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KORA ÚJKOR

VIII. Henrik

Érdekes olvasmány és alapos, sok információt nyújtó munka Lucy Wooding 
VIII. Henrikről szóló kötete. A szerző a londoni King’s College oktatója, 
kutatási területe a kora újkor politikai, vallási és kulturális történelme. Re-
thinking Catholicism in Reformation England címmel 2000-ben jelent meg 
egy kötete.

VIII. Henrikről rengeteg könyvet, tanulmányt írtak, tudományos és 
gyengébb színvonalút egyaránt. Szerzőnk mégis indokoltnak tartotta élet-
rajzának megírását, mert idővel a történelem egyes kérdéseire más-más 
válaszok születnek. A XX. században például már nem tartották az ural-
kodók befolyását annyira döntőnek, mint azelőtt, Wooding ezzel szemben 
úgy látja, VIII. Henrik személyének szerepe meghatározó jelentőségű volt. 
Két művet emel ki, hogy érzékeltesse, milyen végletes értékelések születtek 
az angol királyról. A. F. Pollard azt írta: Henrik kegyetlen és bátor, igazi 
Machiavelli-fejedelem, a reformáció pedig haladó jelenség volt Angliában 
(1902). J. J. Scarisbrick viszont a reformációt romboló hatásúnak, Henriket 
pedig szeszélyes, felelőtlen királynak tartotta (1968). Ma nem fekete-fe-
hérnek látjuk a kérdést. Wooding időrendben követi VIII. Henrik életének 
eseményeit. 

VII. Henrik a rózsák háborúja végén került trónra, de az új rezsimet még 
sokáig veszélyeztették trónra éhes vetélytársak.� Ezért, és a Tudor dinasztia 
jövője szempontjából is fontos volt, hogy az uralkodónak legyen fiú örökö-
se. VIII. Henrik 1491-ben született. Tíz évesen jelen volt Arthur nevű bátyja 
és Aragóniai Katalin esküvőjén. Négy hónappal később a 15 éves Arthur 
váratlanul meghalt. Az immár trónörökössé lett Henrikkel ferences szerze-
tesek ismertették meg a klasszikus tudományokat, az ókori filozófusokat, 
a mitológiát, a szentek történeteit. Jól ismerte a Bibliát, latinul, görögül és 
franciául tudott, kissé olaszul és spanyolul is beszélt. Megtanult lovagolni, 
vívni, elsajátította a lovagi erényeket. Belenevelték a harci dicsőség utáni 
 1. VII. Henrik idején például Edmund és Richard de la Pole. Frank Tibor (szerk.): Angliától 

Nagy-Britanniáig – Magyar kutatók tanulmányai a brit történelemről. Gondolat K., Bp. 
2004. 403 o. Benne: Velich Andrea: VII. Henrik temetése, 1509. 41–53. o.  
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vágyat, s a tudatot, hogy Isten kiválasztottja. Kora humanistái, Morus, Eras-
mus, John Fisher, John Colet és John Skelton pedig arra tanították, hogy 
reformokra van szükség, és vissza kell térni a Biblia eredeti szövegéhez és 
az antik szerzőkhöz.  

VII. Henriket aggasztotta a dinasztia sorsa. Egyik lányát a skót, a má-
sikat a spanyol királyhoz adta feleségül. Henrik hercegnek végül Arthur 
özvegyét, Aragóniai Katalint szánták. Katalin a spanyol katolikus királyok 
lánya, Spanyolország pedig az Újvilág ura volt, és alkalomadtán erős szö-
vetséges lehetett. Henrik 1509 júniusában vette feleségül a hat évvel idő-
sebb Katalint. A királyné intelligens volt, beszélt latinul, ismerte az egyház-
atyákat, értett a történelemhez, joghoz. Eleinte őszintén szerelmesek voltak 
egymásba Henrikkel. 1511-ben megszületett a várva-várt kisfiú, azonban 
10 nap múlva meghalt. Henrikben düh és félelem támadt, és ez végigkísérte 
egész életében. 

Wooding őszintén vallásos embernek írja le Henriket. Minden nap hall-
gatott misét. Gyorsan cselekedett. Olykor kapzsiság, paranoia, beképzelt-
ség vezette. Az élet veszélyes volt, s ő rettegett a pestistől és az „izzadós 
betegség”-től. A hit védelmet, filozófiát, ritmust jelentett a korban. Henrik 
hitt abban, hogy Isten kiválasztottja, ezért az egyháznak szolgálnia kell őt. 
Ezt a királyi szupremácia-elvet kora ifjúságától vallotta. A monarchia szup-
remáciája az egyház fölött – ez volt az igazi újítása. Érvelésében a régi ha-
gyományokra és elődeire hivatkozott. Életvitelében reneszánsz herceg volt: 
szerette a lovagi tornákat, maga is részt vett bennük. Szinte mindig a Them-
zén utazott. Állandóan úton volt öt nagy palotája, Windsor, Hampton Court, 
Richmond, Whitehall, Greenwich között, melyeket ő épített vagy bővített.  
Az épületeket hatalmas parkokkal vetette körül. Az udvarban nagy vadá-
szatokat, lovagi tornákat, lakomákat rendeztek. Henrik az udvari tornákon 
a nemességgel, a körutazások alkalmával a vidéki dzsentrivel ismerkedett. 
Ilyenkor találkozott az uralkodó a népével.

1348-ban a pestis elpusztította a nép egyharmadát. Ezután 1521-ig még 
öt alkalommal tért vissza a betegség. Így 1509-ben Anglia lakossága 2-3 
millió volt. Az országban 17 egyházmegye és 9 ezer egyházközség volt. 
Londonban 60 ezren, Norwichben és Bristolban 12-12 ezren, és még öt 
nagyvárosban 8-8 ezren éltek. 

Henrik élete céljának tekintette, hogy visszaszerezze a korábbi angol 
földeket a franciáktól. Háborúi jórészét ezért vívta: először a spanyolokkal 
és a pápával szövetségben, de azok 1512-ben békét kötöttek a franciákkal. 
1518-ban a londoni egyezményben Anglia és Franciaország is békét kötött, 
a franciák visszakapták Tournai-t. Az egyezményhez további 20 kisebb ál-
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lam csatlakozott azzal, hogy együtt lépnek fel az esetleges agresszor ellen. 
Az egyezmény a Népszövetséget juttatja eszünkbe, de Henriket a lovagi 
eszmények vezették.  Erasmus 1517-ben írta meg A béke panaszát. Henrik 
számára igen fontos volt a tudósok elismerése, és fürdött a dicsőségben, 
hogy ő teremtette meg a békét.

1520-ban Henrik találkozott V. Károllyal Doverben, majd I. Ferenccel 
Calais-ban. A felszínen szívélyes volt a hangulat, de hamarosan újra há-
borúban álltak egymással. 1521-ben a francia sereg vonult fel a német bi-
rodalom ellen. Az angolok V. Károly mellett avatkoztak be a harcokba, és 
Párizs közelébe is eljutottak. 1525-ben a franciák Páviánál súlyos veresé-
get szenvednek Károly csapataitól, I. Ferenc is fogságba esett. A harcokban 
VIII. Henrik örömére az utolsó yorkista trónkövetelőt, Richard de la Pole-t is 
megölték. Henrik úgy érezte, Isten vele van. Újabb támadásra indult Fran-
ciaország ellen, már a francia korona lebegett a szeme előtt. A hadsereg 
költségeire óriási adókat követelt alattvalóitól, de a lázongást látva vissza 
vonta követelését. Egyébként sem akart már a túlságosan nagy hatalmú csá-
szár árnyékában tovább harcolni, közben a Katalinnal kötött házasságból is 
szabadulni szeretett volna, ezért 1525 augusztusában békét, sőt szövetséget 
kötött Franciaországgal. Így ismét Európa békecsinálója szerepében tetsze-
leghetett. 

A király a háborúk szüneteiben az építkezések felé fordult. Ekkor építették 
a Bridewell-palotát, bővítették a Greenwich-palotát. A könyvtár 329 darab 
könyvvel dicsekedett! Henrik büszke volt rá, hogy külföldön is tudomány- 
és művészetpártoló uralkodónak tartották. Oxfordban ekkor alapították meg 
a Corpus Christi College-ot, és a Wolsey College-ot (1517, 1525). Vibráló, 
élénk reneszánsz társaság jött össze Oxfordban, Cambridge-ben, tagjai Tho-
mas More, John Colet, William Latimer és mások. Időnként Erasmus is el-
látogatott hozzájuk.2 Henrik szerette a zenét, lanton játszott, és mintegy 109 
dalnak maga volt a szerzője.3 Ez a luxus és kultúra a gazdagság és erő fitogta-
tása, egyben az intelligencia és kifinomultság megnyilvánulása volt.

Henrik gondos államférfi volt, részletesen ismerte az európai ügyeket, 
részt vett a vallási vitákban. Vajon befolyásolható volt-e VIII. Henrik? 
Szerzőnk meggyőződése, hogy meghallgatta a különböző csoportok véle-
ményét, de nem hagyta, hogy manipulálják. Fontos volt a tanácsadók, Wol-
sey, Cromwell, Cranmer szerepe, ez új jelenség volt a kormányzásban, de a 
végső döntés az uralkodó kezében volt. Mai szóval – írja Wooding – Henrik 
prezidenciális stílusban vezette a kormányt. Sok embert kivégeztetett, a leg-
 2. Faludy György: Rotterdami Erasmus, Alexandra Kiadó, Pécs, 2006.
 3. Mészöly Géza – Rácz István (szerk.): VIII. Henrik udvarában. Helikon K., 1984. 187 o.
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ismertebbek: Thomas Wolsey, Anne Boleyn, Thomas More, John Fisher, 
Thomas Cromwell, Buckingham hercege, Surrey grófja, de őt, mivel Isten 
felkentje volt, nem lehetett emiatt bírálni.

Az 1518-as év rossz eseményeket is hozott: A kis Mária 2 éves, amikor 
Katalin ismét lányt szült, de az újszülött meghalt. Terjedt az „izzadós be-
tegség”, Henrik egyik kastélyából a másikba menekült. 1519-ben meghalt 
Miksa császár, és Henrik is szerette volna megszerezni a császári címet, de 
az V. Károlyé lett. Henrik a felfedezésekben való angol részvételtől (John 
Cabot, John Rastell expedícióitól) szintén sokat remélt. Emellett Wolseyt 
kívánta volna a pápai trónon látni, hogy saját érdekei is érvényesülhesse-
nek. Ez sem teljesült, 1523-ban VII. Kelemen néven Giulio de Medici lett a 
Római Katolikus Egyház feje. 

Luther 1517-es fellépése nagy visszhangot keltett Európában. Henrik 
megírta az  Assertio Septem Sacramentorum című értekezését. Védelmébe 
vette a hét szentséget, és elégettette Luther munkáit. A pápától ezért meg-
kapta a Fidei Defensor címet. Henrik írása népszerű lett Európában, sok 
nyelvre lefordították. Luther válaszolt neki, és többen hozzászóltak. 

Henrik 1526–27-ben szeretett bele Boleyn Annába, de a házasságra 6 
évet kellett várniuk. Ez alatt a megbabonázott király elhalmozta Annát aján-
dékokkal, rangokkal, palotákkal. Boleyn Anna nem szép, de intelligens, 
vonzó nő volt. Franciaországban nevelkedett, szépen táncolt, játszott lanton, 
és ízléssel öltözött. 27 éves ekkor, Aragóniai Katalin pedig 43. Henriknek 
volt egy törvénytelen fia, Richmond hercege, de Katalintól már nem várha-
tott fiút. Ezért 1527-ben engedélyt kért a pápától, hogy elválhasson. Arra 
hivatkozott, hogy a Katalinnal való házassága érvénytelen, mert a Biblia 
tiltja, hogy valaki a bátyja özvegyét vegye feleségül [Ótestamentum, Mózes 
3. könyve (Leviticus könyve) 18:16 és 20:21.] Úgy érezte, eddig bűnben élt, 
ezért bűnhődik azzal, hogy nem születik fia.

Ebben az időben a Vulgatát használták, azt a Bibliát, amelyet Szent Jero-
mos fordított le héberből és görögből latinra 382-ben. A humanisták ekkor 
vetették szövegkritika alá a különböző fordításokat. Azt hirdették, vissza 
kell hozni az ókeresztények egyszerű életmódját, meg kell szüntetni a pap-
ság fényűzését. Azzal, hogy Henrik a Bibliára hivatkozott, a kor izgalmas, 
új eszményeit követte, egyúttal szembefordult a pápával. Közben a nem-
zetállamok egyre centralizáltabb politikai tényezőkké váltak, s ez nem fért 
össze azzal, hogy a pápa hatalmat gyakoroljon fölöttük.

Henrik korábban lojális volt a pápához. 1527-ben még 30 ezer dukátot 
küldött a körülzárt egyházfőnek. Ő azonban húzta az időt, nem adta hoz-
zájárulását Henrik válásához, és Krisztus földi helytartójához méltatlanul 
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azt kívánta, bár volna már Katalin a sírban. Henrik erre kolostorba próbálta 
küldeni a királynét, ő azonban ellenállt. Közben Wolsey Rómába utazott, 
hogy amíg a pápa börtönben van, a helyébe lépjen. Ez kedvező lehetett vol-
na Henrik számára, persze, nem sikerült. Ekkor Henrik bíróságot állíttatott 
fel, hogy az döntsön a válása ügyében. Katalin azzal érvelt, hogy nem hálták 
el a házasságot Artúrral, ezért az nem volt érvényes. Továbbá elküldte a 
pápának a II. Gyulától kapott dokumentum másolatát, amely a Henrikkel 
való házasságát engedélyezte. Henrik dühös volt, érezte, hogy népszerűtlen, 
még a barátai sem állnak mellette. Ideges, kegyetlen lett. Wooding szerint 
Henrik mindent azért tett, hogy halála után a trón biztonságban legyen – de 
feltételezhetjük, hogy személyes érzelmei és sértettsége is közrejátszott a 
cselekedeteiben.

1529 júniusában a bíróság harmadik tárgyalására került sor. Katalin mél-
tósággal, bátran védte az igazát. John Fisher szintén Katalinnak adott igazat. 
Közben Katalin kérése elérkezett Rómába, és a pápa illetéktelennek minő-
sítette az angol bíróságot. Henrik ezzel vereséget szenvedett. Dühében Wol-
sey-t száműzte a hatalomból, helyébe Morus Tamást tette lordkancellárrá. 
Wolsey hatalmas vagyona Henrik felügyelete alá került.

1529-ben összeült a reformparlament, amely 1536-ig ülésezett. A testület 
kimondta, hogy Anglia Artúr király óta független, nincs fölötte úr. Ezután 
erre hivatkozva hozták meg a törvényeket a papság visszaéléseivel szem-
ben.� Az ellenkező John Fishert és még két püspököt börtönbe vetettek. A 
királyt rendkívül bosszantotta, hogy fontos angliai ügyben Itáliában dönt-
hetnek. A tét a királyi szupremácia volt. Az, hogy az uralkodó egy személy-
ben az állam és az egyház feje, új, meglepő gondolat volt. Ezzel az állami 
jog és a kánonjog között évszázadok óta tartó konfliktusnak vetett véget. A 
politikai nemzetet akarta maga mögé állítani, hogy uralhassa az egyházat. 
1532-ben a reformációs parlament harmadszorra ült össze, és korlátozta a 
pápai járandóságot. Henrik követelte, hogy a papi testület is vesse alá magát 
az akaratának. A Convocation (hét püspök távollétében, három igen szava-
zattal!) elfogadta, hogy a király dönthet mindenben. Ezzel a király hatalma 
legálissá vált.

Anna helyzete kínos volt, mert a pápa még mindig nem válaszolt. Henrik 
Katalint vitte magával a fogadásokra. Katalin a lányának akarta biztosítani a 
trónt, és régens kívánt lenni mellette. Henrik végül lépésre szánta el magát: 
1531-ben egy napon kilovagolt Annával, s mire visszatértek, Katalinnak el 
kellett költöznie. A lányát sem láthatta többé. Ez iszonyú csapás volt Aragó-
 4. Diarmaid MacColloch: A reformáció története, fordította Varga Benjámin, Európa K., Bp. 

2011. 313. o.
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niai Katalin számára. 1532-ben Henrik már Annával utazott Franciaország-
ba. Igaz, ott őt is megalázták, hiszen nem volt királyné, de kárpótolta, hogy 
az útról már várandósan érkezett haza. 

1532-re megérett a helyzet a Rómával való szakításra. Kibocsátották az 
Act in Restraint of Annates című törvényt, amellyel megszüntették a pápa 
járandóságának kifizetését, s leszögezték, az egyházi főméltóságok kineve-
zésére egyedül a király jogosult. Az Act of Appeals kimondta, a király az 
egyház feje is. Az egyház ügyeibe külső személy nem szólhat többé bele. 
Így Cranmer érsek már megsemmisíthette Henrik első házasságát, és 1533 
januárjában megtartották az esküvőt, majd Annát nagy ünnepségek köze-
pette megkoronázták.

Henrik hatalma ezzel óriásira nőtt, de még hiányzott Isten áldása, a fiú 
örökös. Az 1533. szept. 7-én megszületett gyermek azonban lány lett, Er-
zsébet. A király még reménykedett, tele volt energiával, átalakíttatta Hamp-
ton Courtot, és további 32 új palotát építtetett, műkincseket gyűjtött, parko-
kat létesített. Belevetette magát a törvénykezésbe. Az 1533-ban kibocsátott 
Act of Supremacy kimondta, a király hatalma érinthetetlen. Aki tiltakozott, 
azt kivégezték. Henrik kegyetlen volt, kivégeztetett egy apácát, majd John 
Fishert és Morus Tamást is a hóhér kezére adta. Erősen indulatos állapotban 
döntött, halálos ítéletei gonosz, bűnös cselekedetek voltak. Nem tűrte azo-
kat, akiknek eltért a véleménye az övétől.

Henriket a reformáció irányításában a Biblia, az ókeresztény hagyomá-
nyok és a pápaellenesség vezette. Közel állt Erasmushoz. Meg volt győződ-
ve, hogy a Rómával való szakításra a korrupció ellenében és a lelki tisztaság 
visszaállítása érdekében van szükség. Újító intézkedései vitathatók, vallási 
politikája mégis eléggé koherens volt. Ő kezdeményezte, hogy fordítsák le 
a nép nyelvére az Újszövetséget. William Tyndale 1520-as fordítását ala-
pul véve protestáns lelkészek készítették el az angol bibliát, felhasználva 
Sebastian Munster ótestamentumi és Erasmus újtestamentumi szövegét is. 
Ezt a Nagy Bibliát 1539-ben adták ki. A király azt akarta, jusson el az em-
berekhez a Verbum Dei, de attól már visszariadt, hogy önállóan értelmezzék 
a Bibliát. „Az Írás ékszer, és ékszert nem viselnek a közönséges emberek” 
– vallotta (256–257. o.)

1536-ban kibocsátották a Tíz cikkelyt. Az első öt cikkely az üdvözü-
lésről, a második öt a ceremóniákról szól. Az első cikkelyek katolikus és 
protestáns vonásokat vegyítenek, például hét szentség helyett csak hármat 
említenek, üdvözülni a hit és jó cselekedetek által lehet. A cikkelyek máso-
dik része kevéssé babonás, észrevehető rajtuk Erasmus hatása. Kimondják 
például, hogy a szentekhez lehet imádkozni, de a purgatórium a pápa talál-
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mánya. Cranmer több protestáns hitelvet átvett volna, de Henrik ragaszko-
dott a katolikus miséhez. A Tíz Cikkelyt szétküldték minden parókiára. Az 
Injunctions (Utasítások) szabályozták az egyházi, vallási életet: kevesebb 
lett az ünnep, fölöslegesek a zarándoklatok, a fontos imákat mindenkinek 
tudnia, a szentségeket tisztelnie kell, a papok nem járhatnak kocsmákba. A 
hívek kötelesek adakozni a szegények javára, valamint a templomok fenn-
tartására. Ezzel „az egyházat tetőtől talpig rendbe tették” – írja Wooding.

Henrik második házasságából sem született meg a várt fiú. A pápa 5 
év után Katalin mellett döntött. V. Károly a pápával s a franciákkal szö-
vetségben már Anglia megtámadására készült. Katalin beteg lett, és 1536 
januárjában meghalt. Henrik egy bajvívás során balesetet szenvedett. Anna 
Katalin temetése napján ismét abortált. Henrik ezt égi jelzésnek vette, és 
eltaszította magától Annát. A vádat Cromwell állította össze, amely Anna 
többszörös házasságtöréséről és a saját bátyjával folytatott vérfertőző viszo-
nyáról szólt. Az ítélet halál volt. A vérpadon Anna méltósággal hajtotta fejét 
a bárd alá (1536. május 19.). Néhány nappal előbb kivégezték a bátyját és 
Anna feltételezett öt szeretőjét. Henrik úgy érezte, már mindent megtehet. 
Másnap eljegyezte Jane Seymourt, és 10 nap múlva megtartották az eskü-
vőt. Henrik azért siettette a házasságot, mert mielőbb trónörököst akart, és 
azért is, mert törvénytelen fia meghalt. Jane királynőt hamar megszerették, 
kedves, szelíd nő volt, csendes méltóság jellemezte. Még Máriát is vissza-
hívta az udvarba. Erzsébetet ekkorra törvénytelennek nyilvánították (Act of 
Succession, 1536). 

Az egyházi reformok folytatódtak: 1536-ban a parlament rendeletet ho-
zott a kisebb kolostorok feloszlatásáról. Cromwell irányításával még azon 
a nyáron szétszórták a szerzeteseket, apácákat, a földeket bérlőknek jut-
tatták, az állatokat eladták, a nemesfémeket beolvasztották, a harangokból 
golyót és ágyút öntöttek. Henriket részben a szerzés vezette. Pontos felmé-
rést készíttetett az egyház vagyonáról. Ezután feloszlatta a monostorokat. 
Meg volt győződve, hogy ezekben erkölcstelen életet élnek, és lojálisak a 
pápához. A karthauzi szerzetesek megtagadták a hűségeskü letételét, erre 
a király megszüntette a rendet, hét szerzetest kivégeztetett, kilencet pedig 
börtönbe vettetett. Egyébként sok bírálat érte a szerzeteseket tudatlanságuk, 
babonáik és kicsapongó életmódjuk miatt, amit Erasmus alaposan kigúnyolt 
a Balgaság dicséretében.

A kolostorok védelmében Észak-Angliában kialakult az ún. „kegyes za-
rándoklat” (the Pilgrimage of Grace). A nép számára ugyanis a kolostorok 
menedéket, munkaalkalmat, gyógyulást nyújtottak. Henrik kivégeztette a 
lázadók vezérét, és kegyetlen akasztásokra adott parancsot egy kolostorban. 
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Mivel az ellenállás nem csitult, 1539-ben a még megmaradt kolostorokat, 
apátságokat is bezáratta. Ugyanakkor hat új püspökséget létesített, vagyis 
nem kívánta eltörölni az egyházat, hanem meg akarta újítani. A kolostorok 
vagyonát oktatásra, a szegények és a kórházak ellátására szánta. Mégis ez 
volt a legbrutálisabb cselekedet a monarchia részéről – írja Lucy Wooding 
– hiszen a szerzetesek nem mind voltak korruptak, erkölcstelenek. Sok 
hasznos társadalmi funkciót láttak el.

1537 októberében megszületett a várva-várt fiú, Edward. Jane királyné 
két hét múlva meghalt. Henrik őszintén, mélyen gyászolta.  

A vallási reformokat folytatták. Cranmer és Cromwell a protestáns 
„egyedül a hit által” elvet vallotta, Henrik viszont a szabad akarat és a jó 
cselekedetek fontosságát hirdette. A pápa elutasításában és a kolostorok fel-
oszlatásában egyetértettek. Az 1538-as Injunctions elrendelte, hogy minden 
templomban legyen angol nyelvű Biblia, a képeket, gyertyákat száműzzék. 
A népnek nem tetszettek ezek az intézkedések, és nem értették a szupremá-
cia-törvényt sem. Henrik mégsem válhatott tirannussá, mert az igazságszol-
gáltatás, a parlamenti törvényhozás és a vallás előírásai lehetetlenné tették a 
zsarnokság teljes körű kibontakozását.

1536-ban és 43-ban Wales-t és Írországot bevonták az angol királyságba. 
Az íreknél 1534-ben és 1539-ben lázadás tört ki, mire az ír landlordoktól 
elvették a földjeiket. 1539-ben a parlament kibocsátotta a Six Articles-t. Ez 
kimondta, Krisztus jelen van az úrvacsorában; a papok nem nősülhetnek; 
és a gyónás intézménye fennmarad. Ez visszalépést jelentett a Tíz Cik-
kely után. Henrik ingadozott a katolicizmus és a protestantizmus között. 
Ragaszkodott a hagyományokhoz, de Erasmus és a humantisták hatására 
meg akarta tisztítani a babonáktól. Reformjai nem voltak sem katolikusok, 
sem reformátusok. Henrik maga is érezte, hogy nem tudta alattvalóit meg-
győzni. Ezért és betegségei miatt egyre gonoszabb lett. Két lányát fattyúnak 
tekintette, negyedik feleségét elzavarta, kiszámíthatatlan volt a politikában, 
tanácsosai remegtek az életükért. Mindez a dolgok egyik oldala. A másikon 
azt láthatjuk, hogy a király rátermett, a kormányzás hatékony és a társada-
lom stabil volt. 

Jane királyné halála után újra felvetődött a házasság kérdése. Ekkor 
Cromwell tanácsára Henrik a klevei herceg lányát, Annát választotta, aki 
Erasmus szellemiségét hozta az udvarba, a család protestáns kapcsolatai 
pedig védelmet jelenthettek, hiszen V. Károly, I. Ferenc és a pápa 1539-ben 
támadásra készült a szigetország ellen. Ezért meg kellett erősíteni az or-
szág déli partvonalait. Más gond is volt: Pole kardinális elutasította a királyi 
szupremácia törvényét. Ezt az ún. Courtenay-összeesküvést leleplezték, és 
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persze kivégzések következtek. A külső támadás veszélye elmúltával sor 
kerülhetett a Klevei Annával kötendő szerencsétlen házasságra. Henriket 
ugyanis fizikailag taszította a nő, undorral gondolt rá, és pár hónap után 
elküldte az udvartól. Ez az asszony engedelmesen visszavonult, ezért éle-
te végéig békében élhetett egy számára rendelt palotában. A házasságba 
Cromwell bukott bele, hiszen ő szervezte meg azt,5 de voltak ellenségei 
is az udvarban, akik eretnekséggel vádolták.1540 júliusában kivégezték. 
Cranmer érsek épp csak hogy elkerülte a kivégzést. Ugyanazon a napon 
politikai lázadástól tartva Henrik kivégeztetett 3 katolikust és 3 protestánst. 
A kivégzések ellenére terjedt a reformáció, a papok nősültek, a hívek meg-
szegték a böjtöt. 

1542-ben Skóciával, 44-ben Franciaországgal keveredett háborúba Ang-
lia. Henrik a kilenc éves Edward érdekeiért harcolt. Wooding szerint akkor 
értjük meg Henriket, ha az árulásoktól rettegő, bosszúálló, kegyetlen király 
minden cselekedetében a leendő VI. Edward és az ország jövőjéért aggódó 
embert látjuk.

Henrik a Cromwell kivégzése napján feleségül vette Katherine Howar-
dot. Maga 49 éves volt, a menyasszony 19. Katherine-t egyáltalán nem ér-
dekelték vallási kérdések, könyvet se igen vett a kezébe. Annál inkább von-
zották a szerelmi szöktetések, maga is „tapasztalt” lévén e téren. Energikus 
volt, fiatal, Henrik szörnyen elhízott, beteges. A királyi pár 1541 nyarán 
észak-angliai utazásra indult. A királyt az északi lázadó „zarándokok” bűn-
bánóan fogadták. Henrik csak otthon tudta meg Cranmer leveléből, hogy 
az úton a királyné Thomas Culpepper szeretője lett, s a pár légyottjait Lady 
Rochford szervezte. Henrik csalódása határtalan volt. Katherine-t, a szere-
tőjét és Lady Rochfordot 1542 februárjában kivégezték.

Bizonyos elemzői vélemények szerint Henrik Cranmer és Cromwell 
révén protestáns hatás alá került. A másik oldalon Gardiner püspök és a 
norfolki herceg katolikus tábora állt. Henrik nem közeledett sem az egyik, 
sem a másik vallási csoporthoz. Élete végéig következetesen elutasította 
az „egyedül a hit!” elvet, a cölibátus feloldását, és ragaszkodott a katoli-
kus miséhez, Krisztus jelenlétéhez a kenyérben és borban. A szakramen-
tális doktrinában katolikus, retorikájában református volt – állapítja meg 
Wooding. 

 A vallási témák vezették el Henriket Katherine Parrhoz, immár utolsó 
feleségéhez. Katherine művelt nő volt, lehetett vele vallási dolgokról be-
szélgetni, franciául, latinul, olaszul folyékonyan tudott, fordította Petrarcát, 
Erasmust, ismerte Savonarolát. A gyermektelen, kétszeres özvegy nem tar-
 5. MacCulloch i.m. 316. 
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tozott egyik vallási frakcióhoz sem. 1543 nyarán esküdtek meg. Katherine 
jóban volt Henrik gyermekeivel, össze tudta tartani a családot, és stabilitást 
teremtett az udvarban. János jelenések könyvét ő fordította le, Erasmus Bib-
liamagyarázatainak a fordítását maga felügyelte. Ezeket minden parókiának 
elküldték. 

1542-ben, a francia-német konfliktus idején Henrik a csecsemő skót ki-
rálynőről tárgyalt, Edwardnak szánta volna feleségül, azonban ebből nem 
lett semmi. Skócia felújította a szövetséget Franciaországgal. Ezért Hen-
rik csapatai végigrabolták Edinburgh-ot, végleg ellenséggé téve a skóto-
kat. 1544-ben Henrik ismét Franciaország ellen támadt, ezúttal V. Károllyal 
szövetségben. 42 ezer ember vonult Párizs ellen. Az angolok részsikereket 
értek el. Csapataik gyenge felszerelése miatt vissza kellett fordulniuk, Ká-
roly különbékét kötött a franciákkal, majd Henrik is, és egymást vádolták 
árulással. Az angol király végül 1546 januárjában megegyezett a császárral, 
akinek szintén nem volt érdeke a háborúskodás.

Henrik 1546 tavaszára egyébként is belátta, hogy a háború rengetegbe 
kerül, már felemésztette a hatalmas kolostori vagyont. Romló egészségi ál-
lapota miatt sem akart tovább harcolni. Ugyanakkor tudta, hogy a skótok, 
a franciák, sőt a Német-Római Birodalom is örök fenyegetést jelent Anglia 
számára. Ezért élete végén tele volt aggodalommal. Edward még gyermek 
volt, ő maga pedig súlyos beteg. Skorbutos volt, csúnya fekélyei voltak (va-
ricosus ulcus), s talán Cushing-szindrómában szenvedett. Ez rettenetes fokú 
elhízást és egyéb kellemetlen tüneteket jelentett. Az utókor feltételezte, 
hogy szifiliszes is lehetett, de ez nem valószínű. Depressziós volt, ingerlé-
keny, s ebben a kedélyállapotában számos kivégzést rendelt el. A református 
Anne Askew-t például borzalmasan megkínozták a halála előtt. Henrik utol-
só áldozata Surrey grófja volt 1547 januárjában.

Utolsó hónapjaiban nagyon rosszul volt, hordszéken vitték még a palo-
tán belül is. A parlamentben utoljára az egységről beszélt éppen a vallási 
megosztottság súlyosbodása idején. 1546 decemberében, közel a halálhoz, 
16 fős testületre bízta az ország ügyeit Edward nagykorúságáig. Úgy rendel-
kezett, hogy a fiát Mária, majd Erzsébet kövesse a trónon. A régenstanácsba 
reformátusokat is bevett, mert megbízható embereket keresett a fia mellé.

Henrik akarata nem teljesült. A kijelölt régenstanács Hertford grófra ru-
házta a protektori címet. Három nappal a halála után már nem volt hatal-
ma Henriknek. A király 1547. január 28-án halt meg. Jane Seymour mellé 
temették, akitől egyetlen fia született. Többen akartak síremléket építeni 
számára, de a polgárháború idején az elkészült részeket eladták, hogy ki 
tudják fizetni a helyőrséget. Így VIII. Henrik és Jane Seymour nyughelyét 
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egy egyszerű fekete márványtábla jelöli. Nyughelye az élete allegóriája lett. 
Hatalmas ambíciói voltak, hatalomra, hírnévre törekedett – s élete tele volt 
szorongással, kudarccal. Le akarta győzni Franciaországot – nem sikerült; 
biztosítani akarta a trónját – de Mária és Erzsébet körül a törvénytelen-
ség gyanúja lengett; szándékában állt megújítani, de megtartani a katoli-
kus egyházat – nem sikerült; nem tudta elfogadtatni alattvalóival a királyi 
szupremácia elvét; feleségei, udvaroncai cserbenhagyták. Thomas Cranmer 
végig mellette maradt, ám – mindkettőjük szerencséjére, jegyezhetjük meg 
– sosem tudta meg, hogy Cranmer protestáns.

Személyes kudarcai ellenére nagy király volt – írja Lucy Wooding nem 
egészen elfogulatlanul.  Megváltoztatta Anglia vallását, kormányzását. Az 
angol nép nemzetté válását, az angol identitást ő alapozta meg azzal, hogy az 
angol egyházat megkülönböztette más keresztény egyházaktól. Így alakult 
ki, hogy az angol nemzet szorosan összekapcsolódik az egyházzal, vallás-
sal, amely se nem katolikus, se nem protestáns. Nagyszerű palotákat, gyö-
nyörű parkokat épített, óriási műgyűjteményt hagyott hátra. A déli partok 
mentén védelmi erődsort hozott létre, és fejlesztette a fegyverzetet, a flottát. 
Lerombolt számos apátságot, de katedrálisokat épített, nevéhez fűződik a 
Trinity College létesítése Cambridge-ben és a Christ Church Oxfordban.

Az angol reformáció ügyét azóta is vitatják. Van olyan vélemény, amely 
mindent Henrik szexuális vágyának tulajdonít, s elítéli. William Cobbett 
szerint nem reformáció volt az, hanem Anglia elherdálása, hiszen a kolos-
tori vagyonok elúsztak. Más nagy egoistának, végletesen modern individu-
alistának tartotta Henriket, aki megtámadta a középkor közösségi elvű gon-
dolkodását, s ezzel előkészítette a kapitalizmust. Az emberi extrémitások 
együtt voltak benne: egyaránt képes volt a jóra és a rosszra.
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