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1. Az értekezés célkitűzése, a téma körülhatárolása

A dolgozat elsődleges célja, hogy VIII. Henrik (1509-1547) és udvara diplomáciai 

levelezésének magyar vonatkozású iratait, ezen dokumentumoknak a 16. századi diplomá-

ciai folyamatokra gyakorolt hatásait vizsgálja. A Tudor-dinasztia híres uralkodójának reg-

nálása a magyar történelem korszakhatárára (a késő középkor végére és a kora újkor elejé-

re) esett. Az idei év különösen fontos jubileum a Tudor korszakot kutatók számára, hiszen 

félezer éve annak, hogy VIII. Henrik trónra lépett. A szigetországban számos rendezvényen 

igyekeznek emléket állítani a szakemberek a híres király viselt dolgainak.  Az értekezés 

másodlagos célja az, hogy rámutasson, emlékezzen arra, mekkora jelentősége volt Szapo-

lyai János (1526-1540) király magyarországi szerepvállalásának VIII. Henrik dinasztikus- 

és külpolitikájában. Az angol uralkodó élénk diplomáciai kapcsolatot folytatott II. Lajos 

(1516-1526), majd Szapolyai János és I. Ferdinánd (1526-1564) magyar királyokkal. Az 

egyetemi szakdolgozat (Szapolyai János és I. Zsigmond (1506-1548) kapcsolata; témave-

zető:  dr.  Horn Ildikó tanszékvezető docens,  ELTE-BTK Kora Újkori  Magyar  Történeti 

Tanszék) készítése közben a lengyel források alaposabb, módszeresebb tanulmányozásakor 

számos angol vonatkozású, mindeddig publikálatlan iratot sikerült feltárni. E kezdeti lépé-

seket egészítették ki a Londonban folytatott kutatások, melyek során megtörtént a közvetett  

vagy közvetlen magyar vonatkozású iratok dokumentálása. Remélhetőleg nemcsak az an-

gol, hanem a magyar történettudomány számára is hasznosak a disszertációban felmutatott 

kutatási eredmények.

Mivel a disszertáció rendkívül aktív diplomáciai kapcsolattal foglalkozik, számos 

ponton érinti a kora újkori egyetemes történettudomány főként külföldi, de néhány hazai 

szaktekintélye által is kutatott területet. A diplomáciatörténet kettős (esetenként többes) fel -

adatot ró a kutatóra: ezen értekezés tekintetében például szükség volt a magyar, az angol, a 

francia, a lengyel, az itáliai, a birodalmi, a pápai és az oszmán bel- és külpolitikai érdekek, 

az állandóan változó szövetségi rendszerek ismeretére. A kutatás során nem lehetett figyel-

men kívül helyezni az angol udvarra gyakorolt nyomást, amely az európai kontinenstől 

izolálódott szigetországot arra sarkallta, hogy Magyarországon keressen magának szövet-

ségest. Másfelől ― a kora újkori magyar doktori program elvárásához hűen ― a disszertá-

ció készítésekor az angol-magyar szövetség Szapolyai János politikájára gyakorolt hatásá-

nak elemzése kiemelten fontos szempont volt.
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A disszertáció Szapolyai János és VIII. Henrik kapcsolatával foglalkozik. Ezt azért 

fontos kihangsúlyozni, mivel az angol uralkodó ― a lengyel udvaron keresztül ― már Mo-

hács előtt tudott az erdélyi vajda létezéséről, politikai céljáról, indítékáról. Másrészt az an-

gol király követe, Sir John Wallop már azelőtt elindult Londonból Budára, mielőtt még 

Szapolyait királlyá választották volna. Külön ki kell emelni, hogy nem Szapolyai János ud-

vara kezdeményezte a kapcsolat felvételét VIII. Henrikkel, és az angol király követe nem 

fordult vissza a követútjáról, mikor a Német-római Birodalom területén tudomására jutott, 

hogy az erdélyi vajdát koronázták magyar királlyá, jóllehet a követi megbízása e feladatról 

nem rendelkezett, és nem is rendelkezhetett, mivel Sir Wallop a mohácsi csata előestéjén 

indult el a szigetország fővárosából. Ezek a tények eredményezték azt, hogy nemcsak I. Já-

nos király és VIII. Henrik kapcsolatát tárta fel a dolgozat, hanem már elemzi a mohácsi 

csata angliai fogadtatását és Szapolyai János magyar trónért folytatott harcának állomás-

pontjait is. Másrészről a disszertációnak nem az a célja, hogy VIII. Henrik teljes (1547-ig 

terjedő) uralkodása alatt vizsgálja az angol-magyar levélforgalmat: az iratokat kizárólag 

Szapolyai János (1526-1540 közötti) regnálásához köti.

A disszertáció főleg a mohácsi csatavesztést követő korszakot tárgyalja. Az 1526. 

évi török hadjáratot különösen nagy figyelemmel követte nyomon a londoni udvar. A mo-

hácsi csatavesztés okait elemezték az angol érdekeket képviselő (olykor még angol nyel-

ven sem beszélő) megfigyelők. Arra a konklúzióra jutottak, hogy a Magyar Királyság ön-

magában nem volt képes felvenni a harcot Szülejmán (1520-1566) szultán seregével szem-

ben, a Habsburg fivérek pedig ― annak ellenére, hogy a Jagelló-házi uralkodók idején kö-

tött házassági szerződések következtében igényt tartottak a magyar trónra ― nem sok min-

dent tettek annak érdekében, hogy Magyarország elkerülje a küszöbön álló összeomlást. A 

keresztény uralkodók ugyanis a magyarországi eseményekkel egy időben zajló itáliai hábo-

rú miatt nem tudtak konszenzusra jutni az oszmán hódítókkal szembeni fellépés ügyében. 

Az 1527/1528. évi polgárháború nagy vesztese Szapolyai János lett, aki akarata ellenére 

belesodródott a török szultánnal kötött szövetségbe. Ez a folyamat azonban kedvezett azon 

nyugat-európai államoknak, melyek hadban álltak a dinamikusan terjeszkedő Német-római 

Birodalommal. Anglia is ezen országok közé tartozott, ezért ismerte el oly gyorsan Szapo-

lyai János uralmának jogosságát VIII. Henrik, ez volt az oka annak, hogy a török ellen 

szánt hadisegélyt nem Ferdinánd, hanem ― titkon ― Szapolyai udvara kapta kézhez. Já-

nos király akaratán kívül is folyamatosan Anglia érdekeit szolgálta, mert VIII. Henrik min-

den diplomáciai  eszközt megmozgatott  azért,  hogy feleségétől,  Aragóniai  Katalintól  (V. 

Károly császár nagynénjétől) elválasszák, márpedig Szapolyai János magyarországi fellé-
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pése miatt a birodalom ereje gyengülni látszott Itáliában. Ez az a történelmi alaphelyzet, 

melyre a disszertáció témája építkezett, melynek vonala mentén a magyar-angol szövetség 

kibontakozott.

2. A disszertáció során alkalmazott módszerek

2.1 A disszertáció felépítése

A dolgozat kilenc fejezetből áll, a fejezetek időrendi sorrendben, a nagyobb törté-

nelmi események láncolatában tárják fel a magyar-angol érintkezések történetét. Már a ku-

tatás első fázisa, az adatgyűjtés során bebizonyosodott, hogy a disszertáció fejezeteit nem 

lehet megfelelően kiegyensúlyozni. Az 1526-1528 között eltelt csaknem három év iratfor-

galma ugyanis majdnem ugyanakkora, mint az 1529-1540 időintervallumé. Ez a tény ered-

ményezte azt, hogy a fejezetek mérete igen eltérő. Azon törekvés miatt, hogy könnyebb le-

gyen eligazodni a korabeli diplomácia szereplőivel kapcsolatban, az értekezés lábjegyzetei -

ben kaptak helyet a történelmi személyek biográfiai adatai. Habár az utolsó fejezet végére 

helyezett névmutatóval is meg lehetett volna oldani e feladatot, a névmutató nem alkalmas 

arra, hogy a hivatkozásokat is megjelenítse, ezért kerültek ezek az adatok a lábjegyzetekbe. 

Az alacsonyabb társadalmi rangot betöltött személyekről azonban, sajnos, sok esetben nem 

lehetett információt szerezni. Mindemellett  a magyar politikai elitről is készült életrajzi 

összefoglalás, amit az indokolt, hogy a disszertáció ne legyen egyoldalú, másrészt pedig 

remény van arra, hogy a jövőben a brit olvasóközönség is megismerheti e dolgozat részle-

teit, ami viszont a szigetországi elit biográfiai adatainak ismertetését tenné szükségtelenné. 

A disszertációnak egy melléklete van, mely János király exkommunikációjának teljes ma-

gyar nyelvű szövegét tartalmazza. A magyar-angol kapcsolatok szempontjából is kiemelke-

dően fontos dokumentumot Fraknói Vilmos ― aki korábban Szapolyai János és a Szent-

szék kapcsolatát elemezte ― elveszettnek hitte. Az értekezés ezenkívül tartalmazza az an-

gol nyelvű összefoglalást, és a források, feldolgozások és adattárak szerint csoportosított 

irodalomjegyzéket.

2.2 A kutatás témája

A doktori program felvételi eljárása során benyújtott témavázlatában kiemelt szem-

pontként került feltüntetésre Szapolyai János külpolitikája, különös tekintettel a lengyel, 

francia, angol és velencei diplomáciai kapcsolataira. Ezen irányelvekhez hűen a doktori 

képzés alatt sikerült a magyar-lengyel kapcsolatok területén kutatásokat folytatni, melynek 

eredményeképpen számos publikáció született. Ezt követően a Londonban ― ugyancsak 

önerőből  ― végzett  kutatások  rendkívül  hasznosnak  bizonyultak,  hiszen  rávilágítottak 
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arra, hogy a Simonyi Ernő által a 19. század közepén feltárt dokumentumok csupán egy ki-

csiny hányadát képezték azon iratoknak, melyek közvetett vagy közvetlen módon a magyar 

üggyel  foglalkoztak.  A javarészt  latin  és  angol  nyelven  írott  dokumentumok  fordítása, 

elemzése után számos új eredményt sikerült felmutatni. Másrészről a már fent említett Si-

monyi Ernő által közzétett dokumentumokat néhány ― a dátumfeloldás és fordítás terén 

tapasztalható ― szakmai pontatlanság miatt ki kellett javítani.

2.3 Hipotézisek

A kutatómunka során az alábbi hipotézisek felállítására került sor:

 Szapolyai János politikai célja Magyarország konszolidációja volt, melynek érde-

kében diplomáciai segítségre számíthatott VIII. Henrik udvarától;

 VIII. Henrik és Aragóniai Katalin válási ügye befolyással lehetett az angol király 

magyarországi politikájára;

 VIII. Henrik titokban többször is pénzelhette Szapolyai Jánost;

 VIII. Henrik a pénzsegélyeket akkor is folyósította, mikor már Szapolyait nem ve-

szélyeztette Szülejmán szultán, tehát a segélyt a Ferdinánd elleni harcra szánhatta;

 Szapolyai János és VIII. Henrik pápai exkommunikációja sorsközösséget alakítha-

tott ki a magyar és angol uralkodók között.

A hipotézisek igazolása érdekében a kutatás alatt a hazai szakirodalom mellett az angol 

források és a tárgyban született feldolgozások széles spektrumának vizsgálatára volt szük-

ség.

2.4 A disszertációban felhasznált források

Forráskritikai szempontból elővigyázatosnak kellett lenni a korabeli források fel-

használása során. Az értekezés nagyrészt az angol érdekeket képviselő diplomaták Lon-

donba küldött jelentéseire, és VIII. Henrik király udvari elitjének elemzéseire épültek. En-

nek megfelelően a jelentések néhol pontatlanok, sok helyen túlzók, melyek okai a nagy tá-

volságok és a hír terjedésének szövevényes voltában keresendők. Például egy ― a német-

római császárral szövetségben álló ― spanyol királyi udvarban jelenlevő angol diplomata 

egészen más perspektívából vizsgálta Szapolyai János magyarországi politikai céljait, mint 

egy Velencében tartózkodó angol követ. A Londonba küldött levelek sokszor szubjektív 

elemeket is tartalmaztak, s mindezt tetézte, hogy a kutatás folyamán vizsgált csaknem 15 

év alatt a négy lordkancellár és több tucat követ személyisége, stílusa, politika nézete is 

igen eltérő volt. Számtalanszor okozott fejtörést az angol nyelvű átiratok elemzése esetén 

az európai kontinensen található földrajzi helyek londoni tájszemlélete. Nem beszélve ar-

ról, hogy a Velencébe, Rómába, Párizsba akkreditált, állandó megbízással rendelkező kö-
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vetek, mint például Girolamo Ghinucci (Worcester püspöke) vagy Sir Gregory Casale egy-

általán nem tudtak angolul, ezért általában latin nyelven tartották a kapcsolatot Londonnal. 

Elsöprő többségben a latin nyelviség jellemezte a lengyel és magyar udvarokból Angliába 

továbbított leveleket is. A kutatást jelentősen nehezítette, hogy a Magyarországról szóló je-

lentések sokszor egy-egy levél közepe vagy vége felé helyezkedtek el, ezért nem lehetett 

átsiklani a még oly egyértelmű címzéssel ellátott dokumentumokon sem, mint például a 

gyakori „Italian News”-on, mert a főcím gyakran csak a fontossági sorrendre utalt, nem pe-

dig a levél teljes tartalmára.

A kutatás alapját  képző elsődleges forrásokat a British Library (London, Euston 

Road) őrzi a Cotton által összegyűjtött kézirattárban (Cotton Manuscripts). A magyar érde-

keltségű iratok a különböző római császárok (Caligula, Galba, Julius, Nero, Titus, Vespasi-

anus, Vitellius) és Cleopatra nevével fémjelzett, valamint a Le Grand jelzet alatt található-

ak.  A dokumentumok lajstromában nincs logikai összefüggés, tehát téma és keletkezési 

időpont szerint egyaránt rendezetlenek. Ezt a viszonylagos káoszt kiválóan hidalja át a Let-

ters and Papers, Foreign and Domestic, of the Reign of Henry VIII című, 21 kötetből álló 

adattár, amely nagyrészt tartalmazza az iratok regestáit is. E levéltári segédlet nagyrészt 

tartalmazza a Public Record Office (The National Archives segédlevéltára, London, Chan-

cery  Lane)  falai  közt  őrzött  VIII.  Henrik  korabeli  iratok állagát  is  (gyűjtőnevük:  State 

Papers, azaz állampapírok). Lényeges különbséget nem lehet felfedezni a British Library 

Archives és a Public Record Office dokumentumai között, hiszen mindkettő fontos diplo-

máciai iratokat rejt. A Londonban őrzött elsődleges források mellett kiadott forrásgyűjte-

ményeket is felhasznál az értekezés. A magyar-angol szövetség történetét érintő iratokra si-

került bukkanni a 38 kötetes Calendar of State Papers Relating to English Affairs in the  

Archives of Venice, a 13 kötetes Calendar of State Papers, Spain, a francia kiadású Négoci-

ations de la France dans le Levant et correspondances, mémoires et actes diplomatiques  

des ambassadeurs de France á Constantinople, és a lengyel Acta Tomiciana című forráski-

adványokban. Az elsődleges források körét sikerült kitágítani a vatikáni (Archivio Segreto 

Vaticano), a kassai (Archív Mesta Košic), az esztergomi (Prímási és Főkáptalani Levéltár) 

levéltárakban és a Magyar Országos Levéltárban őrzött iratanyagokkal. A disszertációban 

szereplő források hitelességének alátámasztására a — nagyrészt — korabeli angol és ma-

gyar történetírók alábbi értekezéseit lehetett hasznosítani:

- George Cavendish: The Life and Death of Cardinal Wolsey;

- Richard Fiddes: The Life of Cardinal Wolsey;

- Polydore Vergil: The Anglica Historia (1487-1537);
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- Bethlen Farkas: Erdély története;

- Brodarics István: De conflictu Hungarorum, etc.;

- Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből;

- Memoria rerum (Verancsics évkönyv);

- Pray György: Annales regum Hungariae;

- Szerémi György: Magyarország romlásáról;

- Caspar Ursinus Velius: De bello Pannonici.

E disszertáció készítése során — nagy forrásértékük miatt — két korabeli szerző, Krzysz-

tof Szydłowiecki lengyel kancellár és Marino Sanuto velencei kamarás naplójának adataira 

is szükség volt. A másodlagos források tekintetében a diplomáciatörténeti feldolgozásokra 

kellett helyezni a hangsúlyt. Ezen korszakkal kapcsolatban bőségesen rendelkezésre állnak 

publikációk, ezért az volt az irányelv, hogy csak a legszükségesebb, a legkikerülhetetle-

nebb feldolgozások kapjanak helyet a disszertációban. Szapolyai Jánossal ellentétben pél-

dául VIII. Henrik a történettudományi irodalom egyik legnépszerűbb alakja, a róla szóló 

értekezések száma tehát igen tekintélyes, éppen ezért tömérdek publikációból kellett a leg-

fontosabbakat kiválasztani.

3. A kutatás eredményei

Az  értekezésben  bemutatásra  került  a  Mohács  utáni  magyar-angol  diplomáciai 

érintkezés története egészen Szapolyai János haláláig bezárólag. A vesztes mohácsi csatát 

követő hatalmi harcot különösen nagy érdeklődéssel követte nyomon VIII. Henrik és udva-

ra. Magyarország, és főként Szapolyai János országrésze, annak köszönhette a szigetország 

kiemelt figyelmét, hogy Szülejmán szultán a nyugati hódítással jelentős erőket kötött le a 

Habsburg fivérek, V. Károly (1519-1556) német-római császár és Ferdinánd osztrák főher-

ceg, később magyar király területeiről. János király a török szultán szövetségeseként, a tö-

rök hadjáratok közt eltelt időszakban állandó zsoldos hadsereg fenntartására kényszerítette 

ellenfelét, I. Ferdinándot. I. Ferenc (1515-1547) francia király és VIII. Henrik gyakran tá-

mogatták pár ezer dukáttal János király katonai akcióit, mert a több milliós nagyságrendre 

rúgó itáliai hadviseléshez képest kifizetődő volt olyan szövetségest istápolni, aki állandó 

munkát adott Ferdinánd király zsoldosainak. Egy Westminsterben kelt levél ismertetésével 

újabb adalék került napvilágra II. Lajos király agnoszkálásának időpontjával kapcsolatban, 

amely megerősíti azt a korábbi feltételezést, hogy a tetemet 1526. október közepe körül ta-

lálhatta meg a Sárffy Ferenc által vezetett bizottság.
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Másrészt fontos kihangsúlyozni, hogy VIII. Henrik a kezdetektől 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 megilleti a jog 

arra, hogy a magyar királyi címet viselje. Egy velencei és egy angol forrás alapján pedig 

rekonstruálni lehet, hogy VIII. Henrik az egymással szembenálló magyar királyjelöltek kö-

zül kifejezetten Szapolyait támogatta, és Sir John Wallop Magyarországra irányuló követ-

útja során bebizonyosodott, hogy pénzügyileg is János királyt kívánja segíteni, nem pedig 

Ferdinándot. Az ok, ami János király szigetországi népszerűségéhez vezetett, elsősorban 

nem a Habsburg-ellenes koalícióban keresendő, hiszen VIII. Henrik az Angliát irányító 

lordkancellárok szeszélye miatt hol itt, hol ott talált magának európai szövetségest; az an-

gol uralkodót sokkal inkább dinasztikus politikája, tönkrement első házassága, és e frigy 

hátterében álló szövevényes politikai összefonódások késztették arra, hogy Szapolyai Já-

nost támogassa, vagyis a kérdésre az angol belpolitikában kellett választ találni.

Teljes részletességgel került bemutatásra az 1527. évi hadjárat, melynek egyes mo-

mentumairól (pl. a Muhi melletti csatáról) e disszertációban lehet először magyar nyelvre 

fordított forrásokat olvasni. Szintén igen részletesen tárgyalja az értekezés Statileo János 

1528. évi tevékenységét: a „hegyeken túli területen” folytatott toborzó munkáját, valamint 

a Párizsba, majd Londonba vezető követútját.

A Sacco di Roma, a katolikus egyházfő pálfordulása következtében János királyt és 

VIII. Henriket (a „keresztény hit védelmezőjét”) a Habsburg fivérek nyomására egyaránt 

exkommunikációval sújtották: előbbit a törökkel kötött szövetsége, utóbbit pedig viharos 

válási ügye miatt. Az egyházi átok azonban egyikük esetében sem érte el a kívánt hatást, 

sőt, még szorosabbá fűzte az angol-magyar diplomáciai kapcsolatot, s e pápai döntés Ang-

liában egy sajátos reformfolyamathoz,  a szigetországnak az Anyaszentegyháztól történő 

részleges elszakadásához vezetett. VIII. Henik élesen bírálta VII. Kelemen fellépését János 

király ellenében, és nem ismerte el a magyar uralkodó exkommunikációjának 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 leányának, Tudor Máriának (később Véreskezű Mária néven Anglia királynő-

jének) kiházasításával, de e terv V. Károly diplomáciai nyomása miatt meghiúsult. Másfe-

lől János király a Habsburg Ferdinánddal való megbékélési törekvéseihez próbált London-

ban segítséget kérni, végül azonban az idő múlása, Ferdinánd szóbeli ígéreteinek tettek nél-

küli  sokasága,  és a Szülejmán szultánnal egyre inkább éleződő viszonya uralkodásának 
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utolsó periódusában Szapolyait ráébresztette arra, hogy vissza kell szereznie az angol-fran-

cia-velencei szövetség bizalmát ahhoz, hogy egy esetleges trónörököse számára diplomáci-

ai lépéselőnyt biztosíthasson. János király halálát követően ez utóbbi terv csak részben va-

lósult meg, a londoni királyi udvar ugyanis mérsékelt érdeklődést mutatott János Zsigmond 

Magyarországának sorsával kapcsolatban, és nehezen igazodott ki a János király halálát 

követő hatalmi harc indítékain, céljain. További kutatást igényelne az 1540 utáni angol-ma-

gyar kapcsolat (például VIII. Henrik haláláig), amely azonban már kimerítette e disszertá-

ció keretét.

4. A szerzőnek az értekezés tárgyában megjelent publikációi

 1526. október 19. (Adalékok Sárffy Ferenc győri várparancsnok jelentéséhez.) Szá-

zadok, 136. évfolyam 2002/3. szám, 669-676.

 Az 1531. évi krakkói alku. Századok, 137. évfolyam 2003/3. szám, 579-601.

 A Szapolyai család lengyel kapcsolata. KÚT, 3. évfolyam 2004/2. szám, 18-31.

 „De Vidua Christiana.” Gondolatok Habsburg Máriáról. KÚT, 4. évfolyam 2005/4. 

szám, 29-54.

 Henry VIII and the New Hungarian Political Élite in 1526-1527. (The Anglo-Hun-

garian Relationship After the Battle of Mohács.) Publicationes Universitatis Mis-

kolcinensis, Sectio Philosophica, Tomus XII, Fasciculus 2., 2007., 123-145.

 Szapolyai János lengyel szövetségesei. Szilvásvárad, 2008. 1-209.

9


