


Nemere István

Nők a trónon II.



Kiadó: ADAMO BOOKS KFT.

http://adamobooks.com

Felelős kiadó: ADAMO BOOKS KFT. ügyvezetője

Copyright © ADAMO BOOKS KFT.

Budapest, 2018

ISBN 978-963-453-346-7

http://adamobooks.com


TARTALOM
Az árva kislány felemelkedése 

Egy olasz nő Párizsban 
„Anglia édesanyja” 

Ibéria úrnője 
Rövid az út a vérpadig 

Amíg a kicsi Zsófiából Nagy Katalin lett



Az árva kislány felemelkedése

(Hogyan jutott a csúcsra az a nő, akinek apja lefejeztette az anyját és
kit később is rengetegen akadályozta útján? Angliai Erzsébet önnön

sorsa foglya lett.)

1533. szeptember 7-e vasárnapra esett. Szép volt az idő, ami
Angliában inkább a ritkaságok közé tartozott már akkor is.
Voltaképpen még szinte nyárias meleg uralkodott, amikor a
Londonhoz közel fekvő királyi kastélyban kora délután felsírt egy
csecsemő. Azon túl, hogy királyi családban született a kislány -
Elisabethnek, Erzsébetnek nevezték el - számos jó és rossz jel
figyelmeztette szüleit: az új jövevénynek nem lesz könnyű dolga a
világnak is nevezett „siralom völgyében”.

A szülők persze maguk is megtapasztalták már e jeleket. Az
utóbbi években az apa. VIII. Henrik angol király éppen elhagyta
réges-régi feleségét, a spanyol Aragóniái Katalint, aki hat évvel volt
nála idősebb. Azt szerette volna elérni, hogy az egyház
érvénytelenítse házasságát, amelyből mellesleg csak egyetlen élő
gyermeke, Mária hercegnő maradt. De a pápa megmakacsolta
magát, Henrik viszont szintén nem volt egy könnyen hajlítható,
meggyőzhető egyéniség. Az éveken át húzódó viszály mélyén a
király új szerelme rejlett. Anna Boleyn, a szép udvarhölgy, aki
évekig élt Párizsban is, majd éppen Katalin királynét szolgálta az
udvarban, amikor Henrik szerelemre lobbant iránta. A férfi ekkor
már negyvenes éveiben járt, Anna Boleyn pedig mindössze
huszonöt esztendős lehetett.

Katalin nem tudott fiút szülni Henriknek, a király viszont akkor
már évek óta egy mániákus makacsságával szeretett volna
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trónörököst, akire majdan ráhagyhatja Angliát. Ez az akarata
amúgy is sok bajt okozott neki egész életében, nem csupán ekkor.
Végül képes volt minden hidat felégetni maga mögött abban a
reményben, hogy majd Anna szüli meg neki az annyira várt
trónörököst. Így aztán Henrik inkább egy új vallást alapított,
egyházának feje maga lett. megfosztotta a katolikus templomokat
és a papságot kincseitől, birtokaitól, véresen leszámolt a
szerzetesrendekkel is. A szakadás bekövetkezett, a pápa kiátkozta
az angol uralkodót. Akit azonban ez a lépés a legcsekélyebb
mértékben sem izgatott. Végre szeparálta magát megunt és öreg
feleségétől, az okos Katalintól és immár saját „játékszabályai”
szerint feleségül vette Boleyn Annát.

Tudnunk kell, hogy akkoriban úgy vélték: nő nem örökölheti az
angol trónt. Ezért is tett meg mindent Henrik, hogy végre legyen
egy fia. És amikor 1533 elején kiderült: Anna teherben van, a
királlyal madarat lehetett volna fogatni. Feleségül vette Annát és
boldogan, együtt várták a kis trónörököst.

Aki meg is született azon a szeptemberi szép vasárnapon - ámde
nem fiú volt. A kislány nagy csalódást okozott Henriknek, hiszen
nem csak ő, de az egész országa fiút várt. Erzsébet így hát nem
éppen a feléje áradó rokonszenvet érezhette meg még szinte
öntudatlan állapotában. Lefújták a tervezett ünnepségeket és
majdhogynem gyászhangulat alakult ki azon szomorú tény miatt,
hogy Anna fiú helyett leányt hozott a világra. Ma már tudható: ez
volt az első szög Anna koporsójában. Ha később szült volna egy
fiút is, minden egészen másképpen alakul nemcsak szülei, de a kis
Erzsébet életében is.

Anna persze nem adta fel. A helyzet akkoriban úgy állt, hogy
folyton reménykedett: szülhet egy fiút Henriknek és akkor minden
rendben lesz. De a következő terhessége koraszüléssel és a
magzat elvesztésével végződött. ami enyhén szólva nem oszlatta el
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Henrik király homlokáról a gondfelhőket. Néhány hónappal később
Henrik úgy látta, ennek nincs értelme. Főleg azért, mert addigra
kinézte magának a következő feleségjelöltet és mivel Anna az
útjában állt, válásra pedig sem ideje, sem energiája nem maradt -
hát gyorsan kreált egy koncepciós pert. A neki engedelmes bírák
hamar bűnösnek találták Annát az igaztalan vádpontokban -
többek között hazaárulással, a király elleni merénylet tervezésével
és főleg azzal vádolták, hogy már, mint királyné öt férfival is
lefeküdt, akik egyike állítólag saját fivére lett volna… Mindez
hazugság volt, de Henriknek most ez kellett és ezért lelkiismeret
furdalás nélkül ítéltette halálra, majd végeztette ki feleségét,
kislánya anyját.

Azért mielőtt elfogadnánk a régi sztereotípiákat, avagy rosszul
emlékeznénk történelmi tanulmányainkra - jusson eszünkbe: VIII.
Henrik a hat feleségek közül mindössze kettőt végeztetett ki. Ezt
azért kell megjegyeznünk, mert sokan - hibásan - úgy
„emlékeznek”, hogy ez a véreskezű uralkodó sok feleségét
lefejeztette. A valóságban tehát kettő jutott vérpadra, akik közül az
egyik meg is érdemelte. Egy szülés után halt meg, kettőtől elvált és
azok békében éltek, míg meg nem haltak, az utolsó neje pedig
túlélte Henriket. Vagyis azért nem volt az ördög olyan fekete,
amilyennek festették.

Mindez, persze akkor sem vigasztalta volna Boleyn Annát, ha
ismeri a jövőt és tudja, hogy félárván maradt kislányából egykor az
ország diadalmas királynője lesz.

Pedig hát az első idők nem erre mutattak. Henriknek ahhoz,
hogy harmadszor nősülhessen, régi mániája értelmében az.
Annával kötött házasságát is érvénytelenítenie kellett és ezt el is
érte. Így a kor szokásainak megfelelően addig két feleségtől
született két lánya törvénytelen gyermekké lett. Így Mária, mint
Erzsébet csak afféle „fattyak”, egy király szeszélyének úgymond
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kellemetlen melléktermékei lettek hirtelen. Hiszen majd a
harmadik feleség szüli meg „a” fiút, a trónörököst - remélte Henrik.
Sosem adta fel.

Henrik negyvenöt, Erzsébet pedig még hároméves sem volt.
amikor a hóhér lesújtott és anyja feje belehullott a fűrészporos
kosárba.

A kis Erzsébetet vidéki kastélyokban nevelték. Mint „fattyú”,
nyilván nem vehetett részt az udvar életében és ott nem is
hiányzott senkinek. Legkevésbé az apjának, aki amúgy sem
kedvelte a lánygyermekeit (Máriával is csak élete vége felé javult
meg a viszonya valamelyest, az akkori feleségének köszönhetően).

Mindenesetre a nevelők mindent megtettek, hogy a „fattyú” is jó
nevelést kapjon. Persze akkoriban a lányoknak nem kellett annyit
tudniuk, mint a fiúknak, másra, másképpen nevelték, szoktatták
őket. Erzsébet kezdetben természetesen nem tudta, mi történt
anyjával és az igazi eseményeket később is finoman adagolták
neki. Még mindig volt egy sajátos kis udvara, amely körülötte
forgott és érte létezett. Apja közben végigjárta a maga pár évig
tartó, de meglehetősen viharos útját, és mire Erzsébet igazi kislány
lett és kezdte maga körül érzékelni a világot - apja már utolsó
feleségét „fogyasztotta”. Catherine Parr harmincegy éves
özvegyként ment feleségül a már súlyosan beteg, rémületesen
elhízott, valóságos szörnyeteg külsejű Henrikhez. Akik nem
ismerték a királyt harminc évvel korábban, el sem hitték tán, hogy
ez az ember az 1500-as évek elején egy karcsú, száznyolcvan
magas sudár és izmos, minden bajvívásban élen járó,
aranyszakállú és aranyhajú lovag volt a szónak teljes értelmében.
Az 1540-es évekre egy minden mértéken felül elhízott, örökké
fekélyes lábú beteg férfi volt, aki már lován is alig bírt megülni.
Felőrölték idegeit a gondok, amelyeket nagyobbrészt önmaga
okozott magának. Házassági bajai csak egyik szeletét képezték
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bonyolult életének és gondterhes tevékenységének.
Apjának volt egy fia, Edward, akit Jane Seymour, a harmadik

feleség szült, és aki abba a szülésbe nem sokkal később bele is
halt. A két gyerek között hamarosan barátság alakult ki - már csak
azért is. mert nem sokkal később egy udvarba kerüllek. Catherine
Parr dicséretére váljék, hogy sokat törődött férje
előzőházasságaiból való gyermekeivel - mindegyiknek más volt az
anyja - sőt a legidősebbel, Máriával össze is barátkozott. 1544-ben
aztán - nyilván Catherine szelíd nyomására - a parlament is
beiktatta, elismerte őket Henrik király gyermekeinek.

A sok viszontagságos házassági ügy lecsillapodott, múlttá lett, itt
voltak viszont azok gyümölcsei, a gyermekek - ahogyan akkoriban
nevezték őket.

Azt kell mondani, hogy a gyermek Erzsébet nagy és kellemes
meglepetést okozott mindenkinek. Elsősorban szűk környezetének
és nevelőinek - hisz csak nekik volt alkalmuk megismerni őt
igazából. Persze akkor még senki sem tudhatta, hogy Anglia jövője
körül sürgölődnek. Mária, Henrik első lánya idősebb volt, és
miközben az egyre szeszélyesebb és diktatórikus hajlamokat
eláruló király folyton egy fiú utódot hajszolt - Erzsébet nem keltette
a nagy reménység benyomását a háttérbe szorult Henrik
gyermekei között, de ez nem jelenti azt, hogy bármiben is hiányt
szenvedett volna. Különösen nem a szellemi javak terén.
Elhalmozták vele őt, és a mag nem hullott terméketlen talajra -
ellenkezőleg.

Ezt mind csak sejthetjük abból, ami később történt. Gyakorlatilag
nagyon keveset tudunk Erzsébet életének első tíz évéről. De
információink azért sejtetni engedik, hogy előtte is alaposan
foglalkoztak a gyermekkel a kor legjobb angliai nevelői, egyházi és
világi szakemberei. A kislány tíz-tizenegy évesen már biztosan jól
tudott latinul, hiszen addigra megtanult olaszul és franciául is! Mi
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több, franciából egy akkor és ott népszerű könyvet is lefordított ez
a gyermek. Nem lehet kétséges, hogy koraérett gyermek volt, aki
már tizenévesen úgy írt és beszélt, mint a felnőttek. És mivel egy
királyi udvarban nőtt fel, sajnos a stílusa is olyan szövevényes,
tekervényes, bonyolult lett, mint a kancellárián dolgozó felnőtteké.

A kislány akkoriban már elég jól ismerte a tudományokat és azt
is, melyiknek akkor és ott ki a legjobb szakembere. Ha egy-egy
nevelőt meg akart szerezni magának, addig könyörgött és
erősködött, míg az apja - vagy annak halála után már helyett - rá
vigyázó felnőtt asszonyok engedtek kérésének. Erzsébet így
később görögül is meg tanult nemcsak beszélni, de írni és olvasni
is, ami nem lehetett könnyű feladat, hiszen ehhez egy teljesen más
ábécé betűit kellett használnia.

Még nem volt tizennégy éves, amikor apja meghalt. VIII. Henrik
halálával sokan fellélegezhettek a királyi udvarban, hiszen élete
utolsó öt-hat évében történt mindaz a szörnyűség, amire az utókor
emlékezni fog: a szégyenteljes válás Aragóniai Katalintól, a két
feleség lefejezése, egy másik eltaszítása csak azért, mert csúnya
volt szegény, és számos véres parancs, amelynek nyomán
emberfejek hullottak le. Henrik ugyanis sok egyéb hibája mellett
üldözési mániában is szenvedett és élete vége felé mindenhol
összeesküvéseket, merényleteket szimatolt.

A két lány és a fiú, Edward mind más és más anyától származott,
de ez nem zavarta barátságukat. Különösen a kis Erzsébet és
Edward tartottak össze.

Anglia történetének további részleteit csak annyiban említjük itt,
amennyiben ezeknek befolyásuk volt vagy lehetett Erzsébetünk
sorsára. A tizenöt éves kislány saját udvartartást kapott, miután
apja özvegye, Catherine Parr alig pár hónappal Henrik halála után
feleségül ment egy Seymourhoz (Edwardhoz), akinek viszont
Erzsébet is nagyon tetszett, mi több, szívesen elvette volna őt is.
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Akkoriban senkit sem izgatott, hogy egy kislány még fejletlen -
azért a házassági szerződést megkötötték, a tényleges házasságra
(és ami vele jár, a szexuális életre) akkor került sor, amikor a lány
felnőtt.

Catherine Parr a következő évben - harmincas éveiben járt -
szeretett férje kedvéért vállalkozott a szülésre is, de rajtavesztett
és meghalt. Edward Seymour tehát, ez a fess férfi - igaz,
negyvenhez, közeledett - megint fel-felbukkant a kislány
környékén, és még azt is eltervezte, hogy Erzsébetet nem csak
feleségül veszi, de majdan Anglia trónjára is ülteti. A másik két
gyermeket ezzel teljesen kisemmizte volna.

De ezt már a Henrik által hátrahagyott régensi tanács nem bírta
elviselni. Seymour túl átlátszóan és túl mohón tört a hatalomra.
Hát gyorsan elfogták és a Towerbe zárták, majd vizsgálatot
indítottak ellene.

Szerette-e Erzsébet ezt az embert, egyáltalán tudta-e mi a
szerelem? Túl zsenge volt még, hisszük ma. Persze lehet, akkoriban
másképpen gondolkodtak erről. Mindenesetre pletykának
bizonyult, hogy teherbe esett volna Seymourtól, és minden
egyebet is tagadott, amikor őt kérdezték Seymourral fenntartott
viszonya felől. A lányt nagyon felháborította, hogy kételkednek a
szavaiban, és ezt közölte is az illetékesekkel. Elvégre mégis csak
VIII. Henrik lánya volt, büszkeségért nem kellett a szomszédba
mennie.

Már ott tartottak a dolgok, hogy Erzsébetet is az ország és a
kiskorú király, Edward elleni összeesküvéssel vádolják meg - ehhez
kínvallatással csikartak ki vallomásokat a személyzetből. Seymourt
kivégezték egy igencsak koncepciósper-gyanús tárgyalás folyamán,
ahol nem is védekezhetett. De Erzsébetet nem bántották és így a
következő éveket szépen átvészelte. Tanult, sokat tanult, mintha a
tudományokba akart volna menekülni. Seymourról már ritkán
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beszélt. A jelek szerint kezdte sejteni, miféle országban él…
Kedvelte Edwardot, aki végső soron soha nem juthatott el az

igazi uralkodás magasságába. A kisfiú beteges volt és a Tanács urai
intézték az ügyeket helyette, de az ő nevében. Erzsébet csak pár
évvel később kezdett ismét felbukkanni az udvarban, de sok levelet
írt Edwardnak, ezek némelyike ma is tanulságos olvasmány.
Egyszer ismét férjhez akarták adni, de ez a terv valami miatt
megbukott.

Edward nem volt egészséges, valamiféle belső kór emésztette a
gyermeket. Ezt látva a főurak klánokba, mai szóval lobbikba
tömörültek és mindegyiknek megvolt a maguk jelöltje. Olyanokban
sem volt hiány, akik valami jó kis házassággal akartak a trón
közelébe kerülni. Hiszen aki elveszi Máriát- Aragóniai Katalin
lányát-, vagy Erzsébetet - Anna Boleyn lányát -, jó esélye lesz arra,
hogy Anglia leendő királynőjének férje lehessen.

Erzsébet könnyen belenyugodott volna, hogy Mária legyen az
uralkodónő. Már csak azért is, mert amikor Edward már haldoklott,
Mária harmincnyolc éves volt, Erzsébet pedig mindössze húsz. A
külsejéről attól kezdve mind többet tudunk, hiszen gyakorta
festették meg portréit és számos hiteles leírás maradt fenn. Nem
volt túl magas, termete inkább közepesnek mondható. De nagyon
formás volt az alakja, mint írták, és az évek során kitanulta, hogyan
kell királynő módjára mozogni. Aranyló haját vöröses árnyalatúnak
írták le. A bőre igen finom és tiszta, de nem annyira hófehér,
amilyent megkövetelt a kor divatja. Inkább egy kicsit kreol volt.
Szeme színében nem lehetünk biztosak. Feltételezték, hogy a keze
nagyon szépvonalú és finom volt. Ennek maga is tudatában lévén a
kezét gyakorta felékszerezve vagy anélkül is mutogatta.

Bár akkoriban senki sem örült egy női királynőnek, Edward
halála után nem volt más választása az illetékeseknek. Az sem
tetszett sokaknak, hogy Mária katolikus volt, miközben az ország

11



már majdnem húsz éve deklaráltan protestáns központnak
számított. Nos, a lakosság többsége már nem vágyott a pápa
hatalmának visszaállítására, elfogadták a szakítást Rómával, a
szerzetesrendek megszüntetését és a többi intézkedést. Mária
azonban vissza akart állítani mindent, amivel mérhetetlenül nagy
akadályokba ütközött.

Máriától egyre többen fordultak el, és ezek szinte természetes
módon vetették reményeiket húgába, Erzsébetbe. Sejthetjük, hogy
a huszonéves lányt eleinte megzavarták ezek a tervek,
kombinációk, amelyeknek semmi alapját sem látta és talán nem is
nagyon hitte őket. Mária fejét is telebeszélték azzal, hogy Erzsébet
a trónra tör, sokan szerették volna elérni, hogy a húgát küldje a
Towerbe, akkor ők is nyugodtabbak lehettek volna. Mária egyelőre
nem engedett a kérésnek.

Jogilag nem volt könnyű a helyzet. VIII. Henrik, míg élt, összes
előző feleségétől érvénytelenítés útján vált el. Vagyis gyakorlatilag
egyik gyermeke sem volt törvényes, mert az anyjukkal kötött
házasságai sem voltak azok. Ehhez képest már a második
„törvénytelen” gyermeke uralkodott és küszöbön állt a harmadik
trónra kerülése is…

Erzsébet végül is kegyvesztett lelt, már az udvarnál sem mertek
vele szóba állni - félve attól, hogy ha „lebukik”, ők is vele buknak.
Megalázó és különösen keserves időszak volt ez a fiatal nőnek.
Akinek pedig nyilván ugyanúgy voltak vágyai a szerelem, a
házasság, a gyermekek, a családi élet terén is, mint az élet más
mezőin. Tudását is kamatoztatni szerette volna és talán bizony az
uralkodás is megfordult a fejében.

Kibékült volna nővérével és elhagyta az udvart. De Mária fülébe
már betették a bogarat a „jó és önzetlen tanácsadók”. Feloszlatták
a parlamentet, utcai zavargások törtek ki, sokan szerették volna
Erzsébetet látni Mária helyén, megint mások pedig akár egy idegen
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királyt is elfogadtak volna, csakhogy ne asszony vagy lány üljön a
trónon. Végül komoly felkelés is kitört. Mária fegyvereseket küldött
Erzsébetért, aki beteg volt - azt híresztelték róla, hogy teherben
van, pedig még mindig szűz volt.

Erzsébet nagyon félt, amikor a Towerbe zárták. Meg volt
győződve, hogy hamarosan kivégzik. Ismerte már a menetrendet,
amit főleg az apja honosított meg. Hamis tanúk állnak a bíróság
elé, a vádlott nem vagy alig védekezhet, aztán kész is az ítélet és a
bakó már emeli a bárdot… Csak az ő életében is sok ilyen eset
történt, hát még, amit a születését megelőző évtizedekből
meséltek!

Az már más kérdés, hogy a kormánynak nem sikerült kimutatnia:
Erzsébetnek köze van az időközben elfojtott lázadáshoz, hogy
kapcsolatban állt volna azok vezetőivel vagy egy külföldi
hatalommal - Franciaországgal (mert ezt a kártyát is gyakorta
rántották elő Londonban, ha valakivel végezni akartak). Erzsébetről
sugárzott az ártatlanság, a vallatók is azzal a meggyőződéssel
tértek vissza a királynő palotájába, hogy Erzsébet ellen nincsenek
bizonyítékok. Gyanú volt bőven, de legalább azok egy részét be
kellett volna bizonyítani egy előkelő urakból szervezett bíróság
előtt. Ott pedig sokan voltak Erzsébet hívei - hát végül is a Mária-
párti kormány nem mert „nekifutni” az ügynek.

Még a nép is tüntetett Erzsébet mellett. Különösen, amikor
hallották, hogy Mária egy spanyol herceghez akar feleségül menni,
aki természetesen egyrészt katolikus volt, másrészt évtizedek óta a
spanyolok voltak Anglia legádázabb ellenségei.
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