogy mégsem kíván 1545-ben Magyarország 
felszabadítására menni. Hiába jelezte Fráter György helytartó V. 
Károlynak, hogy csapataival készen áll a török ellen. Az aktuál-
politika mást kívánt, és egyre sürgetőbbé vált a szultánnal való 
megegyezés. Ennek első lépcsőfoka az 1545. február 5-én kez-
dődött tárgyalássorozat, melynek eredményeként I. Ferdinánd 
király megbízottja fegyverszünetet kötött Mehmed budai pasá-
val. 

A megkötött fegyverszünet ellenére Ferdinánd korántsem bi-
zakodhatott, mindenki találgatta, hogy vajon mikor zúdul osz-
mán sereg Magyarországra, vagy más keresztény területekre. 
Ezen esélylatolgatásnak hű lenyomatai az Angliában található, 
korabeli levelek. 1545. január 11-én Sir Nicholas Wotton Gent-
ből írta egy angol arisztokratának, hogy „sokan azt beszélik, a 
török Magyarországra készülődik, és úgy tűnik, hogy a bécsiek körében 
igen nagy a félelem.” Kilenc nappal később Brüsszelből már a ki-
rálynak, VIII. Henriknek írta Sir Wotton, hogy „a török erős előké-
születeket tett a magyarországi visszatérésére.” Az említett levéllel egy 
időben, Antwerpenből küldött jelentést egy másik angol követ. 
Vaughan szerint a németalföldi városban a küszöbön álló újabb 
oszmán hadjáratról beszélnek az emberek, és mindenki attól 
tart, hogy az eddigieknél is erősebb sereggel érkezik Szülejmán 
szultán Magyarország területére. Természetesen a Strasbourg-
ban tartózkodó Christopher Monthoz is megérkeztek a rossz 
hírek. Az angol érdekeket képviselő követ tapasztalata szerint a 
kedvezőtlen hírek ellenére elég lassan szerveződik a birodalmi 
diéta. Mindezt a császár hihetetlen mennyiségű húsfogyasztása 
következtében kiújult köszvényének, és a birodalmi gyűléstől 
való távolmaradásának tudta be. Másrészt jelentették V. Ká-
rolynak, hogy a lengyel király mégsem tud könnyűlovas egysé-
geket a birodalmiak rendelkezésére bocsátani, mert az oszmá-
nok délkeletről fenyegetik a hatalmas ország határait. A császárt 
állítólag lehangolta a kedvezőtlen hír. Rendkívüli fenyegetést 
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jelentett, és valóban nagy félelemre adhatott okot az a tény, 
hogy Szülejmán szultán már 1545 elején, a zimankóban gyűjtöt-
te csapatait. A szultán korábbi hadjáratai esetén általában márci-
us végén állomásozott Drinápolynál, 1545-ben viszont már ja-
nuárban látták az európai országok kémei a készülődést. A ve-
lenceiek jelentéséből tájékozódva Sir Wotton február 4-én, 
Brüsszelből írta VIII. Henriknek, hogy Szülejmán Drinápolyban 
minden eddiginél nagyobb sereget készített elő Magyarország 
elleni hadjáratra. Az itáliai városállam fizetett kémei azt híresz-
telték, hogy az oszmánok a teljes Magyar Királyságot felügyele-
tük alá akarják vonni, ez lesz a hadjárat legfőbb oka. Mindennek 
némileg ellentmondott az a hír, amely február utolsó napjain 
futott be Velencébe. A városállamban tartózkodó Edmund 
Harwell angol követ 1545. március 1-jén jelentette VIII. Hen-
riknek, hogy Ferdinánd magyar király és Mehmed budai pasa 
három hónapra fegyverszünetet kötöttek egymással. Biztos ami 
biztos, V. Károly háromezer spanyol muskétást küldött Po-
zsonyba, és további tízezer gyalogos zsoldos pénzét különítette 
el arra az esetre, ha a török helyzet még rosszabbra fordulna 
Magyarország területén. 

Úgy tűnt, hogy V. Károly régi-új szövetségese, VIII. Henrik 
angol király ismét a Magyarországnak nyújtandó angol hadise-
gély kérdésén töprenghetett, mivel a hírek szerint Szülejmán 
szultán személyesen jött volna az expedícióra. Jól látható, hogy 
az angol királyi udvar újra mozgósította az antwerpeni faktorait, 
s talán fontolgatta az újabb segély mértékét, mert Walter 
Buckler követ személyében a londoni udvar megbízottat küldött 
Németalföldre. Bár Buckler végül Frankfurtba utazott, hogy ott 
találkozzon Christopher Monttal, nem kétséges, hogy az angol 
királyi udvar ismét segíteni akart Magyarországnak V. Károly 
császáron, esetleg I. Ferdinánd királyon keresztül. Az európai 
kontinensen zajló eseményekről azonban egy időre elterelte az 
angolok figyelmét Skócia, ahol a csecsemő Mária királynő csa-
pata meglepte VIII. Henrik király hadseregét. Az angolok nem 
számoltak azzal a lehetőséggel, hogy az V. Jakab felett aratott 
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dicsőséges győzelem, és a két határmenti vár, Edingburgh és 
Leith elfoglalása után északi szomszédjuk ily gyorsan felveszi a 
kesztyűt. 1545. február 27-én VIII. Henrik túlerőben levő sere-
gét Ancrum Moor-nál tönkreverték a szabadságukért küzdő 
skótok. A vesztett csata miatt el kellett halasztani Mária királynő 
és Edward herceg nyárra tervezett kézfogóját. VIII. Henrik és 
az angol királyi udvar újra francia segítséget sejtett a skót sereg 
hirtelen, minden előzményt nélkülöző izmosodásában. Az Ang-
liát izgató kérdés felderítése, és az esetleges ellencsapás végre-
hajtása pillanatnyilag elterelte a figyelmet Magyarország helyze-
téről. 

Látva, hogy a német-római császár mennyire félvállról veszi a 
török fenyegetést, Magyarország vonatkozásában az angol kirá-
lyi udvar is kisebb készültségi fokozatba kapcsolt. 1545. március 
24-én a Westminster Palace-ból értesítette Sir Thomas Seymour 
admirális Lord Shrewsbury-t, hogy „a német-római császár nem 
megy Magyarországra, de félretesz pénzt a török elleni védelemre, és ha 
szükséges lesz a segélyre, ki fogja fizetni, de azt mondják, hogy idén nem 
lesz invázió.” Március 29-én Velencéből Edmund Harwell értesí-
tette VIII. Henriket, hogy „a török legalább 100, de lehet, hogy 150 
hadihajót felkészített. A szultán személyes érkezése Magyarországra két-
séges, de nagy előkészületeket tett vízen és szárazföldön egyaránt. Ferdi-
nánd legutóbb egy követet küldött a szultánhoz, hogy hosszabb fegyverszü-
netet érjen el. […] A francia király hat évre szóló békét kötne a törökkel, 
amelybe belefoglalnák őt és a császárt is, de néhányan azt jelentették, hogy 
éppen a francia király az, aki közben a törököt a Ferdinánd elleni expe-
dícióra uszítja.” Egy másik angol követ leveléből kiderült, hogy a 
franciák – láthatóan álságos külpolitikájukkal – Ferdinánd ki-
rályt félrevezették: a magyar uralkodó nagyon bízott I. Ferenc 
segítségében, a francia király követeinek sztambuli tapasztalatá-
ban. A Frankfurtban tartózkodó Walter Buckler követ úgy vélte, 
hogy Ferdinánd ezúttal Erdélyt és a „vele határos területeket” 
(vagyis a Partiumot) is bele akarja venni a békébe. Buckler – a 
VIII. Henrik részére küldött levél mellékletében – a békefolya-
mat sajátosságára hívta fel királya figyelmét: „A török öt hidat vert 
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a Dunán, hogy élelmet szállíthasson Magyarországra.” A brüsszeli an-
gol követ, Carne szerint nem lesz béke a „németek” és a törö-
kök között, amit az bizonyít, hogy Ferdinánd király Portára 
igyekvő követeit a francia menlevél ellenére feltartóztatták. Áp-
rilis 13-án már egészen konkrét magyarázattal szolgálhatott az 
ügyre Harwell. Az angol követ Velencéből írta VIII. Henriknek, 
hogy „Ferdinánd király követe, aki a béke előkészítésén fáradozott, 
mérgezés tünetével meghalt. Az ügy hátterében vagy a szultánt, vagy a 
francia követtárs fondorlatát sejtik, utóbbival ugyanis a követ összekülön-
bözött.” A franciák több vasat tartottak egyszerre a tűzben. Ápri-
lis közepén a Francia Királyság területén letartóztatták a korábbi 
fejezetekből megismert Sir Wingfield angol követet, aki titokban 
megüzente Antwerpenbe, hogy a szultán nem fog Magyaror-
szágra menni, s Szülejmán csak a franciák kérésére állomásozik 
Drinápolyban – figyelemelterelés céljából. Április 29-én Sir 
Wotton írta Mechelenből, hogy a szultán nem jön Magyaror-
szágra, és Ferdinánd király követe, Hieronimo Adorno Driná-
polyba ért, ahol állítólag két pasa fogadta őt. A magyar király 
követének érkezése előtt persze a szultán szemlét tartott serege 
felett, és kijelentette, hogy az év folyamán Bécs ellen támad, és 
először Ferdinánd komáromi erődjét kívánja ostrom alá venni. 
Szülejmán e kegyes hazugsággal kívánt jobb tárgyalópozícióba 
kerülni. Másrészt a figyelemeltereléssel teljesítette a francia ki-
rálynak tett ígéretét, ezért I. Ferenc nagyobb haderővel készül-
hetett Anglia ellen. Május 1-jén három angol arisztokrata 
(Shrewsbury, Tunstall és Sadler) tájékoztatta VIII. Henriket, 
hogy a francia király jelentős sereget gyűjtött, és a tengeren át a 
skótok segítségére siet a nyár folyamán. Aggasztóbb hír volt az 
angolok számára, hogy – a három éves – Mária skót királynő 
megbízásából David Panter követ V. Károllyal tárgyalt, és a 
kiszivárgott titkos jelentések alapján a császár hajlandóságát 
mutatta a békére. A német-római császár – VIII. Henrik szövet-
ségeseként – a skót követtel folytatott tárgyalás alkalmával érde-
kes ajánlatot tett: a magyar király fiát (Miksát) szánta Mária skót 
királynő férjének. Az angolok kényes pontjára tapintott V. Ká-
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roly, hiszen VIII. Henrik szintén a fiát ajánlotta Máriának. 
A német-római császár skótokkal szemben tanúsított barátsá-

gos fellépése miatt az angol követek nagy számban képviselték 
urukat a wormsi birodalmi gyűlésen. Megjelent a városban Sir 
Nicholas Wotton, Walter Buckler, és ott volt még az állandó 
státusszal rendelkező Christopher Mont, valamint angol futára-
ik, inasaik, szolgáik is. Miközben az angol követek V. Károly 
döntésére szerettek volna választ kapni, számos jelentést küld-
tek Londonba a magyarországi eseményekről. 1545. május kö-
zepén jelentették, hogy az oszmánok elfogtak és levágtak há-
romezer magyar-horvát lovas katonát, s noha a szultán valóban 
nem támadt személyesen, a pasáit a Magyar Királyság és Hor-
vátország területére küldte. Az angol követek kiemelték, hogy 
különösen a görög beglerbég tűnik ki harcias magatartásával. 
Ferdinánd király követéről, Hieronim Adornoról kiderült, hogy 
pestisjárvány áldozata lett (a járvány nemcsak a Balkánon, ha-
nem Felső-Magyarországon is pusztított), és betegsége miatt 
már nem tudott tárgyalást folytatni a török pasákkal. Ezért 
Ferinánd király újabb követséget állított fel Bécsben, és – az 
angolok jelentése szerint – június 8-án tízezer aranydukáttal, 
valamint négy szekérnyi tiszta selyemmel (!) küldte megbízottját 
Sztambulba. Miközben a magyar király követeket menesztett a 
szultánhoz, hogy küldöttei a békéről tárgyaljanak, Szülejmán 
könnyűlovas katonái Szlavóniában és Horvátországban prédál-
ták Ferdinánd birtokait. Buckler jelentette Wormsból, hogy az 
esztergomi érsek három várát elfoglalták az oszmán csapatok. 
Ezért írhatta Velencéből Edmund Harwell, hogy „néhányan itt 
úgy vélik, a törökkel kötendő békét lehetetlen kivitelezni, vagy csak nagyon 
szűkös keretek között, és rövid időre. […] Lengyelországot és Erdélyt 
meggyanúsították, hogy egyaránt összejátszanak a tatárokkal és a törö-
kökkel.” 

Miközben az angol diplomaták V. Károly császárt igyekeztek 
kifaggatni további terveiről, a francia flotta megközelítette Ang-
lia partjait. Jóllehet július 6-án, baleset következtében leégett a 
Szajnán horgonyzó, Carraquon névre hallgató francia zászlósha-
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jó, I. Ferenc király admirálisa, Claude d’Annebault a tragédia 
ellenére is támadásra indította 200 hajójából és 30 ezer katoná-
ból álló inváziós seregét. Pedig a baljós előjel figyelmeztethette 
volna a franciákat a hadjárat rossz kimenetelére. 1545. július 18-
a és 19-e között a Solent térségben csatát kezdeményezett a 
francia flotta, de a dél-angliai Hampshire partjai és Isle of Wight 
között állomásozó angolokkal szemben – a háromszoros túlerő 
ellenében is – alulmaradtak. VIII. Henrik mindössze négyszáz 
tengerészt vesztett a csatában. Az angol királyt az emberveszte-
ségnél nagyobb keserűség érte: elsüllyedt büszkesége, az angol 
flotta zászlóshajója, a Mary Rose. Ráadásul nem az ellenség 
süllyesztette el a hadihajót, hanem a kapitány, George Carew 
admirális-helyettes matrózai voltak gondatlanok: tüzelést köve-
tően elfelejtették lezárni a lőporos hordók tetejét. Két nappal a 
solenti csata után a franciák szárazföldön is próbálkoztak: 
partraszálltak a Wight szigeten, ahol azonban már várták őket az 
angolok. A meglepetés elmaradt, és a Bonchurch közelében 
vívott csatában vereséget szenvedtek a franciák. I. Ferenc király 
serege a két vesztes ütközet után, augusztus elején visszahajó-
zott Franciaországba. A franciák visszavonulásával egy időben 
Szülejmán szultán portyázó csapatai elhagyták Horvátország 
területét. Úgy tűnt, hogy az összehangolt, alaposan előkészített 
támadássorozat hátterében a francia diplomácia állt. Legalábbis 
az angol követek erre következtettek a franciák élénk sztambuli 
követjárásból. A „legkeresztényibb király”, I. Ferenc portai kö-
veteinek tárgyalásáról különös módon éppen egy magyar szár-
mazású diplomata jelentett az angoloknak. Sajnos a magyar kö-
vet nevét nem fedte fel Edmund Harwell, a Velencében tartóz-
kodó angol megbízott. 1545. október 18-án azt írta az angol 
követ VIII. Henriknek, hogy „a magyar, aki felségedet szolgálja, 
megérkezett ide október 3-án, és fájdalmas zúzódásokat szenvedett Kons-
tantinápolyban, mikor lováról leesett (négy nappal a baleset után hagyta el 
Konstantinápolyt).” Az ismeretlen magyar diplomata – az angol 
király fizetett ügynöke – a Sztambulban elszenvedett balesettől 
függetlenül beszélt Harwell-lel, és tájékoztatta őt, hogy a francia 
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király és a német-római császár követei mindannyian megcsó-
kolták Szülejmán kezét. A szultán e behódoltatási ceremónia 
után szívélyesen megmutatta palotáit az ámuló-bámuló köve-
teknek, majd vadászni indult. Az angol érdekeket képviselő ma-
gyar követ arról is beszámolt, hogy Ferdinánd király követe tíz 
évre kért fegyverszünetet a szultántól, amiért cserébe évente 
tizenhatezer dukátot fizetnének, de ezt az ajánlatot Szülejmán 
elutasította. A magyar követ még november hónap folyamán 
visszatért Sztambulba, hogy jelentéseket küldjön VIII. Henrik 
velencei követének. 

 
1545 végén V. Károly és I. Ferenc követei megegyeztek a szul-

tánnal. November 10-én másfél évre szóló fegyverszünetet kö-
tött egymással a német-római császár és a török szultán. Hat 
nappal később, „éjjel 2 órakor három kétárbócos vitorláshajó érkezett 
Raguzából Velencébe” – írta Harwell VIII. Henriknek. „A hajók, 
melyek a francia ügynököket és a német-római császár követeit szállítot-
ták, egymástól elkülönülve kötöttek ki. Azt mondták, hogy 5 évre szóló 
békét kötöttek a szultánnal, és hogy a követek Magyarországon keresztül 
térnek haza.” November 22-én újabb levelet küldött a velencei 
angol követ VIII. Henriknek. Ebben a jelentésében leírta 
Harwell, hogy az első hírekkel ellentétben nem öt, hanem egy 
évre szól a béke, melynek az a feltétele, hogy „a római király 
[azaz I. Ferdinánd magyar-, cseh és római király – B. R.] átad a 
töröknek három, Magyarországon álló erős várost, melyek formálisan 
Török Bálinthoz tartoztak. Ha ez megtörtént, akkor a szultán meghosz-
szabbítja négy évvel a békét, feltéve, hogy Ferdinánd király évente 10 ezer 
dukátot fizet a fegyvernyugvásért cserébe.” A francia követek 1545. 
december közepén tértek haza Magyarországon keresztül. A 
Calais várában tartózkodó Paget december 15-én kelt jelentésé-
ben olvasható, hogy I. Ferenc francia király követeit megviselte 
a hosszú utazás, és a Magyar Királyság területén tomboló pestis-
járvány miatt a franciák csaknem az összes szolgájukat elvesztet-
ték.  

A Portán aláírt béke nem hozott döntő áttörést a magyaror-
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szági háborús események tükrében. A budai pasa katonái ugyan-
olyan portyákkal pusztították Ferdinánd király még megmaradt 
országrészét, mint korábban. 1546. április 18-án Harwell követ 
Velencéből írt VIII. Henriknek a sajátos magyarországi „béké-
ről”. Az angol diplomata nem sok értelmét látta a békének, mi-
vel azt mindkét fél megsértette (Ferdinánd király tárnokmestere, 
ecsedi Báthory András Erdélybe vezetett sereget, a budai pasa 
pedig folyamatosan sarcolta a magyar király védtelenül hagyott 
területeit). A béke sorozatos megsértése ellenére Ferdinánd 
király ismét követeket küldött a Portára, hogy meghosszabbítsa 
a korábbi évben kiharcolt kondíciót. Szülejmán azonban keve-
sellte a magyar király által felajánlott 12 ezer dukát éves adót. Jól 
illusztrálja az oszmán háborús kiadást egy másik angol nyelvű 
jelentés, amelyet szintén Edmund Harwell követ írt Velencéből 
VIII. Henrik királynak. Eszerint 1546 májusában Szülejmán 
szultán 330 ezer aranydukátot küldött a magyarországi váraiban 
harcoló katonák fizetésére, ellátására. A szultán zsoldját a bosz-
niai szandzsákból szervezett sereg hozta Magyarországra, 
Szülejmán tehát nem bízta a véletlenre a fizetés célbajuttatását. 
A bosnyák sereg közismerten jó harci morállal rendelkezett, 
mert még az angol követ is megjegyezte, hogy a „legjobb harcosai-
ról hírneves” a boszniai szandzsák. A szultán katonái nem tétlen-
kedtek, Horvátországot ismét felprédálták. A horvátokat ért 
újabb csapás, a német-római császár tehetetlensége és Ferdi-
nánd király egyezkedése miatt Velence úgy döntött, hogy Anglia 
segítségét kéri a török elleni védekezés ügyében. Harwell követ 
megírta VIII. Henrik királynak, hogy egy követ igyekszik a szi-
getországba, akit a Signoria küldött. Velencét ugyanis mélysége-
sen felháborították a franciák, akik ismét nagy barátságban tár-
gyaltak Szülejmán szultánnal, de a Signoria nem tetszését fejezte 
ki V. Károly császár legújabb tervével, a schmalkaldeni szövet-
ség ellen indítandó háborúval kapcsolatban is. Anglia azonban 
június 7-én ismét megbékélt a franciákkal, így a velencei követ 
hiába sérelmezte a keresztény fejedelmek törökbarátságát, Lon-
donban ezúttal süket fülekre lelt. A Magyar Királyság felszaba-
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dítása lekerült a Német-római Birodalom napirendjéről. Sőt, I. 
Ferdinánd magyar király is a schmalkaldeni szövetség ellen 1546 
júliusában megkezdett háborúra koncentrált, és számos magyar 
huszár egységet átcsoportosított a Birodalom területére. Nyáry 
Ferenc főkapitány vezetésével, V. Károly császár jóváhagyásával 
könnyűlovas egységek portyáztak, raboltak a Német-római Bi-
rodalomban. A hadjáratokról jelentő angol követek (Sir Wotton, 
Mont és Thirbly) értetlenül szemlélték az eseményeket: a másfél 
ezer magyar huszár ugyanazt a gyalázatot követte el német terü-
leten, mint amit ellenük a török Magyarországon tett. Mi lesz 
akkor, ha a Szülejmán szultánnal kötött békeszerződés az év 
végén lejár? – tette fel a költői kérdést december 6-án kelt leve-
lében Edmund Harwell velencei angol követ. 

 
Az angol követ kérdése jogos volt. Ki állíthatná meg az osz-

mánokat Magyarország területén, ha nem a német-római csá-
szár? A kiszámíthatatlan kérdésre a jövő adta meg a választ. A 
jövő, melyre a jelenben élők mindig is bizonytalanul tekintenek. 
1547. április 24-én V. Károly császár Mühlbergnél elsöprő győ-
zelmet aratott a schmalkaldeni szövetség serege felett. A ki-
emelkedő haditett után a magyar-, és – a Fráter György vezette, 
ingadozó – erdélyi rendek egyaránt sürgették a császárt, hogy 
azonnal küldjön sereget Magyarország felszabadítására. A fel-
szabadító háború azonban ezúttal is elmaradt: június 19-én, 
Drinápolyban öt évre szóló békét kötött egymással V. Károly 
császár és Szülejmán szultán. 

A keresztény világ szégyenét, az elmaradt török elleni felsza-
badító háborút, és a Magyar Királyság keserves sorsát írott cik-
kelyekben is rögzítő drinápolyi békét már nem élhette meg VIII. 
Henrik. Az angol király éppen apja, VII. Henrik 90. születés-
napjának ünneplésére készült a Whitehall Palace-ban, mikor 
hirtelen rosszul lett. 1547. január 28-án VIII. Henrik meghalt. 
Az 55 éves angol király utolsó mondatát remegő ajkai közt 
mormolta: „Monks, monks, monks!” („Barátok, barátok, bará-
tok!”) Angol és amerikai történészek egybehangzó véleménye 
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szerint a király az utolsó szavaival arra utalhatott, hogy a bará-
tok, azaz a kolostorokból elűzött szerzetesek átka bekövetke-
zett, a gyűlölt angol király meghalt. Így történt, hogy apja szüle-
tésnapja lett VIII. Henrik halálának napja. 
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Utószó 

A középkori angol-magyar diplomáciai kapcsolatok jól ismertek, 
sőt, a kora újkori Erdély Angliával fenntartott viszonya is alapo-
san feltérképezett. Viszont az 1526. évi mohácsi csatától az Er-
délyi Fejedelemség létrejöttéig eltelt periódusról csupán részben 
feltárt, meglehetősen hiányos feldolgozások születtek. A forrá-
sok helyenként pontatlan datálása, másrészt a kérdéskörben 
fellelhető dokumentumok elenyésző hányadának használata 
vezetett oda, hogy a két magyar király, Szapolyai János és I. 
Ferdinánd angolokkal ápolt diplomáciai kapcsolatának jelentő-
ségét alábecsülte, sok esetben figyelmen kívül hagyta a hazai 
történetírás. Az előző fejezetekben megismert angol-magyar 
diplomáciai kapcsolatot a történészek egzotikumként tárgyalták. 
Szapolyai János és VIII. Henrik gyümölcsöző kapcsolatát a tör-
ténettudományi feldolgozások kifejezetten félresiklott zsákutca-
ként, és a sarokba szorított János király vergődéseként jellemez-
ték. Annak ellenére, hogy például 1526-ban, Itália után, Magyar-
ország állt a második helyen a kontinensről Londonba érkező 
jelentések mennyiségének tekintetében. 

A könyv elsődleges célja az volt, hogy VIII. Henrik és udvara 
diplomáciai levelezésének magyar vonatkozású iratait, ezen do-
kumentumoknak a 16. századi diplomáciai folyamatokra gyako-
rolt hatásait vizsgálja. A Tudor-dinasztia híres uralkodójának 
regnálása a magyar történelem korszakhatárára (a késő közép-
kor végére és a kora újkor elejére) esett. Jóllehet a szigetország 
egészen más történelmi utat járt be, mint Magyarország, mégis 
számos hasonlóság fedezhető fel a Tudorok országa és a Ma-
gyar Királyság között. Egyrészt a belső hatalmi válság, a polgár-
háború zárásaként mindkét országban dinasztiaváltás követke-
zett be, másrészt Angliát – csakúgy, mint Magyarországot –, 
állandó külső veszély fenyegette, és az uralkodó elitnek itt is, ott 
is szembe kellett nézni a vallási reformmal. 

A vesztes mohácsi csatát követő hatalmi harcot különösen 
nagy érdeklődéssel követte nyomon VIII. Henrik és udvara, 
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szinte naponta futottak be magyarországi érdekeltségű hírek az 
angolokhoz. Magyarország, és főként Szapolyai János országré-
sze annak köszönhette a szigetország kiemelt figyelmét, hogy 
Szülejmán szultán a nyugati hódítással jelentős erőket kötött le a 
Habsburg fivérek, V. Károly német-római császár és Ferdinánd 
osztrák főherceg, később magyar király területeiről. A magyar-
országi eseményekkel párhuzamosan zajló itáliai háborúk harc-
mezőiről – az oszmánok kézzelfogható közelsége miatt – hiány-
zott a korábbi években tapasztalható császári erőfölény. János 
király a török szultán szövetségeseként, a török hadjáratok közt 
eltelt időszakban állandó zsoldos hadsereg fenntartására kény-
szerítette ellenfelét, I. Ferdinándot. I. Ferenc francia király és 
VIII. Henrik gyakran támogatták pár ezer dukáttal János király 
katonai akcióit, mert a több milliós nagyságrendre rúgó itáliai 
hadviseléshez képest kifizetődő volt olyan szövetségest istápol-
ni, aki állandó munkát adott Ferdinánd király zsoldosainak. 

Másrészt fontos kihangsúlyozni, hogy VIII. Henrik a kezde-
tektől fogva elismerte Szapolyai János királlyá koronázását, és a 
magyar uralkodónak írott leveleiben, a követi megbízások során 
is végig kitartott azon álláspontja mellett, hogy I. Jánost megille-
ti a magyar királyi cím. Egy velencei és egy angol forrás alapján 
pedig rekonstruálni lehet, hogy VIII. Henrik az egymással 
szembenálló magyar királyjelöltek közül kifejezetten Szapolyait 
támogatta, és Sir John Wallop Magyarországra irányuló követút-
ja során bebizonyosodott, hogy az angol király pénzügyileg is 
János királyt kívánja segíteni, nem pedig Ferdinándot. Az ok, 
ami János király szigetországi népszerűségéhez vezetett, első-
sorban nem a Habsburg-ellenes koalícióban keresendő, hiszen 
VIII. Henrik az Angliát irányító lordkancellárok szeszélye miatt 
hol itt, hol ott talált magának európai szövetségest; az angol 
uralkodót sokkal inkább dinasztikus politikája, tönkrement első 
házassága, és e frigy hátterében álló szövevényes politikai össze-
fonódások késztették arra, hogy Szapolyai Jánost támogassa, 
vagyis a kérdésre az angol belpolitikában kellett választ találni. 
Mindez magyarázatot ad arra is, hogy 1541-ben – amikor az 
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angol király érdeke úgy kívánta – a Habsburg-Tudor megbéké-
lés bekövetkezett. VIII. Henrik mindig nagy terveket szőtt 
Franciaország meghódítására, és 1541-ben a világpolitikai hely-
zet kedvezett a szigetország számára. 

A Sacco di Roma, a katolikus egyházfő pálfordulása következ-
tében János királyt és VIII. Henriket (a „keresztény hit védel-
mezőjét”) a Habsburg fivérek nyomására egyaránt exkommuni-
kációval sújtották: előbbit a törökkel kötött szövetsége, utóbbit 
pedig viharos válási ügye miatt. Az egyházi átok egyikük eseté-
ben sem érte el a kívánt hatást, sőt, még szorosabbá fűzte az 
angol-magyar diplomáciai kapcsolatot, s e pápai döntés Angliá-
ban egy sajátos reformfolyamathoz, a szigetországnak az Anya-
szentegyháztól történő részleges elszakadásához vezetett. VIII. 
Henik élesen bírálta VII. Kelemen fellépését János király ellené-
ben, és nem ismerte el a magyar uralkodó exkommunikációjá-
nak jogosságát. Ugyanígy János király sem ismerte el sorstársa 
négy évvel későbbi kiátkozását. 

Az 1530-as évek második felében az angol-magyar diplomáciai 
kapcsolatok két sarkalatos terv körül összpontosultak. Egyfelől 
János király nősülési szándéka találkozott VIII. Henrik leányá-
nak, Tudor Máriának (később Véreskezű Mária néven Anglia 
királynőjének) kiházasításával, de e terv V. Károly diplomáciai 
nyomása miatt ― Mária angliai ténykedését tekintve, bizton 
állítható, hogy János király és udvara szerencséjére ― végül 
meghiúsult. Másfelől János király a Habsburg Ferdinánddal való 
megbékélési törekvéseihez próbált Londonban segítséget kérni, 
végül azonban az idő múlása, Ferdinánd szóbeli ígéreteinek 
tettek nélküli sokasága, és a Szülejmán szultánnal egyre inkább 
éleződő viszonya uralkodásának utolsó periódusában Szapolyait 
ráébresztette arra, hogy vissza kell szereznie az angol-francia-
velencei szövetség bizalmát ahhoz, hogy egy esetleges trónörö-
köse számára diplomáciai lépéselőnyt biztosíthasson. János ki-
rály halálát követően ez utóbbi terv csak részben valósult meg, a 
londoni királyi udvar ugyanis mérsékelt érdeklődést mutatott 
János Zsigmond Magyarországának sorsával kapcsolatban, és 
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nehezen igazodott ki a János király halálát követő hatalmi harc 
indítékain, céljain. 

1542-ben tekintélyes angol megfigyelők érkeztek a Magyar Ki-
rályság területére, hogy VIII. Henrik és Anglia nevében harcol-
janak a szent ügyért, a török kiűzéséért. A kudarcba fulladt ke-
resztény expedíció után részletes költségvetést készített az angol 
flotta későbbi admirálisa, Sir Thomas Seymour. E számadást 
felhasználva 1543-ban 40 ezer dukát hadisegélyt adott VIII. 
Henrik angol király I. Ferdinándnak, hogy a magyar uralkodó 
eredményesen védekezhessen az oszmánok ellen. A Tudor-
Habsburg szövetség ugyanakkor nagy terveket szőtt a nyugati 
hadszíntéren, a Francia Királyság ellen. VIII. Henrik uralkodá-
sának utolsó éveiben támogatta II. Lajos magyar király özve-
gyének, Habsburg Máriának a németalföldi törekvéseit, és szo-
rosan együttműködött Ferdinánd királlyal. E tekintetben számos 
angol-magyar kapcsolódási pontot lehet találni, és a rendelke-
zésre álló iratok mennyisége alapján kijelenthető, hogy további 
kutatást igényelne e kérdéskör feltárása. A könyv elsődlegesen 
diplomáciatörténettel foglalkozott, és csupán néhány utalás tör-
tént az angol-magyar művelődéstörténet korabeli színtereire. Az 
angol király szenvedélyes vadász volt, ezért gyűjtötte a lengyel, 
magyar származású vadászsólymokat. Ugyanakkor a vadászat 
mellett VIII. Henrik király imádta a zenét, és sok értékes szer-
zeményével ajándékozta meg az utókort. Zeneszerzése során 
kevésbé ismert hangszerek megszólaltatásával is próbálkozott. 
Talán ennek köszönhető, hogy Magyarországról vásárolt tároga-
tók és üstdobok is megjelentek az angol király repertoárjában. 
VIII. Henrik király kedvelte a magyaros öltözékeket, az angol 
követek csodálták a magyar nemesek pompaszerető divatját. 
További kutatást érdemelnének a korabeli angol-magyar kap-
csolattartás hétköznapi megnyilvánulásai is. 

VIII. Henrik halála után fia, a tíz éves VI. Edward (1547-1553) 
örökölte az angol trónt. Rövid uralkodásának első periódusában 
éppen az a főúr lett Edward gyámja, aki 1542-ben hónapokat 
töltött Esztergomban, és a Rákos mezején felállított keresztény 
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táborban. Sir Thomas Seymour, a fiatal király nagybátyja, 
Somerset hercegeként Anglia teljhatalmú ura lett. Habár az an-
gol régens jól ismerte a magyar belpolitikát, és a Magyar Király-
ság török ellenes harcát, mégsem kapott akkora figyelmet a kö-
zép-európai kérdés, mint korábban, VIII. Henrik uralkodásának 
idején. A fiatal angol király nem érhette meg a felnőtt kort, 16 
éves korában Edward távozott az élők sorából. Magyar szem-
pontból ismét érdekes változás történt Angliában, hiszen 
Vérekezű Mária (Bloody Mary) személyében éppen azt a her-
cegnőt koronázták angol királynővé, akit annak idején apja, 
VIII. Henrik a magyar királynak, Szapolyai Jánosnak szánt fele-
ségül. Számtalan angol-magyar kapcsolódási pontot találni a 
későbbi korokban is. E kapcsolatok kora újkori gyökere a mo-
hácsi csata idején kibontakozott laza szövetségi, jó baráti vi-
szonyban kereshető. A könyv mindezekről igyekezett hiteles 
történeti élményt nyújtani a kedves olvasók részére. 
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