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Az alábbi írásban a két királynő viszonyáról 
lesz szó. Az események fonalát 1568-tól vesszük 
fel. Attól az időponttól, amikor Stuart Mária 
Skóciából Angliába menekült. Életük korábbi 
eseményeire nem térünk ki, mert ez az írás ter-
jedelmi kereteit szétfeszítené. Csak annyiban 
utalunk vissza az előzményekre, amennyiben 
a téma kifejtése ezt szükségessé teszi.

A két királynő kapcsolatának története egy 
konfliktus története, amelynek rokoni, trónutód-
lási, vallási okai vannak, és amely konfliktus egy 
törvénytelen, jogtalan gyilkossággal végződik. A 
két rokon uralkodó viszonya 1568-ig is feszült-
ségekkel terhes. Ennek okaira később visszaté-
rünk. Csak egy példát emelünk ki. Amikor 1561 
nyarán Stuart Mária, mint özvegy francia király-
né, haza akart térni Skóciába, akkor ezt Erzsébet 
megtagadja, illetve szándékosan későn adja meg 
Mária és kísérete számára a salvus conductus-t 
(menlevelet), így kénytelenek tengeri úton utaz-
ni. Először térjünk vissza a rokoni kapcsolat tisz-
tázására. Ez azért is fontos, mert befolyásolta az 
angol trónöröklést.

Kezdjük a sort Erzsébettel! Ő 1533. szeptem-
ber 7-én (Greenwich) született. Apja VIII. Hen-
rik, Anglia királya, anyja Boleyn Anna, VIII. Hen-
rik 2. felesége. Nagyapja VII. Henrik, 1485-1509 
között uralkodott. Ő az, aki véget vetett a „rózsák 
háborújának”, a York- és Lancaster-ház közötti 
harcnak. Erzsébetnek van még két élő féltestvé-
re. Mária (anyja: Aragóniai Katalin) és Edward 
(anyja: Jane Seymour). Amikor 1547. január 28-án 
VIII. Henrik meghalt, a trónt fia VI. Edward örö-
költe. Ő 1547-től 1553-ig uralkodott. A trónon 
Mária követte: 1553-1558. Tudor Mária angol 
királynő 1558. november 17-én hunyt el. Amint 
tudjuk, a trónon Erzsébet követte őt. Csakhogy 
az ő jogigénye az angol trónra nem egyértelmű! 
Vizsgáljuk meg, ki tarthatott rajta kívül igényt az 
angol trónra! Mivel Edward és Mária utód nél-
kül távozott az élők sorából, magától értetődne, 
hogy Erzsébet következik. De!’ VIII. Henriknek 
volt egy Mária nevű testvére, akinek unokája Lady 
Jane Grey is joggal pályázhatott, de 9 napig ural-
kodhatott, mert Tudor Mária 1554-ben lefejez-
tette. Három gyermek lép elénk, közülük a tény-
leges, jogos igénylő Stuart Mária. Az ő apja V. 
Jakab skót király, apai nagyanyja Tudor Margit, 
VIII. Henrik testvére. Sok történész tévesen tör-
ténetünk két főszereplőjét, Erzsébetet és Stuart 
Máriát unokatestvéreknek tartja. Erzsébet szá-
mára Mária a nagynénje unokája, Mária számá-
ra Erzsébet az apai nagyanyja unokahúga. Igen, 
elég bonyolult, de a lényeg az, hogy közeli rokonok 
voltak. Erzsébet azért nem volt az akkori jog sze-
rint törvényes trónjelölt, mert VIII. Henrik válá-
sát Aragóniai Katalintól Thomas Cranmer can-
terburyi érsek és egyházi bizottsága 1533. máju-
sában mondta ki, és Erzsébet 1533. szeptember 
7-én született. Tehát törvénytelen, házasságon 
kívüli  gyermek volt. 1536-ban maga az angol 
parlament is kizárta őt a trónöröklésből, és hiába 
helyezte vissza őt jogaiba egy 1554-es törvénycikk, 
a törvénytelenség bélyegét ez már nem törölhet-
te le róla. Nos ezért tarthatott jogos igényt Stu-
art Mária az angol trónra.

Térjünk  vissza Máriához! Ő 1542. december 
8-án született Linlithgow várában. 1543. szeptem-
ber 9-én Skócia királynőjévé koronázták a stirlingi 
várkápolnában.

Miután nagy vonalakban bemutattuk a két 
főszereplőt, előre kell haladnunk az 1568-as évhez. 
Nem tárgyaljuk az ez előtti skóciai belpolitikai 
bonyodalmakat, érdemben csak a Máriát érintő 
néhány eseményt vázoljuk fel. Főúri összeeskü-
vők Loch Leven várába zárták, lemondatták. (A 
fogságban, erőszakkal kikényszerített lemondatás, 

az akkori jog értelmében is törvénytelen, érvény-
telen volt!) Innen 10 és fél hónap után szűkebb 
környezete segítsége révén 1568. május 2-án sike-
rült megszöknie.

Még egyszer megpróbálkozott trónja visz-
szaszerzésével, de a langside-i vesztes csata után 
menekülnie kellett. Az első állomás Dumfries volt, 

a csatatértől 60 mérföldnyire délre. A következő 
állomás Terregles vára volt. Itt született meg az 
elhatározása, hogy merre menjen tovább. Marad-
hatott volna Skóciában, hiszen számtalan híve 
volt még, és talán megérkeztek volna a francia 
segédcsapatok, hogy támogassák trónja vissza-
szerzésében. Mehetett volna Franciaországba. 
Ez lett volna a leglogikusabb, legokosabb döntés. 
Hiszen Franciaország katolikus volt, ott nevel-
kedett 13 esztendeig, elidegeníthetetlen birto-
kai voltak ott, az özvegy királynénak járó jöve-

delem várta, és számíthatott rokonságára: a Guise-
családra (édesanyja Marie de Guise volt), sógorá-
ra, IX. Károly francia királyra, és anyósára Medici 
Katalinra. Hívei intették, hogy ne bízzon Erzsé-
betben, álnok, mint Anglia. Mégis ezt az orszá-
got választotta. Ez a döntés nem volt megfontolt, 
voltaképpen megmagyarázhatatlan. Május 16-án 
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Workington mellett lépett angol földre. Szabad 
akaratából érkezett, hogy segítséget kérjen roko-
nától, Erzsébettől. Mária érkezése zavarba hoz-
ta Erzsébetet és tanácsadóit. Ha szabadon jár-
hat-kelhet Angliában, akkor az angol katoliku-
sok vezetőjévé válhat, tehát veszélyes. Ha tovább-
engedik Franciaországba, akkor a francia jelenlét, 
segítség formájában a brit szigeteken nem állt az 
angolok érdekében. Úgy döntöttek, hogy marasz-
talják, nem épp fogolyként, de nem is szabadon. 
Igen, csak ez visszaélés a vendégjoggal. Már ekkor, 
1568. májusában felvetette Erzsébet, hogy rokona, 
Mária angol bíróság előtt tisztázza magát, bizo-
nyítsa ártatlanságát az intrikák, a Skóciában tör-
téntek miatt! Skót-angol tárgyalásokat követő-
en Carlisle-ből Boltonba kellett költöznie, mert 
az előbbi hely veszedelmesen közel volt a skót 
határhoz. 1568. július végén Mária beleegyezett 

a „perbe”, bár az angoloknak semmilyen jogcímük 
nem volt egy másik ország uralkodója felett bírás-
kodni, aki az állítólagos bűneit nem is Angliában 
követte el. Az angolok kerülték a „per” szó hasz-
nálatát, de az eljárás érdemben per formájában 
zajlott. Ez volt a yorki konferencia, amely volta-
képpen bizottsági ülések sorozata, ahová minden 
érintett fél elküldhette képviselőit. A yorki kon-
ferencia 1568. októberében kezdődött, amelyet 
Erzsébet Westminsterbe rendelt. December ele-
jén kerültek bemutatásra az un. Kazettás Levelek, 
azok a levelek, amelyek Stuart Mária „bűnössé-
gét” bizonyítják férje megölésében. A probléma az, 
hogy az eredetiek, amelyek francia nyelven íród-
tak, eltűntek. A konferencia csak az angol fordí-
tást láthatta, márpedig a kézírás miatt az eredeti-
ek fontosak lettek volna! A másolatoknak hiány-
zik az eleje és a vége és (!), Stuart Mária jellegze-
tes aláírása. Magyarán ezek a levelek nem bizo-
nyító erejűek, közönséges hamisítványok. Nem 
véletlen, hogy nem mutatták meg Stuart Máriá-
nak! Azonnal lelepleződött volna a hamisító, aki 
a Mária elleni összeesküvő  skót főnemesek egyi-
ke volt. E komédia közben Máriát és környeze-
tét átszállították (1569. február) Tutburybe, ame-
lyet valamennyi börtöne közül legjobban gyűlölt. 
A vár nyirkos volt, a környező lápból bűzös párák 
szálltak fel. Itt élt 15 és fél évig, Shrewsbury grófja 

volt a foglára. Mária ideje nagy részét hímzéssel 
töltötte. Egészségi állapota fokozatosan romlott. 
Szóba került egy esetleges házasság Mária és Nor-
folk hercege között. Amikor erről Erzsébet érte-
sült, Norfolkot a Towerbe záratta. 1569. novem-
berében két észak-angliai katolikus gróf felkelést 
robbantott ki, nem Mária érdekében. Itt pusztán 
egy elszakadási kísérletről volt szó. 1570. janu-
ár 11-én megölték a linlithgow-i főutcán Skó-
cia régensét, aki mint James Stuart, Moray gróf-
ja, történetesen Stuart Mária unokatestvére volt, 
és aki Máriának rengeteget ártott. (Összeeskü-
vés, Mária fogságban tartása, vádaskodás a yorki 
konferencián, Kazettás Levelek, stb.). Mária pró-
bált ajándékot küldeni 3 és fél éves kisfiának, egy 
pónilovat. Erzsébet sem leveleit, sem ajándékait 
nem engedte át Skóciába.

1570. májusában megérkezett V. Pius a protes-

táns Erzsébetet kiközösítő bullája, amely szinte 
megpecsételte Mária sorsát, hiszen ez felmentet-
te az angol katolikusokat az Erzsébet iránti köte-
lesség alól. Máriának tudomása volt 1570-72-ben 
a Ridolfi- összeesküvésről. A parlament a fejét 
követelte, de Erzsébet megvédte rokonát, hiszen 
ha hirtelen meghalna, akkor inkább Mária köves-
se a trónon, és nem a még kiskorú jelöltek, közöt-
tük Mária fia Jakab. Mária leveleket írt Erzsé-
bethez, hogy engedje szabadon, de levelei süket 
fülekre találtak. A skót királynő minden áron 
szeretett volna kiszabadulni a fogságból, annál is 
inkább, mivel egészségi állapota fokozatosan rom-
lott, összefüggésben azzal, hogy a korábbi életé-
ben egészségét erősítő tevékenységeket megtiltot-
ták neki: lovaglás, vadászat, labdajátékok. Romló 
állapota miatt például II. Fülöpre hagyta az angol 
trónra vonatkozó örökösödési jogait. Volt ennek 
persze egy olyan vonzata is, hogy megnyerje Fülöp 
támogatását, segítségét a szabadulásra.

Volt Erzsébetnek egy államminisztere, Sir 
Francis Walsingham, aki titkos ügynök is volt, 
nem akármilyen. Walsingham gyűlölte az „ördögi 
nőszemélyt” (Stuart Máriát), akinek elpusztítását 
élete legfőbb feladatának tekintette. Hamis össze-
esküvést fundált ki, amelyet a történettudomány 
Babington-összeesküvésként ismer. Két szálon 
futott. Az egyik maga az összeesküvés, ha ugyan 

egyáltalán létezett, és nem Walsingham irányí-
totta a háttérből, beépített ügynökökkel - Erzsé-
bet meggyilkolására. A másik szál a skót királynő 
kiszabadítására szőtt terv volt. Egyébként ezt csak 
külföldi kapcsolatokkal, külföldi hatalmi segítség-
gel lehetett volna végrehajtani. Ez az ál-összeeskü-
vés volt Stuart Mária halálos ítélete. Walsingham 
legravaszabb húzása az volt, hogy beépített ügy-
nökei a külföldi segítség bizonyosságát emleget-
ték, a külföldiekkel azt hitették el, hogy az angol 
katolikusok tervei kiforrottak, a katolikus hívők 
száma pedig jelentősebb, mint valójában. Ördö-
gi, de el kell ismerni, zseniális terv. Csak nagyon 
aljas. 1586. augusztus 11-én megengedték Mári-
ának, hogy kilovagoljon,ez is egy megrendezett 
jelenet volt, amikor egy lovascsapat jött, vezetője 

„leleplezte” Máriát. Szeptemberben átszállították 
Máriát és kíséretét Fotheringhay várába. A per 
október 15-én kezdődött, angol főrendek és titkos 
tanácsosokból álló bizottság előtt. Máriának nem 
engedték meg, hogy védője, tanúi, titkára, írnoka 
legyen. Perének igazságtalansága nem csak ezek-
ben a körülményekben rejlett, hanem hogy egyál-
talán sor kerülhetett rá. Hogy lehetett egy függet-
len ország független királynőjét bíróság elé állí-
tani Angliában, holott Stuart Mária nem is volt 
Erzsébet alattvalója? Továbbá, egy királynő felett 
akármilyen főrendek, hercegek, stb. nem ítélkez-
hettek, mert az angol igazságszolgáltatás egyik 
talpköve szerint mindenkinek joga volt megkö-
vetelni, hogy csak egyenrangúak ítélkezhesse-
nek felette. Tehát Mária esetében csak kizárólag 
Angliai Erzsébet. Az ítélet előre eldöntött volt, 
nevezhetjük az egész színjátékot akár .XVI. szá-
zadi koncepciós pernek is. Az ítélet aláírásával 
Erzsébet habozott. 1587. február 2-án Erzsébet 
hívatta Davison titkárt, hogy hozza el a kivégzé-
si parancsot, aki azt egy csomó aláírandó okirat 
közé rejtette. Február 7-én lefejezték Stuart Mári-
át. Erzsébet a hír hallatán fúriaként vetette magát 
Davisonra, és nyomban tömlöcbe záratta, ami-
ért kiadta a kivégzési parancsot, holott Erzsébet 
utasította, hogy tétesse rá a lordkancellárral Ang-
lia nagypecsétjét. Egy nagy színjáték következett 
Erzsébet részéről. Azt állította, hogy ő csak meg-
őrzésre adta át az iratot, a koronatanács tagjaival 
is úgy bánt, mintha gonosztevők lennének. Végül 
Cecil, a lordkancellár unta meg a sértegetéseket, 
és azt vágta Erzsébet fejéhez, hogy „e komédiázás 
legföljebb a tulajdon lelkiismerete megnyugtatá-
sára lehet jó, a világ szemében azonban édeskeve-
set ér, hiszen köztudott, hogy nemcsak a paran-
csot, de az ország nagypecsétjét is kiszolgáltatta 
Davisonnak” (Antonia Fraser).

Fotheringhayben gyilkosság történt. Ez nem 
vitás. Mint ahogy az sem, hogy ezzel vér tapadt 
Erzsébet kezéhez, de úgy is, hogy a kalózai (Drake, 
Frobisher, Howard, stb.) által a spanyol ezüstflot-
ták kifosztása során embereket öltek, és ebből a 
nemesfém zsákmányból Erzsébet is részesedett, a 
közöttük megkötött egyezmény alapján.

Milyen tényezők motiválták arra Erzsébetet, 
hogy elpusztítsa Stuart Máriát? Összefoglalva a 
következőket állapíthatjuk meg: 1./ amíg Mária él, 
veszélyben a trónja, hiszen ő is tudta, hogy Mária 
a jogos trónörökös 2./ amíg Mária életben van, a 
katolikusok veszélyt jelentenek uralmára, és az 
országra nézve 3./ és amíg életben van Mária, a 
katolikus nagyhatalmak: Franciaország és Spa-
nyolország megtámadhatják országát 4./ Erzsé-
bet irigy volt Máriára, mert megnyerő természe-
tű , jólelkű , nagyon szép nő volt, ő pedig csúnya 
5./ irigy volt rá azért is, mert Máriának volt egy 
gyermeke, neki nem volt, itt Erzsébetet idézve ő 

„csak egy száraz kóró”.
Egy történész nem ítélkezhet, nem feladata. 

Ítélkezzen az olvasó! A történelem már megtette.
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A folyóirat kiadása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.




