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Jeanne d’Arc levele a huszitákhoz (1430) 
 

„Jézus, Mária 
 
Hozzám, Johannához a Szőzhöz is eljutott mindaz, amit már régóta rebes-
getnek, hogy eltévelyedtetek az igaz keresztény hittıl és eretnekségre adtá-
tok fejeteket; s mint a pogány szaracénok, romlásba döntitek az egyedüli 
igaz hitet és a keresztény vallást, gyalázatos bálványokat melengettek szí-
veteken; mi több, nem átalljátok e szégyentelen tanokat még tovább éltetni 
és terjeszteni is. Megbecstelenítitek az Egyház szentségeit; elpusztítjátok a 
templomokat, darabokra szaggatjátok a Hit könyveit; tőz martalékává te-
szitek a szobrokat, melyek a hit nagyságát dicsıítik; kard által veszejtetek 
el keresztényeket, amiért kitartanak az igaz hit mellett. Miért ez az oktalan 
düh? Mi e tomboló ırjöngés, eszeveszett hév, ami elemészti lelketek? E hi-
tet, amit a Mindenható Isten, a Fiú, a Szentlélek nyilatkoztatott ki, […] di-
csıíttetett ezer s ezer csodán keresztül, ezt akarjátok ti romba dönteni. 
Vakok vagytok, de nem azért, mert nincs szemetek […] Úgy hiszitek, té-
velygésetek büntetlen marad? Nem tudjátok-e, hogy a ti megátalkodott 
cselekedeteitekkel szemben Isten felemeli a szavát, és nem fogja engedni, 
hogy megmaradjatok a sötétségben? Így amennyire csak elmerültök bőne-
itekben, a szentségtörésben, éppannyira vonjátok majd magatokra az İ 
büntetését és gyötrelmes kínszenvedésben lesz részetek. 
[…] ha nem háborúznék éppen az angolokkal, már rég elmentem volna 
közétek, de ha nem tértek vissza a jó útra, felhagyok az angol seregek ví-
vásával, és haddal megyek ellenetek, és ha másképp nem megy, vassal ir-
tom ki visszataszító tévelygéseiteket; de ha mégis visszatértek az egyedüli 
katolikus hithez és az eredendı Világossághoz, küldjétek el követeiteket 
hozzám […]; de ha hajthatatlanok vagytok, és konokul ellenálltok, ne fe-
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ledjétek, amekkora kárt és sérelmet okoztatok, éppakkorával foglak sújtani 
benneteket, minden földi és isteni erıvel. 

 
Kelt Sullyben, március 3-án”1 

 
Tanulmányom mottójául az Orléans-i Szőznek a huszitákhoz intézett híres „inté-
se” áll. Érdekes módon a 15. századi Angliában a Szőz megégettetésének inkább 
politikai jelentısége volt, s az eretnekség elleni fellépésben szinte egyáltalán 
nem játszott szerepet, pedig Rouenban, a francia királlyá koronázott Lancaster-
házi uralkodó, VI. Henrik fennhatósága alatt álló területen szenvedett máglyaha-
lált, az angol kormányzat keze által. Az angol uralkodói hatalom a honi egyház-
politika terén azonban – akár azt is mondhatnánk, érthetetlen módon – nem ak-
názta ki a Szőz megégetésében rejlı „lehetıséget”. Nem használta fel a megátal-
kodott heretikus feletti gyızelmet arra, hogy, ebbıl erıt merítve, a hazai eret-
nekséggel egyszer s mindenkorra leszámoljon. Jeanne d’Arc levele azt hivatott 
illusztrálni, hogy milyen keskeny határterület húzódott a 15. században eretnek-
ség és az „egyedüli igaz katolikus” hit között. A Szőz által ostorozott cseh eret-
nekekkel néhány év múlva kompromisszumot kötött az egyház, a hit bajnoka-
ként fellépı szeplıtelen Johannát viszont néhány hónappal utóbb konok eretnek-
ként égették meg.2 Másrészt, ahhoz is kiindulópontot ad, hogyan viszonyult az 
angol uralkodói hatalom az eretnekséghez, mi módon tekintett az óriási népsze-
rőségnek örvendı Johannára, aki nézeteinek eretnek voltát enyhén szólva is vita 
övezte; s milyen toleranciával fogadta a hazai, a korabeli katolikus vallás egyes 
hittételeit tagadó, kétségkívül heretikus lollardok mőködését. A Szőz elleni há-
                                                 
* A tanulmány az OTKA F 048423 sz. pályázatának támogatásával készült. 
1 Lettre de la Pucelle aux Hussites de Bohème. A szerzı fordítása, kiadásai: Thomas A. FUDGE 
(szerk.): The crusade against heretics in Bohemia, 1418-1437: sources and documents for the 
Hussite crusades. Ashgate, Aldershot, 2002. [a továbbiakban The Crusade against heretics in 
Bohemia] 284-5.; Jules QUICHERAT (szerk.): Procès de condamnation et le réhabilitation de 
Jeanne d’Arc. Tome I-V. Paris, 1841-49. I. 156-159. [a továbbiakban Procès de condamnation] 
Jeanne d’Arc leveleinek egyéb, kritikai kiadásai: Comte Charles Gustave ROESSLER DE GRAVILLE  
(szerk.): L’Armure et les lettres de Jeanne d’Arc. Documents conservès à l’Abbaye de Saint-Denis 
et aux Archives de la famille d’Arc du Lys. Paris, 1910.; Comte Conrad DE MALEISSYE – M. 
Gabriel HANOTAUX  – André MARTY (szerk.): Les Lettres de Jehanne d’Arc et la prétendue 
abjuration de Saint Quen. A. Marty, Paris, 1911.; C. Conrad DE MALEISSYE: Les reliques de 
Jehanne d'Arc. Ses lettres. Bloud, Paris, 1909. Johanna Maria VAN WINTER – D. T. ENKLAAR  
(szerk.): Die Brieven van Jeanne d’Arc. Groningen, 1954. (Fontes minores medii aevi, 1); Paul 
DONCOEUR (szerk.): Paroles et lettres de Jeanne la Pucelle. Plon, Paris, 1960. Internetes kiadások: 
http://archive.joan-of-arc.org/joanofarc_letters.html - 2007. június 9.; 
http://www.stejeannedarc.net/lettres/lettres.php - 2007. június 9.  
2 A levél csak néhány héttel elızi meg a Szőznek Compiègne-ben való elfogatását, és a burgundi-
aknak való kiszolgáltatását (1430. május 18.). 
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ború és a husziták elleni fellépés párhuzamba állítható: az eretnekellenes politika 
arra szolgált, hogy a királyi hatalom saját politikai céljai elérése érdekében ve-
gye azt igénybe.  

Munkámban azt vizsgálom, hogyan viszonyult az angol királyi hatalom, ma-
ga a Plantagenet-Lancaster-dinasztia az eretnekséghez, elsısorban a wiklifita-
lollard tanokhoz, illetve milyen politikát képviselt az európai politikai porondon 
a huszitizmus felé, elsısorban V. Henrik (1413-22) uralma alatt, illetve VI. Hen-
rik uralkodásának (1422-1461) elsı szakaszában, a baseli zsinatig terjedı idı-
szakban. Körüljárom Angliának a huszitizmussal szemben képviselt álláspontját, 
valamint szerepvállalását a husziták elleni keresztes hadjáratokban. Különös 
figyelmet szentelek a Henry Beaufort, Winchester püspöke, a Lancaster-ház 
rangidıs tagja részvételére az 1427-es hadjáratban, valamint az általa szervezett, 
Angliából kiinduló 1428-29-es cseh hadjáratra.3 A tanulmány a püspök szerepén 
keresztül próbál rávilágítani az angol politika valláspolitikájának kettısségére. 

II. Richárd (1377-99) és IV. Henrik (1399-1413) meglepı toleranciával visel-
tetett John Wyclif követıi iránt. A központi adminisztratív-végrehajtó szervek 
igen elnézıek voltak, sokszor maguk a prelátusok és az egyházi felsı- és közép-
réteg tagjai szemet hunytak a nyilvánvalóan heretikus cselekedetek felett. Szá-
mos ’hírhedett’ lollard egészen szabadon prédikálhatott országszerte, még az 
1401-es, az eretneket kötelezıen halállal sújtó De heretico comburendo statútum 
után is. Elıdjeihez hasonlóan V. Henrik is vonakodott határozottan fellépni a 
lollardokkal szemben, de sokkal szigorúbb magatartást tanúsított a huszitizmus-
sal szemben. Miért állhat érdekében Angliának, hogy egy egész hadsereget küld-
jön Csehországba; ugyanakkor miért maradhatnak meg pozíciójukban a király-
ság közismerten lollard érzelmő fıtisztségviselıi, akik néha még a Husz 
híveinék is radikálisabb álláspontot képviseltek? 

A korona valláspolitikájában V. Henrik trónralépte változást hozott, de az 
leginkább az európai nagypolitika színpadán volt érezhetı. A király a kontinen-
sen – a konstanzi zsinaton – a hit kérlelhetetlen szívő védelmezıjeként lépett fel. 
A királyi hatalom azonban nem azért határozta el magát a lollardokkal szembeni 
radikálisabb intézkedések meghozatalára, mert megváltozott volna a 
lollardizmusról, mint vallási-ideológiai mozgalomról való megítélése. Sokkal 
inkább a király saját, önös politikai érdekeit figyelembe véve határozta el magát 
a szigorúbb eretnekellenes fellépésre. Henrik belehelyezte magát a Hit rendíthe-

                                                 
3 Henry Beaufort John of Gaunt, Lancaster hercege törvénytelen gyermekeinek egyike volt, akiket 
apjuk azután törvényesíttetett a trónhoz való jog nélkül (a Beaufort-ház). 1404-tıl Winchester 
püspöke. Három ízben kancellár (1403-05; 1413-17; 1424-27); 1410-11-ben a Régenstanács feje 
Henrik walesi herceggel. V. Henrik francia háborúi idején a belpolitika fı irányítója. Az ifjú V. 
Henrik tanítómestere, a Lancaster-hatalom bástyája.  
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tetlen harcosának a pozíciójába, hogy az európai nagypolitikában ily módon 
presztízsre tegyen szert. Henrik, s fia kiskorúsága idején a politikai irányelveihez 
maximálisan hő Titkos Tanácsa, nagybátyja, Beaufort ’eminence grise’ vezeté-
sével a keresztért folytatott harcot viszont elsıdlegesen Anglián kívül képzelte 
el, ami lényegesen nagyobb hatást gyakorolt az európai nagypolitika szereplıire. 
A husziták elleni fellépés kiválóan beleilleszkedett az angol politika érdekrend-
szerébe és a konstanzi zsinaton kialakult angol-luxemburgi konstellációba. A 
huszita háborúban a Zsigmondnak nyújtott segítség tovább erısítette Európa új 
politikai erıterét, az angol-burgundi-német/magyar szövetséget, a korábbi túl-
nyomó francia befolyással szemben. A husziták ellen remélt siker – különösen 
az 1420-as évek keresztes seregeinek sorozatos kudarcai tükrében – megnövelte 
volna a félelmetes angol seregeknek az 1415-ös agincourt-i diadal óta élvezett 
legyızhetetlenségébe vetett hitet. A korabeli Angliának különösebb anyagi ne-
hézséget még nem okozott egy néhány ezer fıs expedíciós sereg kiállítása, külö-
nösen ahhoz a politikai tıkéhez, Európa szerte élvezett nimbuszhoz képest, amit 
a korona várhatott egy esetleges gyızedelmes hadjárattól. Mi több, elterelhette a 
figyelmet a honi lollard szekták mőködésérıl. A Szentszék ez után nem vethette 
volna fel a királynak, hogy miért melengeti a szíve fölött a lollard „kígyókat”. A 
pápának így még kevesebb befolyása lehetett volna az angol egyházi ügyekbe – 
s pontosan ez volt az, amiért az uralkodói politika már évtizedek óta dolgozott, 
az angol egyház uralkodói ellenırzésének kiterjesztéséért.  

Anglia a husziták ellenében a hazai eretnek-politikájával ellenkezı álláspon-
tot alakított ki. Míg Anglia földjén sohasem üldözték következetesen az eretne-
keket, külhoni harcra angol keresztesek ezreit toborozták. A Lancasterek remé-
nyeit azonban néhány hónap alatt szertefoszlatta egy domrémy-i leány, s a huszi-
ták ellen toborzott katonáknak a franciaországi angol pozíciók megtartásáért 
kellett küzdeniük. Igaz, ha katonailag nem is gyızhették le Johannát, eretnekként 
ítélték el – olyan vádak alapján, amelyekkel Angliában ezernyi lollardot ítélhet-
tek volna máglyahalálra.  

A fenti Johanna-levél közlése nem csupán e „kettıs mércét” jellemzi kiváló-
an, hanem azt is igazolja, az angol diplomácia – s az irányításában igen nagy 
befolyással bíró Winchester püspöke – nem csupán a Hit szavával és fegyverrel 
szállt szembe a cseh eretnekekkel, hanem a propaganda minden lehetséges esz-
közét igénybe vette. A kutatás ugyanis igen kétes hitelőnek találja Jeanne d’Arc 
fentebb idézett levelét. Meglehetısen gyanús már az is, hogy a huszitákról ko-
rábbi megnyilatkozásaiban említést sem tévı lotharingiai parasztlány egyszerre 
csak Husz híveinek a megbüntetését fontolgassa. Johanna többi levele egyazon 
tematikai síkon mozog, az angol-francia konfliktust járja körbe és szervesen 
kapcsolódik az idegen betolakodók elleni harchoz. Nem célom itt, hogy a levél 
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eredetiségét boncolgassam, vagy a kutatás érveit részletezzem pro és kontra, a 
legutóbbi kritikai kiadás mindenesetre valószínősíti a hamisítást.4 Mindazonáltal, 
ismerve a korabeli angol külpolitika sajátosságait, melyre még ekkoriban is az 
angol sikereket a hadszíntereken túl is kíméletlenül kihasználó, a propagandát 
tökélyre fejlesztı V. Henrik „öröksége” nyomta rá bélyegét, nem elképzelhetet-
len, hogy a Szőz kézre kerítésért minden követ megmozgató angolok a propa-
ganda teljes eszköztárát bevetették. Egy hamisított levél nem lehetett idegen az 
angol politikától, s meg kell vallani, Jeanne levelei igen jellemzı frazeológiáját 
ismerve nem lehetett borzasztóan nehéz „találni” egy ilyet. Mindez teljes mér-
tékben beleillett az angol politika érdekrendszerébe. Gondoljuk csak el, pusztán 
az a tény rémülettel töltötte el az egyházat, hogy a Szőz kapcsolatba léphet az 
ördögi, legyızhetetlen huszita eretnekekkel. A burgundiak szívét pedig jeges 
félelem járta át attól, hogy Johanna tartományaikon keresztül vonul majd Cse-
hország felé. S néhány héttel késıbb valóban a burgundiak azok, akik kijátsszák 
Jeanne-t Bedford hercegének. A Jeanne ellen Franciaországba „eltérített” huszita 
eretnekek ellen tervezett keresztes had feje, Beaufort bíbornok szinte személyes 
sértésként élte meg a Szőz munkálkodását, mellyel romba döntötte nagy vállal-
kozását és karrierjét. A kardinális maga is Franciaországban tartózkodott 1430 
elején, az angol politika megkerülhetetlen tekintélyeként pedig nem elképzelhe-
tetlen, része volt a Jeanne kézre kerítésére „szıtt hálóban”. A hamis levél akár 
Winchester püspöke kancelláriájából is kikerülhetett. Nem véletlen az sem, hogy 
Beaufort az angol egyháznagyok közül a legaktívabb szerepet játszotta az 
Orléans-i Szőz perében. Maga is a bírák közé tartozott, többször elnökölt a per-
ben, a peranyag forrásainak tanúsága szerint Jeanne hittagadásánál (abiuratio) is 
tanúvallomást tett. İ volt az egyike azon tanúknak, akik férfiruhában találták 
Jeanne-t cellájában, s ítélkezett úgy az angol egyházi hatóság fejeként, hogy 
„visszaesı eretnekként” máglyát érdemel.5 Nagy a valószínősége, hogy az a 100 
ezer frank, amiért az angolok „megvették” Jeanne-t a burgundiaktól, Beaufort 
magánvagyonából származott. Az 1420-as években az angol korona hatalmas 
összegeket vett kölcsön a bíborostól, s Johanna elleni harcok közepette, a kincs-
tár még ínségesebb helyzetében az egyedüli forrást szintén ı jelenthette. Egyedül 
Beaufortnak lehetett Angliában ennyi készpénze, amit gyorsan a kincstár rendel-
kezésre tudott bocsátani.6  

                                                 
4 The Crusade against heretics in Bohemia, 284. 
5 Procès de condamnation, I. 443.; III. 51.; 64. 
6 Az 1440-es évek végéig Beaufort irrealisztikusan magas összegeket kölcsönzött az angol koro-
nának, összesen több mint 212 ezer fontot, a királyság korabeli teljes évi jövedelmének a többszö-
rösét. Michael A. HICKS: Who's Who in Late Medieval England, 1272-1485. Shepheard-Walwyn, 
London, 1991. 246.  
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A 14. század végén, a 15. század elején a wiklifita-lollard tanok markánsan je-
lentkeztek egy, a királlyal igen közvetlen viszonyt kialakító udvari lovagi cso-
portosulás köreiben. Ezek bizonyos elemei igen népszerőek voltak – gondoljunk 
csak az egyház világi hatalmát, földi vagyonát, az egyházi adókat megkérdıjele-
zı álláspontra, vagy a pápaellenes, antiklerikális szólamokra – különösen a 
Lancaster-ház fejének, Gandi János hercegnek a környezetében.7 Wyclif nézetei 
jól illeszkedtek Anglia pápaellenes diplomáciájába.8 A Lancaster-ház – s ugya-
nígy kezdetben a Beaufort-ág is – évtizedeken át pártfogásába vett közismert 
eretnekeket.9 Ideológiai, államelméleti síkon Wyclif tanai megnövelték a világi 
hatalom autoritását a klérus fölött, amit Lancaster hercege, majd a dinasztia 
uralkodói is a magukénak érezhettek.10 A királyi hatalom névlegesen ugyan har-
cot hirdetett az eretnekség ellen, de szinte semmilyen erıfeszítést nem tett a 
lollardizmus visszaszorítására.11 A lollard bennfentesek magas pozíciókhoz 
jutottak, az uralmi-kormányzati rendszerben fontos szerepet játszottak.12 Egyik-
másik lollard lord még a királyi családdal is rokonságba kerülhetett. A Neville-
ek eretnek-pártolása fölött a Lancaster-ház és a Beaufort-ok is szemet hunytak – 
akkor is, amikor Winchester bíbornoka a huszita tévtanok kiirtásáért kardosko-
dott Európában.13 A „király lollardjainak” elég volt, ha formálisan alávetették 
magukat a bírói eljárásnak és nyilvánosan hitet tettek, hogy visszavonják tételei-
ket. Annak ellenére, hogy az európai nyilvánosság felé a királyok harcot hirdet-
tek a „kárhozatos tanok” ellen, nagyon kevés lollardot fogtak perbe, s még keve-
sebbet ítéltek el.14 A klérus sem foglalt egyhangúlag állást, s igen megértıen 

                                                 
7 Gervase MATHEW: The Court of Richard II. John Murray, London, 1968.; Anthony TUCK: Crown 
and Nobility, 1272-1461. Oxford, Blackwell, Oxford, 1985. 181.  
8 Anne HUDSON: Lollardy: the English Heresy? Studies in Church History 18, 1983, 261-83. 273.; 
J. L. KIRBY: Henry IV of England, Constable, London, 1970. 63. 
9 J. H. DAHMUS: The Prosecution of John Wyclyf. Yale University Press, New Haven, 1952. 14-18. 
10 Margaret ASTON: Lollardy and Sedition 1381-1431. In: Peasants, Knights and Heretics. Studies 
in Medieval English Social History. Szerk. R. H. HILTON. Past & Present Publications, Cambridge, 
1981. 273-318. 275. 
11 Maurice H. KEEN: England in the later Middle Ages: a political history. Methuen, London, 
1973: 228.; K. B. MCFARLANE: Lancastrian Kings and Lollard Knights. Oxford University Press 
[OUP], Oxford, 1972. 211.  
12 MCFARLANE 1972, 166., 187., 199.; Peter HEATH: Church and Realm 1272–1461. Conflict and 
Collaboration in an Age of Crises. Fontana, London, 1988. (The Fontana History of England) 
176.; J. S. ROSKELL: The Commons and their Speakers in English Parliaments 1376-1523. Manc-
hester University Press, Manchester, 1965. 26, 68-69. 
13 MCFARLANE, 1972, 199.; HEATH, 1988, 176. 
14 TUCK, 1985, 181. Nigel SAUL: Richard II. Yale UP, New Haven & London, 1997. 301.  
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viseltetett a wiklifita nézetek egy részével.15 Gyakorta az adminisztratív állam-
gépezet tagjai is szemet hunytak a heretikusok cselekedetei fölött, hozzájárulva a 
lollardizmus meglepıen szívós továbbéléséhez.16 Óriási mennyiségben állítottak 
elı nagy számú, szinte háborítatlanul mőködı scriptoriumokban lollard 
traktátusokat, amelyek így széles tömegekhez jutottak el. A 15. század derekáig 
még a Szentírás köznyelvi fordításai változatai is nagy számban cirkulálhattak 
országszerte, mindenféle retorzió nélkül.17 Még az eretnek ellenes törvényt kiadó 
IV. Henrik magánkönyvtárában is volt egy angol Biblia!18 

IV. Henrik uralkodásának 14 éve alatt a De heretico comburendo statútum el-
lenére is mindössze két lollardot égettek meg máglyán.19 Kivégzésük mindössze 
egy jól megrendezett kirakat-esemény volt.20 V. Henrik trónra lépte bizonyos 
változást hozott ugyan a korona valláspolitikájában, de a király saját, önös poli-
tikai érdekeit figyelembe véve határozta el magát a szigorúbb eretnekellenes 
fellépésre. A király kérges szívő inkvizítornak mutatta magát – de mindez sokkal 
inkább szólt az európai nagypolitikának, s nem a valós meggyızıdését tükröz-
te.21 V. Henrik alatt sem növekedett meg nagymértékben a máglyán megégetet-
tek száma. Leszámolt ugyan a közismerten eretnek nézeteket valló Sir John 
Oldcastle-lel – de korábban éveken át megtőrte udvartartásában.22 A királyt csak 
az érdekelte, hogy belehelyezkedve a Hit rendíthetetlen harcosának a szerepébe 
presztízsre tegyen szert s új, nagyhatalmi szerepre törhessen. A lollardizmus 
nem halt ki, nagyszámú prédikátor hirdethette tanait még az 1440-es években is. 
Angliának viszont nagy szüksége volt a haeresis elleni küzdelemre, így kiválóan 
illett a képbe egy külhoni eretnekmozgalom elleni harc. A konstanzi zsinat és 
Zsigmond király is már úgy tekintett az angol királyra, mint akinek döntı szere-

                                                 
15 R. G. DAVIES: Thomas Arundel as Archbishop of Canterbury, 1396-1414. Journal of 
Ecclesiastical History 24, 1973, 9-21.; HEATH, 1988, 184.; Anthony GOODMAN: John of Gaunt: 
the exercise of princely power in 14th-century Europe. Longman, Harlow, 1992. 243. 
16 ASTON, 1981: 281. 
17 Anne Hudson: The Lollards and their Books. Hambledon, London, 1985.; HEATH, 1988: 180. 
M. ASTON: Lollardy and Literacy. History, 62, 1977, 347-71. 
18 Henry SUMMERSON: An English Bible and Other Books Belonging to Henry IV. Bulletin of the 
John Rylands Library 79, 1997, 109-15. 
19 R. G. DAVIES: Lollardy and Locality. Transactions of the Royal Historical Society, 5th ser. 41, 
1991, 191-212.; HEATH, 1988: 178. KEEN, 1973. 242. 
20 Peter MCNIVEN: Heresy and Politics in the Reign of Henry IV. The Burning of John Badby. 
Boydell, & Brewer, Woodbridge 1987.; R. G. DAVIES: Richard II and the Church. In: Richard II. 
The Art of Kingship. Szerk. GOODMAN, A. – GILLESPIE, J. OUP, Oxford, 1999. 83-106. 93.; 
HEATH, 1988: 252. 
21 J. I. CATTO: Religious Change under Henry V. In: Henry V. The practice of kingship. Szerk. 
HARRISS, G. L. OUP, Oxford, 1985. 97-115. 97-100. 
22 C. T. ALLMAND : Henry V. Yale UP, New Haven & London, 1997. 288.; TUCK, 1985, 220.  
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pe lehet az eretnekség elleni harcban.23 Mi több, Zsigmond a török elleni harc-
ban is számított a régóta keresztes ambíciókat dédelgetı Lancaster-házra.24 

V. Henrik „színjátékában” a kereszt ellenségeivel folytatott harc apostolának 
„szerepét” Henry Beaufort-ra, Winchester püspökére osztották, aki saját szemé-
lyes ambícióit végre kiélhette a külhoni heretikusok elleni harc mezején. A 15. 
század elsı felének Angliájában jól ismerték a csehországi huszitizmust. Az 
angol királyi hatalom már szinte a kezdetektıl úgy tekintett a huszitizmusra, 
mint egy közös gyökérbıl eredı, párhuzamosan kiszélesedı, a wiklifizmussal 
rokon mozgalomra, mely terjedése a honi lollard eretnekség pozícióit is erısíthe-
ti. Az uralkodók tisztában voltak azzal, hogy a két eretnekség egymást erısítheti 
egymástól mégannyira távol is. Mindazonáltal azt is jól látták, ha a király nyíltan 
kiáll a cseh eretnekek elleni keresztes hadjárat mellett, az a hazai lollardok akti-
vitását is csökkentheti. Így kevésbé lesz szükség otthon sorozatos, hosszantartó 
eretnek-perekre, és a jómódú nemesség és tekintélyes városi polgárság jó néhány 
tagjának kompromittálására, minthogy azok maguk térnek vissza az igaz hithez.  

Angliában a huszitaellenes fellépés már az 1410-es évek elején az angol-
luxemburgi közeledés révén felmerült. 1411-ben a kormányrudat IV. Henrik 
betegsége miatt a kezében tartó Henrik walesi herceg és Winchester püspöke 
követséget küldtek Zsigmond királyhoz, részben azért, hogy az egyház- és val-
láspolitika, ezen belül az eretnekek elleni harc terén összehangolják politikáju-
kat.25 A konstanzi zsinaton V. Henrik angol követei igen szigorú álláspontot 
képviseltek a huszitizmussal szemben. John Stokes oxfordi magiszter szenvedé-
lyes beszédekben szólította fel a részt vevı uralkodókat és az egyházat a huszita 
heretikusok elleni keresztes háborúra. 1418 óta szinte állandóan Zsigmond udva-
rában tartózkodott egy angol követ, elsısorban azért, hogy az 1416-os angol-

                                                 
23 Zsigmondkori Oklevéltár. Szerk. MÁLYUSZ Elemér, BORSA Iván, C. TÓRH Norbert. I-IX. Aka-
démiai-Magyar Országos Levéltár, Budapest, 1951-2005. (A Magyar Országos Levéltár kiadvá-
nyai. 2., Forráskiadványok) [a továbbiakban ZsO.] IV. 2279. 
24 Jörg K. HOENSCH: Kaiser Sigismund: Herrscher an der Schwelle zur Neuzeit, 1368-1437. C. H. 
Beck, München, 1996. 233. 
25 ZsO. III. 700.; Max LENZ: König Sigismund und Heinrich der Fünfte von England. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Zeit des Constanzer Concils. Berlin, 1874. 31-35.; Követutasítás: Public 
Record Office, Kew, Surrey [a továbbiakban PRO] Chancery [a továbbiakban C], Treaty Rolls: C 
76/94. m21.; Thomas RYMER: Foedera, conventiones, literae, et cujuscunque generis acta publica 
inter reges Angliae. I-XX. London, 1704-35. [a továbbiakban Foedera, Londoni kiadás]; Hága, 
1739-45. I-X.[a továbbiakban Hágai kiadás] Londoni kiadás, VIII. 674.; A követség feje, John 
Stokes oxfordi magiszter igen vehemensen kikelt a huszita és wiklifita eretnekek ellen. Egy 
Wyclif-ellenes traktátust olvasott fel Zsigmond színe elıtt. Friedrich Bernward FAHLBUSCH: 
Hartong von Klux: Ritter König Heinrichs V. - Rat Kaiser Sigmunds. In: Studia Luxemburgensia. 
Feitschrift Heinz Stoob zum 70. Geburtstag. Hrsg. F. B. FAHLBUSCH, F. B. - JOHANEK, P. Verlag 
Fahlbusch/Hölscher/Rieger, Warendorf, 1989. 353-403. 361. 30. jegyz.  
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luxemburgi szövetség értelmében katonai segítséget próbáljon kierıszakolni a 
királytól.26 1418-19 után Zsigmond vagy a kontinensre küldött angol követek 
rendszeresen beszámoltak Henriknek és a canterbury-i érseknek a csehországi 
ügyek alakulásáról.27 A huszita háború elırehaladtával azonban fordult a kocka, 
s egyre inkább Zsigmond kért támogatást V. Henriktıl.28 Az esetleges keresztes 
részvállalás kérdése egészen V. Henrik haláláig mindig is napirenden volt.29 
1421-ben már konkrétan azzal a céllal érkezett angol követ Zsigmondhoz, hogy 
a husziták elleni keresztes háborúban való segítségnyújtásról tárgyaljon.30 1422-
ben a lincolni püspök a nürnbergi Reichstag segítségkérését tolmácsolta királyá-
nak, s valószínőleg egy, a Branda Castiglione bíboros által felszentelt keresztes 
zászlót is vitt Angliába.31 Sajnos azonban az agincourt-i gyızı ezt már nem ér-
hette meg. 

1422 után jó néhány évig nem történt érdemleges elırelépés, az évtized dere-
kán azonban Henry Beaufort vette a kezébe a husziták elleni segítségnyújtás 
ügyét. A keresztes szellemiség mélyen benne élt a Lancaster-házban: ı is a 
chevalerie bővkörében szívta magába a vallásos buzgóságot Gandi János udva-
rában. Úgy vélte, neki kell meg valósítania apja, fivére, s unokaöccse keresztes 
vállalásait, s megszabadítania Európát a pogány és eretnek mételytıl. V. Henrik 
arról „álmodott”, országa úgy nıhet fel natio particularisból natio 
principalisszá, ha ezt egy ’nagy vállalattal’ is bizonyítja, s kiőzi a törököt Euró-
                                                 
26 Az 1420-as évek elejéig napirenden volt az angol diplomáciában, hogy Zsigmondot rábírják 
katonailag is támogassa Angliát. Például Richard Fleming, Sir Walter de la Pole követsége 1421-
1422. PRO C 76/104 m3-m5.; PRO Chancery Miscellanea, C 47/30,9 (12); Foedera, Londoni 
kiadás, X. 161-63.; 67-68.; Vaclav MUDROCH: John Wyclif and Richard Flemyng, bishop of Lin-
coln: gleanings from German sources, Bulletin of the Institute of Historical Research 37, 1964, 
239-245. 240. 4. jegyz. A lincolni püspök jó néhány hónapig tartózkodott Zsigmond udvarában, s 
tudósított az újabb cseh hadjárat meghirdetésérıl. Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigis-
mund. Deutsche Reichtagsakten, Ältere Reihe (1376-1486). VII-IX. Hrsg. Dietrich Kerler. F. A. 
Perthes, München – Gotha, 1878-1887. [a továbbiakban DRTA] VIII. 137.; 230. Nos. 129.; 184.; 
PRO Exchequer [a továbbiakban E] King’s Remembrancer: Accounts Various: E 101/321/40.; 
Zsigmond 1422. július 27-tıl tartózkodott Nürnbergben. Itineraria Regum et Reginarum (1382-
1438). Szerk. ENGEL Pál – C. TÓTH Norbert. Bp., 2005. [a továbbiakban Itineraria] 112.  
27 Például: elsıként 1418. júniusában, rögtön a zsinat berekesztését követıen: Foedera, Londoni 
kiadás, IX. 604. A canterbury-i érsekek Lambeth Palota-beli kézirattárában megtalálhatóak: 
Lambeth Palace Library: MSS 211. ff. 129v. 
28 Hartong van Klux jelentése: 1420. április 28.: Foedera, Londoni kiadás, X. 208-09.; LENZ, 205.  
29 FAHLBUSCH, 369-70. John Stokes és Sir Walter de la Pole 1421-es követsége: 1421. július: PRO 
C 76/104. m11-m12.; Foedera, Londoni kiadás, X. 143-45.; Stokes követjárása 1422-23: PRO 
Lord Treasurer’s Remembrancer, Accounts Various/Foreign Account Rolls E 364/56.; E 364/58 
Bv. 
30 Sir Ralph Coggeshall követsége, 1421: PRO Chancery Miscellanea C 47/30/9. no 12.; Kiadva: 
Foedera, Hágai kiadás, IV. 4. 45-46. 
31 MUDROCH, 241. 
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pából, s elkápráztatja a világot egy szentföldi passagium generale-val.32 Min-
dezzel Zsigmond is tisztában volt, ezért úgy folyamodott az angol segítségért, 
mintha az lenne az egyedül üdvözítı a heretikusok ellen harcban. Angliának is 
szüksége volt Zsigmondra – fıként azért, hogy a Birodalom elismerje igényét a 
francia koronára – s ezt csak olyan ütıkártyával lehetett elérni, ha Anglia kinyil-
vánítja azon szándékát, hogy támogatást nyújt az oszmánok elleni keresztes há-
borúban, valamint segédkezik az egyre kritikusabbá váló csehországi eretnekség 
kezelésében. E mögött Beaufort állt, aki kancellárként az angol külpolitika egyik 
meghatározó egyéniségévé lépett elı. A király francia hadjárataihoz kölcsönzött 
hatalmas összegek miatt tekintélye megkérdıjelezhetetlen volt. 

Zsigmond és Beaufort között már a konstanzi zsinat idején igen jó kapcsolat 
alakult ki. Angliai látogatása során Beaufort fogadta Windsorban Zsigmondot, s 
a Térdszalagrend káplánjaként maga avatta a rend tagjává. A német-magyar és 
angol nemzetek közötti együttmőködésben is oroszlánrésze volt. Az egyházi 
reform, az új pápa megválasztása kérdésében is hasonlóan gondolkodtak Zsig-
monddal. Az angol követek Beaufort közbenjárására tették le voksukat a Zsig-
mond-által preferált Oddo da Colonna mellett.33 Mindemellett Winchester püs-
pöke már a zsinaton hangot adott annak, hogy ahogyan királya, ı is hajlandó egy 
törökellenes keresztes háborúban való részvételre.34 S miután V. Márton fejére 
került a tiara, több jelét is adta annak, mennyire hálás Beaufort-nak és az angol 
natio-nak. Kevesebb, mint egy hónappal megválasztása után a Szentatya 
Beaufort-t kardinálissá nevezte ki, majd Anglia, Írország és Wales területére 
legatus a latere lett.35  

V. Henrik azonban mereven visszautasította, hogy a Lancaster-ház egy tagja 
a bíborosi kollégium tagja legyen, mi több, uralma teljességének csorbításaként 
értelmezte, ha egy pápai legátus a királyságában tartózkodik.36 A henriki egy-
házpolitika homlokterében az angol egyháznak a szentszéki befolyástól való 

                                                 
32 Foedera, Londoni kiadás, X. 162. 
33 K. B. MCFARLANE: Henry V, bishop Beaufort and the Red Hat, 1417-1421. English Historical 
Review 60, 1945, 316-348. 318.; Egyes források szerint Beaufortnak oroszlánrésze volt Márton 
megválasztásában. Pl. Thomas WALSINGHAM : Chronica Monasterii Sancti Albani. The Saint 
Albans Chronicle, 1406-1420. Szerk. V. H. GALBRAITH . OUP, Oxford, 1937. 107. 
34 C. M. D. CROWDER: Henry V, Sigismund and the Council of Constance, a re-examination. 
Historical Studies. The Fifith Irish conference of Historians 4, 1963, 93-111. 106. 
35 A pápai bulla arra is kitér, hogy Beaufort, amikor lehetséges pápajelöltként került szóba, de 
elhárította magától a kinevezést: British Library [a továbbiakban BL] Cotton MSS Tiberius B VI 
fos. 61-61v. G. A. HOLMES, G. A., Cardinal Beaufort and the crusade against the Hussites, English 
Historical Review 88, 1973, 721-50. 750. Winchester püspöke lett in commendam, egyházmegyé-
jét exemptusként kivették a canterbury-i érsek joghatósága alól. G. L. HARRISS: Cardinal Beaufort. 
A Study of Lancastrian Ascendancy and Decline. Oxford, 1988. 155-56. 
36 MCFARLANE, 1945, 319. 
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mindennemő védelmezése állott.37 Így nagybátyja bíborosi kinevezését nem 
lehetett összhangba hozni a Lancaster-ház egyházpolitikájával, Anglia a bíborosi 
testületen kívülrıl sokkal kényelmesebben állhatott ellen Rómának, s építhette 
szép lassan a saját egyháza, az ecclesia Anglicana feletti világi uralkodói befo-
lyását. Beaufort nem fogadhatta el a bíbor kalpagot.38 Királya azonban hamaro-
san kárpótolta: felkérte, legyen születendı gyermeke, a késıbbi VI. Henrik ke-
resztapja. Néhány hónappal késıbb, Henrik halálos ágyán pedig Beaufort kezébe 
tette le Anglia és a gyermekkirály sorsát. A király öccse, Gloucester hercege 
kapott megbízatást Henrik tutela et defensio-jára; Beaufort-nak pedig a gyermek 
regimen et gubernatio-ja lett a feladata.39 A gyermekkirály kormányzata a ké-
sıbbiekben már nem foglalt el olyan merev álláspontot Rómával szemben, így 
Beaufort néhány éves csúszással valóban bíborossá emelkedhetett (Szt. Eusebius 
egyháza bíboros papja, 1426).40 A király kiskorúsága idején a Régenskormány-
zatban egészen 1427-ig Beaufort vitte a kül- és pénzügyi politikát. Az angol 
diplomácia irányításában akkor sem csökkent jelentısebb mértékben a befolyá-
sa, amikor Gloucester ragadta a kezébe a kormányrudat, hiszen az idısebbik 
régens, János, Bedford hercege – aki a franciaországi területek kormányzatáért 
és a hadi politikáért volt felelıs – nagymértékben rá hagyatkozott.41 Az 1420-as 
évek végén viszont ambícióit egy újabb területen is kiélhette, s már teljes mell-
szélességgel állhatott ki a keresztes háború hosszú évek óta halasztódott ügye 
mellé. 

Beaufort-nak igen nagy volt a reputációja, mint a haeresis elleni küzdelem 
angliai élharcosának. A lollardizmus egyik legfıbb ellenfeleként ı volt V. Hen-
rik eretnekellenes politikájának az eszmei atyja, részese volt az elsı nagy 
                                                 
37 Lásd itt R. G. DAVIES: Martin V and the English episcopate with particular reference to his 
campaign for the repeal of the Statute of Provisors. English Historical Review 92, 1977, 309-44. 
Angliában az invesztitúra a király kezében marad, s az egyház jogai a királlyal szemben a 14. 
század végére szőkülnek: az egyház nem szerezhet birtokot, és nem viheti a tizedet Rómába királyi 
engedély nélkül; az egyház is fizet fej- és jövedelemadót; megtiltanak minden pápai kinevezést 
angol javadalmakba; a király ítéletei ellen nem fellebbezhetnek az egyháziak, s ha mégis a pápá-
hoz fordulnának, elkobozzák birtokaikat. Anglia gyakorlatilag Anglia elszakad. W. A. PANTIN : 
The English Church in the Fourteenth Century. University of Toronto Press, Toronto, 1980. 81. 
38 Johannes HALLER: England und Rom unter Martin V. Quellen und Forschungen aus italiani-
schen Archiven und Bibliotheken, Bd. VIII. Heft 2., 1906, 289-304. 289-90. 
39 C. T. ALLMAND : Henry V (1386/7–1422). In: Oxford Dictionary of National Biography. Szerk. 
H. C. G. MATTHEW – Brian HARRISON. OUP, Oxford, 2004. Online kiadás, 2006. [a továbbiakban 
ODNB] http://www.oxforddnb.com/view/article/12952 – 2007. június 23. 
40 Calendar of entries in the Papal Registers relating to Great Britain and Ireland, Papal Letters. 
Szerk. W. H. BLISS – J. A. TWEMLOW. London, 1893-, [a továbbiakban CPL] VII. London, 1906. 
30-31. 
41 Ezt igazolja az is, hogy 1431-ben a Notre-Dame-ban ı koronázhatta rex francorum-má VI. 
Henriket. 
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lollard-pernek és Sir John Oldcastle megégettetésének. Az 1420-as évekre szerte 
Európában hírnevet szerzett, mint a heretikusok elleni harc fı apostola.42 (Igaz, a 
király politikájával összhangban hazájában Oldcastle pere után már nem lépett 
fel ugyanakkora vehemenciával a lollardok ellen, sıt, az 1420-as években otthon 
már nem is fordított figyelmet rájuk.) İt tartotta mind a pápa, mind a korabeli 
közvélemény, így Zsigmond is képesnek arra, hogy a keresztes vállalkozásokban 
kifáradt és ellanyhult német erıket újra galvanizálja, s friss erıket mozgósít a 
táboriták elleni harchoz.43 Feltehetı, hogy Beaufort már korábban bekapcsoló-
dott a huszita ügyek rendezésébe, s járt is Csehországban 1421-ben, ezt azonban 
csupán egy krónikás adatunk támasztja alá, továbbá az, hogy „eltőnik” a forrá-
sokból viszonylag hosszú idıre (1420 és 1421 között).44 

A bíboros által irányított angol külpolitika már 1424-ben felújította a Zsig-
monddal folytatott tárgyalásokat.45 Közvetett úton már ekkor is be kívánt kap-
csolódni a keresztes harcba: egy angol követségnek Vitold magyhercegnél kel-
lett elérnie, hogy ne támogassa a huszitákat cseh földön.46 1426-ban konkrét 
együttmőködési javaslat érkezett Zsigmondtól az angol udvarba, kifejezetten a 
bíboroshoz. A Reichstag Beaufort közremőködését kérte a keresztes hadjáratnak 
a nyugati királyságokban való népszerősítésére.47 Néhány hónappal késıbb pe-
dig már mind a pápa, mind Zsigmond kifejezetten a kardinálist javasolja egy 
hadjárat vezetésére, mert vele a „heretikusok is gyanakvás és elıítélet nélkül 
                                                 
42 HICKS, 244.  
43 HOLMES, 724ff. 
44 A kérdéses idıszak 1418. szeptember 10. és 1419. március 3-a között van. A krónikás Wavrin 
1421-re teszi, hogy a cseh hadszíntéren Souch (?Zacz, Saatz) ostrománál jelen van – igaz, 1420-
ban nem, csak 1421-ben történt ott hadi esemény. 1418-19 telén járhatott Beaufort Csehországban, 
de akkor még nem kezdıdtek meg a huszita harcok. Wavrin azt mondja, a kardinális kijelentette, 
10 ezer angol íjásszal az egész ellenséget legyızhetné: „nous venimes en une grant plaine assez 
pres de ville Souch ou on mist le siege […] En celle armée estoit le cardinal d’Angleterre qui 
disoit par grand desplaisir, voiant ce desroy que sil eust eu ce jour dix mille archiers d’Angleterre 
il euist tout aise rue jus teutes les compagnies quy la estoient: Jean (Jehan) DE WAURIN (Wavrin): 
Recueil des chroniques et anchiennes istories de la Grand Bretagne, à présent nommé Engleterre. 
Ed William HARDY. London, 1864-1891. (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores 40). II. 324-
6. [http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50249w/f336.item - 2007. június 19.] Egy korábbi monog-
ráfusa, Radford tényként fogadta el a bíboros csehországi tartózkodását, 1420 nyarára téve azt: L. 
B. RADFORD: Henry Beaufort, bishop, chancellor, cardinal. London, 1908. 93-5. 1418 végén és 
1419 elején akár még Zsigmonddal is találkozhatott, útban Velencébıl Franciaországba. Zsigmond 
1418. október 24-tıl november 9-ig Regensburgban volt, így a bíboros átkelve az Alpokon fel is 
kereshette ıt. Ezért maradhatott fenn a krónikában, hogy Beaufort Csehországban járt: cseh ügye-
ket tárgyalt. Itineraria, 102.  
45 DRTA, VIII. 322.  
46 John Stokes: 1424. augusztus 2-1425. március 25. PRO E 364/58. 
47 1426. június 12.: Regesta imperii. Szerk. Johann Friedrich BÖHMER. XI. Die Urkunden Kaiser 
Sigmunds (1410 – 1437). Szerk. Wilhelm ALTMANN . I-II. Innsbruck, 1896-1900. No. 6667. 
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tudhatnak tárgyalni”.48 Zsigmond sógora, Hohenzollern Frigyes 1427 januárjá-
ban felhívást intézett a keresztény fejedelmekhez, hogy a huszita veszedelem 
visszaszorítására vegyenek részt egy „spirituale tornamentum”-on. A hadjárat 
vezetıje az 1427. márciusában a német, cseh és magyar korona országaiba 
legatus a latere-vé kinevezett Henry Beaufort lett. A frankfurti Reichsstände-n, 
1427. április 27-én kiadott nyilatkozat már Beaufort legátust tekinti a hadjárat 
vezetıjének.49 

Beaufort a pragmatikus angol politikai iskolában nıtt fel, így a kezdet kezde-
tén megpróbálta békés úton rendezni a konfliktust, vagy legalábbis tárgyalásokra 
bírni a huszitákat. A nagy taktikus hadjárat elıtt a huszitákhoz küldött levelében 
ezt az arcát mutatja a huszitáknak, a „béke angyalaként” kíván közvetíteni. En-
gedékeny hangnemben békét ajánl nekik, és szinte könyörög, „térjenek vissza a 
karámba”, hiszen „mindannyian követtünk már el hibákat és letértünk az Úr 
útjáról”.50 Nem a kérlelhetetlen athleta Christi jelenik itt meg, hanem az auctor 
pacis, ami jól jelzi a mindenkori angol politika alkalmazkodóképességét. Nyoma 
sincs itt annak a militáns szenvedélyességnek, amiért Beaufort-t választotta a 
pápa, s egyedül ıt – „a római egyház harcosát” – látta alkalmasnak, hogy „fegy-
verrel szálljon szembe a heretikusokkal és kiirtsa a másokat is megfertızı dög-
halált”. 51 Beaufort azonban, hően az angol politikai tradíciókhoz, a fegyverek 
szava elıtt megpróbált puhatolózni. Hohenzollern Frigyes ugyanis ezidıtájt már 
egy engedékenyebb, opportunista álláspontot képviselt – ami felé részben már 
Zsigmond is hajlott – azzal a nem titkolt céllal, hogy megbontsa a táboriták és a 
mérsékelt kelyhesek egységfrontját, s jól tudjuk, e politika vezet majd célra 
1434-ben.52 Beaufort azonban nem gondolhatta teljesen komolyan a békeajánla-
tot, hiszen azt már a keresztes sereg hadba indulása után küldte, s háborús készü-
lıdése nem adott okot arra, hogy bárki is higgye, ı békeszerzıként tárgyalni 
kíván. A levél legfeljebb azzal a szándékkal íródhatott, hogy megbontsa a huszi-
ták táborát. 

                                                 
48 „is es quem illi haeretici et ad tractandum pacem et ad reductionem eorum suspectum non 
habeunt”: HOLMES, 723. 
49 HOLMES, 722. 
50 „quamvis christicolarum omnium oacem pro viribus ampliare velimus, horum tamen presertim, 
ad quos mittimur, pacem et desiderare voluimus et debemus ipso pacis auctore, […] primo pacem 
offerant filius pacis. Pacis ergo munusculum primo vobis offerimus. Nolite renuere. Ad unitatem 
catholice invitamus: venite.[…] Sed omnes erravimus et unusquisque declinavit a via Domini. 
Tamen redeuntibus ceteris redite et vos […]” Nürnbergbıl, 1427. július 18-án. F. M. BARTOŠ: An 
English Cardinal and the Hussite Revolution. Communio Viatorum 6, 1963, 47-54. 52-54. 
51 „pugil romane ecclesie”: HALLER, 299.; CPL, VII. 30-1. 
52 HOLMES, 723.  
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1427 nyarán Winchester püspöke meg is érkezett Nürnbergbe és hallatlan 
energiával látott munkához, tíz nap alatt felállította a keresztes sereget.53 Min-
denkit, beleértve Zsigmondot is, óriási lelkesedés öntött el a készülıdés, vala-
mint Beaufort fellépése hatására.54 A király Beaufort-t bízta meg azzal is, hogy a 
német birodalmi erıket is vezesse.55 A püspök a cseh határon lévı Tachov 
(Tachau) mellett 1427. augusztus elején támadásra vezette az egyesített keresz-
tes hadakat – a hajdani keresztes hısökhöz méltón a pápai zászlót a kezében 
tartva elırerúgtatva vezényelt rohamot. Hiába volt azonban a lánglelkő 
Lancaster a frontvonalban, a husziták szekérvárai ellenében nem sokat ért, rá-
adásul a püspök ugyan örökölte a Plantagenetek harci büszkeségét és vakmerı-
ségét, de stratégiailag képzetlen és gyakorlatlan volt. A roham elbukott, a német 
keresztesek tömegei ügyet sem vetettek a legátusra, és a korábbi huszita háborúk 
koreográfiájához hasonlóan már a szekérvárakkal nem vették fel a küzdelmet, és 
a futásban kerestek menedéket. A püspök szinte egyedül maradt a csatatéren, 
kezében a pápai zászlóval és a Szent Kereszt egyik ereklyéjével sztentori hangon 
ostorozta a pánikba esett német urakat. A husziták sem tudtak mihez kezdeni, s 
megütközve figyelték a csatatéren a magára hagyott bíborost. A legátus, mivel 
képtelen volt visszafordítani a menekülı német urakat, felháborodásában „szét-
tépte a birodalmi zászlót, és a német bárók lába elé vetette, átkokat szórva fejük-
re”.56 Sıt, a rendetlen visszavonulás után a megmaradt kereszteseknek nem aka-
                                                 
53 PRO Exchequer of Receipt, Issue Rolls, E 403/666 m. 14. 
54 FRAKNÓI Vilmos: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szent-Székkel. I-II. 
Bp., 1901. II. 5. 
55 WERTNER Mór: Magyar hadjáratok a XV. század elsı felében. Hadtörténeti Közlemények 34, 
1911, 432-33. 
56 Drahonice-i BARTOŠek Krónikája. The Crusade against the Heretics in Bohemia, 231.: 
„A kardinális úgy rendelkezett, hogy 
Térjenek vissza a harcba újra […] 
’Ki kíván az Úrral maradni, 
És segédkezni a husziták visszaszorításában?’ 
Kiáltotta fájdalmas hangon [a bíboros] 
S úgy dorgálta meg a fejedelmeket,  
Hogy azok újra hadrendbe álltak 
És egymást ösztökélve újra eggyé váltak, 
Hitükre esküdvén, senki nem  
Fordulhat vissza még egyszer, 
’Aki nemes vérben fogant, 
Annak itt a helye’ 
[A kardinális így szólt] 
’Segíteni fogok a testemmel, javaimmal, minden erımmel,  
Nappal és éjjel készen állok 
Hogy veletek éljek s haljak, 
Nem kell nékem sem pajzs sem vért 
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ródzott az újabb hadba szállás: úgy vélték, esküjüket teljesítették, s így akár haza 
is térhetnek.57 A vállalkozás, Beaufort minden erıfeszítése ellenére teljes fiaskó 
volt: érthetı, hogy a legátus, nem bízván többé a németföldi nagyurakban, saját, 
fizetett kontingenseivel tartotta csak elképzelhetınek a hadjárat megindítását a 
táboriták ellen. A bíboros ugyan panaszt emelt a pápánál, s felszólította, hogy 
állítsa helyre az egyház békéjét a Birodalomban – a hadjárattól elmaradtak 
ugyanis az egymással viszálykodó kölni és mainzi érsekek. 

A pápa és Zsigmond nem csüggedt az újabb kudarc hallatán. Végre volt egy 
megfelelı vezetı, aki képes összefogni a keresztesek táborát, és nem utolsósor-
ban újabb erıket tud bevetni – a félve tisztelt angol zsoldosokat. Márton pápa 
magát a legátust bízta meg, hogy békítse meg a német prelátusokat, és minden 
befolyását latba vetve bírja ıket a husziták elleni harcra.58 Zsigmond rendszere-
sen tájékozódott – Galambócnál lévén ekkoriban lekötve – a hadjárat menetérıl 
Hohenzollern Frigyesen keresztül. Az ırgróf csakis szuperlatívuszokban írt a 
királynak Beaufort tevékenységérıl, nem gyızte dicsérni állhatatosságát.59 Va-
lóban úgy tőnt, igenis van remény, amíg Beaufort a legátus. A kardinális a 
tachaui kudarcot követıen nem késlekedett, nem engedte, hogy szétszéledjen a 
sereg, és már szeptember 14-ére Frankfurtba újra összehívta a sváb Städtebundot 
és egy részleges rendi győlést.60 A rendek vonakodtak újra összegyőlni, s várha-
tóan újabb terheket megszavazni a husziták elleni had költségeire, így nem szü-
letett újabb megállapodás az újabb keresztesek toborzását illetıen, legfeljebb 
elviekben értettek egyet a háború folytatásáról. Beaufort keresztülvitte, hogy 
határozzanak meg egy újabb idıpontot, amikorra összehívják a Reichstagot, és a 
huszita ügyet tárgyalják.61 A bíboros Frankfurtban maradt, és újfent lázasan dol-

                                                                                                                         
Az elıhadban a helyem,  
Mikor újra rájuk rontotok’ […] 
Reggelre azonban a fejedelmek  
Féelemmel a szívükben megszegték esküjüket 
A kardinális elébük vágtatott,  
Útjukat állva egy dombtetıre ugratott 
És kitőzte a Római zászlót, s így szólt: 
’Aki csak távozik e helyrıl,  
Elárulja Krisztus nevét,  
S mától nem nemes a neve többé!’: Hans Rosenblüt verse a negyedik keresztes hadjáratról. In: The 
Crusade against the Heretics in Bohemia, 234-5. 
57 Heinrich Stöffel jelentése Ulmnak: DRTA IX. 51-54.  
58 1427. október 2.: CPL VII. 35-6. 
59 Frigyes elsı jelentése Zsigmondnak, Plassenburgból, 1427. augusztus 24-én: DRTA IX. 66-68. 
60 DRTA IX. 52. 
61 Frankfurts Reichskorrespondenz, nebst andern verwandten Aktenstücken von 1376-1519. Hrsg. 
Johannes JANSSEN. I-II. Freiburg im Breisgau – Berlin, 1863-72. 648.; 652.; DRTA IX. 58-9.  
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gozott a cruciata ügyén, de az újabb, novemberi győlés sem hozott konkrét 
eredményt. Zsigmond még mindig nem jöhetett, a galambóci hadjárat lekötötte 
minden erejét. A bíboros ezért megpróbált egyezséget kierıszakolni a német 
fejedelmektıl, és rávenni a hadtól elmaradókat a csatlakozásra. Megkísérelte 
kibékíteni a kölni érseket és a klevei valamint a jülich-bergi hercegeket.62 Ebben 
az idıben ı játszotta a fıszerepet a birodalomban, roppant teherbírásával és 
megkérdıjelezhetetlen tekintélyével képes volt összefogni a fejedelmeket, a 
klérust, a városokat, s Zsigmond távollétében mintegy „kvázi-királyként” sokat 
tett a különbözı ellenérdekek kibékítéséért.63 A sorozatos visszautasítás hatására 
egyre inkább azon volt, hogy új keresztes hadat toborozzon, s következı évben 
visszatérjen, s akár a birodalmi seregek nélkül is megküzdjön a huszitákkal.64 
Leveleiben szenvedélyes kirohanásokat intéz a német keresztesekhez: „Nem 
tudhatjuk milyen gyengévé és betegessé, hadban járatlanná és hitükben ingatag-
gá váltak az utóbbi idıkben fejedelmeink, s férfiasságukból olyan mértékben 
veszítettek s kimerültek, hogy alig tudnak ellenállni a cseh hitetleneknek, akik 
sem nem nemesek, sem a harcban nem jártasak, csupán egy jelentéktelen gyüle-
vész had, mely gonoszságot gonoszságra halmoz”. Hangsúlyozza, a huszita eret-
nekség nem csupán Csehországra hoz veszedelmet, hanem „aláaknázza és romba 
dönti a Hitet és az emberi társadalom egészét is” – így „üzenve” Angliának is.65 
Ekkor merül fel immár konkrétan az angol keresztesek szerepvállalása a cseh 
hadszíntéren. A pápa és Zsigmond is abban bízott, a francia hadszíntereken 
edzett angol zsoldosok friss ereje az elkényelmesedett német nagyuraknál sokkal 
hatékonyabb erıt képvisel majd. Zsigmond olyannyira bízott Beaufort követke-
zı, reménybeli angol seregének a sikerében, hogy már-már ábrándokat szıtt egy 
közös vállalkozásról „az ortodoxia minden ellenfelével” szemben, azaz „mindkét 
pogány”, a husziták és az oszmánok ellenében.66 Már V. Henrikkel folytatott 
tárgyalásai során is hitet tettek amellett, hogy a két eretnekség csak együttes 
erıvel győrhetı le. Zsigmond arra kérte a bíborost, a „kereszténység nagy ügye 
érdekében való, országaik közös cselekvésének” kidolgozására maradjanak ál-
landó érintkezésben. Zsigmond bizonyossá tette Beaufort elıtt, hogy német-

                                                 
62 John FERGUSON: English Diplomacy 1422-1461. Clarendon Press, Oxford, 1972. 113. 
63 Sabine WEFERS: Das politische system Kaiser Sigmunds. Steiner, Stuttgart, 1989. 107. 
64 DRTA IX. 117. 
65 Codex diplomaticus Lubecensis. Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Lübeck – Oldenburg, 1843-
1905. Abtheilung I.; VII. 25-7. 
66 Zsigmond tudatosan használja a csehországi wiklifiták kifejezést, hatást gyakorolandó a bíbo-
rosra és Anglia kormányzatára. Zsigmond levele Beaufort-hoz: 1427. szeptember 27. Nándorfe-
hérvár: A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 1198-1526. Szerk. 
THALLÓCZY  Lajos. Bp., 1907. (Monumenta Hungariae Historica Diplomatarium XXXIII) 73.; 
DRTA IX. 72-4.  
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római császárrá választása esetén is a legfontosabb feladatának a török Európá-
ból való kiőzését tekinti, amelyhez viszont elengedhetetlen a biztos háttér, a 
huszita eretnekség kiirtása.67 Ebbıl Anglia is csak profitálhatott, ı lehetett a 
husziták elleni harc bajnoka, a saját háza táján mégse kellett hosszadalmas eret-
nekellenes harcba kezdenie. 

A bíboros elérte, hogy a tervekben egyre inkább Angliára koncentrálódó, 
újabb keresztes hadjárat ügye igen gyorsan pápai jóváhagyást is kapjon. Október 
15-én V. Márton kihirdette, hogy keresztes tizedet vet ki az egyházi javakra és, 
beleértve, szinte példa nélküli módon a bíborosok évi jövedelmeit és kuriális 
bevételeket is! 1428. januárjában pedig meghirdette a keresztes búcsút.68 Márton 
cserében viszont elvárta, hogy a Franciaország és Anglia ura, szövetségese, Bur-
gundia hercege vegyék fel a keresztet. Ugyanekkor Zsigmond is megbízta 
Hohenzollern Frigyest, hogy próbálja meg keresztülvinni, hogy a Reichstag sza-
vazzon meg egy rendkívüli keresztes adót. Frigyes, a hadjárat egyik kiszemelt 
vezetıjeként igen nagy szenvedéllyel vetette bele magát a munkába, sikerrel is 
járt, a Győlés áldását adta az adóra.69 A kardinálisnak nem kevés szerepe lehetett 
a rendek, vagy legalábbis az egyházi választók meggyızésében. Kölni, majd 
bruges-i tartózkodása során végigjárta a Rajna-vidéki és németalföldi fejedelme-
ket.70 Az angol-burgundi sereg, illetve a nemzetközi részvállalás ígérete feltehe-
tıen felszabadította a német rendeket, akik repesve látták, hogy most a vállalat 
terhe nem egyedül az ı vállukon nyugszik. 

Beaufort ezután a burgundi herceg udvarában tárgyalt. Jó Fülöp is vállalta, 
hogy keresztes hadjáratra indul, és egy memorandumban részletesen felvázolták 
egy nagyszabású, Európa legkiválóbb fejedelmeinek a részvételével induló hu-
sziták elleni keresztes hadjárat tervét. Beaufort 4-6 ezernyi angol íjászt ajánlott 
fel.71 Jó Fülöp is ígért 3000 lovagot, 4000 lándzsást és tetemes összeget rendelt a 
fizetségükre.72 1428. márciusában a pápa megújította legatus a latere-i kineve-

                                                 
67 „A Béke Királyának a nevében reménykedünk, és keresztényi buzgósággal azon leszünk, hogy 
ne csak megsemmisítsük a hitetlen cseh eretnekeket, hanem szabadjára engedjük pusztító bosz-
szúnkat a barbár népek fölött és visszafoglaljuk az Úr sírját és a Szentföldet”. uo. 
68 A pápa egy sor privilégiumot és tisztséget ruházott Beaufort-ra, amirıl egy külön regisztrum is 
tanúskodik: BL Cotton MSS Cleopatra E III fos. 33-39. f. 33. 
69 1428. július 22: A Magyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára, 77. 
70 Aachenben 1428-ban tárgyalt több birodalmi prelátussal és fejedelemmel. HOLMES, 725. 
71 Ghillebert de Lannoy memoranduma: „que il avoit espérance ferme de mener en ceste entreprise 
et a compaignie de monseigneur de Bourgogne de iiii à vi mille archiers, tous du royaulme 
d’Engleterre”: Oeuvres de Ghillebert de Lannoy. Voyageur, diplomate et moraliste. Szerk. Ch. 
POTVIN, Louvain, 1878. 511.  
72 A bíboros valóban sokat dolgozott a keresztes hadjárat ügyén, hiszen a herceg kezességet vállalt 
arra, hogy saját tartományai összesen 15 ezer fegyverest állítanak ki, Brabant hercege 300 lovag-
gal, Bretagne hercege 300 számszeríjásszal, Liège püspöke 200 lovaggal és 200 íjásszal. The 
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zését, és felruházta, hogy Angliában is hirdethesse a keresztes hadat.73 A bíboros 
haladéktalanul írt is királyának, hogy VI. Henrik adjon engedélyt a sereg angliai 
toborzására.74 Levelében utal Anglia urának a felelısségére: a világi hatalomnak 
is részt kell vállalnia az eretnekellenes küzdelemben, mert a tévtanok hívei „nem 
csupán a keresztény hit felbomlasztására törnek, hanem céljuk a politikai hata-
lom és a kormányzat megdöntése, mivel fellázítják és engedetlenségre bírják a 
népet uraik ellenében”. Angliának kell a „hit dicsıíttetésére szembeszállnia a 
győlöletes ellenséggel”, nehogy „a királyhoz vagy országához elérjenek e ször-
nyő bőnök”. 75  

1428 tavaszán Beaufort hazatért. Meglehetısen hidegen fogadták, elsısorban 
a „pápista befolyás” megnövekedésétıl tartva. A király és az udvar ugyan látvá-
nyos felvonulásokkal népszerősítette a „nagy ügyet” – nem úgy azonban a kor-
mányzó Régenstanács. A legátusi tisztségre is rossz szájízzel tekintettek, a ha-
gyományos angol pápaellenesség a Szentszék hatalma kiterjesztésének és a ki-
rály iurisdictio-ja megnyirbálásaként fogta fel a küldetést. Már azt is vita övezte, 
egyáltalán partraszállhat-e angol földön egy legátusi rangban álló személy kirá-
lyi meghívó nélkül. Beaufort így hivatalosan legátusként nem mőködhetett angol 
földön, csupán bíborosi címét használhatta.76 1428. májusában Beaufort – Zsig-
mond követével Olmütz püspökével együtt – megjelent a Királyi Tanács színe 
elıtt Westminsterben, és tolmácsolta a pápa kérését az egyházi jövedelmekre 
kirovandó keresztes adót illetıen.77 Természetesen szükség volt az egyházi zsi-
nat összehívására, de az azonban nem tudott állást foglalni a subsidiumról, a 
tanácskozást berekesztették, és a döntést elhalasztották.78  

A pápa teljesen a bíborosra bízta a hadjárat megszervezését és elindítását. El 
is küldte Angliába, s Beaufort kezébe helyezte a már a kontinensen összegyőjtött 

                                                                                                                         
Crusade against heretics in Bohemia, 272-3. Lásd még: Yvon Lacaze: Philippe le Bon et le 
problèm hussite: Un projet de croisade bourgignon en 1428-29. Revue historique 93, 1969, 69-98.  
73 Register of Thomas Langley Bishop of Durham, 1406-37. I-III. Szerk. R. L. STOREY. Durham-
London, 1956. (Publications of the Surtees Society, 164., 166., 169). III. 130-4. 
74 1428. március 9.: BL Additional MSS 14848. 
75 “[…] the malice off hem that bene abowt to subuerte the crysten and catholike faith, that yeee 
may soueraigne lord and alle christiens ben bounde to lyfe and dey in, and not only the faith but 
alle polytyke rewle and gouernance, steryng the peple rebellione and disobeisaunce of her lordes 
and gouernours”: Bruges, 1428. március 9. VI. Henrikhez: Register of William Curteys, abbot of 
Bury St. Edmunds. BL Additional MSS 14848, fos. 121-121v. 
76 HOLMES, 735. 
77 A követ: Zvole-i Kuneš-sel (Konrad von Schmola/Zwole): Proceedings and Ordinances of the 
Privy Council of England, ed. N. H. Nicholas, Vol. I-III. London, 1834. III. 295. 
78 Register of Henry Chichele, Archbishop of Canterbury. I-IV. Szerk. E. F. JACOB. Clarendon 
Press, Oxford, 1938-47. III. 183-8. 
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keresztes tizedet, mintegy 14 ezer firenzei forintot.79 Beaufort pedig egy nagy-
szabású propaganda-kampányba kezdett, s szerte Angliában prédikált a keresztes 
vállalatért, már a sereg behajózását és felfegyverzését készített elı.80 Mindent 
megtett, hogy a Titkos Tanácsot kimozdítsa ellenséges magatartásából. A pápa is 
minden eszközt megragadott, hogy szerepvállalásra bírja az angol kormányzatot 
– az Angliával szembeni ütıkártyája pedig most is a wilkifiták és a husziták 
tanai közötti párhuzam volt. Maga Beaufort is szívesen érvelt azzal, hogy Anglia 
a felelıse a tévtanok terjedésének: „angoloknak különös aggodalommal kellene 
viseltetniük a huszitizmus iránt. Angliának különösképpen kellene jeleskednie „a 
huszita métely kiirtásáért folytatott harcban, hiszen ez a győlöletes és dögvészes 
eretnekség Angliában gyökerezik, Wyclif tanításaiból nıtt ki, s szórta szét rom-
lott magvát szerte a keresztény világban”. Mi több, „Anglia ma is az eretnekek 
hazája”, s óvatosnak kell lennie, ha nem akar „Csehország sorsára jutni”.81 A 
pápa egészen nyíltan felveti Anglia közvetlen felelısségének a kérdését az eret-
nek tanok elterjedésében, s azt az eretnekekkel szembeni határozatlansággal 
indokolja. „Az eretnekségnek nem kevés új sarja van […] Angliában ma is talál-
ni eretnekeket”, még ha el is fognak néhányat; „számtalan hívük van szabadon, 
és naponta ront meg másokat, ami az egész királyság összeomlásával fog járni”. 
„Amíg csak az eretnekség megmarad Csehországban, tovább fog szaporodni”. A 
pápa nyíltan kijelenti, Anglia okolható azért, hogy a téves tanok elérték Csehor-
szágot: „a wiklifiták Angliában rejtızı képviselıi igen gyakran mennek Csehor-
szágba, hogy megerısítsék ıket az ı gyalázatos hitükben, segédkezzenek bőne-
ikben és támogassák harcukat”.82  

Nem véletlen az sem, hogy éppen ebben az idıben került sor Wyclif földi 
maradványainak a végsı elpusztítására. Ezt ugyan már jó tíz éve szorgalmazta a 
pápa és Zsigmond is, még Konstanzban hozva errıl rendelkezést, de az angol 
kormányzatnak nem akaródzott ennek eleget tenni. Most végre is hajtották a 
heresiarcha tetemének az exhumálását és megégetését – igaz, ez egy újabb, in-
kább a közvélemény számára szóló igen látványos kirakat-intézkedés volt, ami 
nagyban növelte Anglia szerepét a heretikusok elleni harcban, azonban sokkal 
egyszerőbben kivitelezhetı volt, mintsem néhány megátalkodott lollardot elfog-

                                                 
79 HOLMES, 737. 
80 Lübeck városának írt, hogy a Német Lovagrend nagymesterétıl az íjak elkészítéséhez kért két 
hajónyi fát engedjék át London felé: ad quorum expugnacionem cum una inter ceteras nationes 
sagittarios de Anglia conduci quoque necessarium sit et expedire indicetur […] duas naues cum 
lignis siue peciis ad arcus tales faciendos aptis […] ad portum Londoniensem transmittere; illetve 
felszólította, hogy a keresztes felvonulás érdekében hagyjon fel Dániával való háborújával: 
Urkundenbuch der Stadt Lübeck, VI. 36-37.; VI. 25-7. 
81 The Crusade against heretics in Bohemia, 250-1. 
82 uo.  
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ni és megégettetni az országban.83 Az angol álláspont egyre inkább „melegedni 
látszott” a keresztes szerepvállalást illetıen, 1428 nyár végén ugyancsak követek 
indultak a pápához, aki cserében hajlott engedni az angol egyház feletti szent-
széki jogok korlátozása terén folytatott vitában, és feloldotta Chichele 
canterbury-i érsek legatus natus-i tisztsége alóli felfüggesztését.84 Zsigmondhoz 
is indult követség, konkrétan egy szövetség megkötésére felhatalmazva a huszi-
ták elleni hadjárat céljából. Remélhetı volt, hogy a hadjárat nem csupán a bíbo-
ros magánakciója lesz, hanem a kormányzat is mögé áll. Ennek fejében Anglia 
támogatást remélt Zsigmondtól az újabb zsinat mielıbbi összehívásában, melyre 
égetı szüksége volt, hogy az egyház elismerje VI. Henrik francia királyságát.85 

1428. december 5-én a cruciata-t immár hivatalosan is meghirdették Lon-
donban. Ha hozzá is járult a Privy Council, hogy Beaufort az országban hirdet-
hesse a keresztet, további követeléseihez meglehetısen mostohán állt hozzá. A 
Tanács ugyan tett egy homályos ígéretet egy kivetendı subsidium notabilerıl, de 
Beaufort egyelıre még nem kapott szabad utat ahhoz sem, hogy az országban 
toborozhasson.86 Néhány héttel késıbb a Tanács már mereven elzárkózott attól, 
hogy az ecclesia Anglicana-ban pápai adót szedjenek. Maga az angol klérus sem 
lelkesedett az ötletért, hogy keresztes adót fizessen. Ekkor már jelentıs összeg 
győlt össze a bőnbocsánatért „felajánlott” javakból, az angol kormányzatnak így 
már nem akaródzott tevékenyen támogatnia Beaufort-t s színt vallania az eret-
nekellenes harcban. A Tanács Beaufort-t választás elé állította: vagy keresztese-
ket toboroz, vagy adót vet ki, de mindkettıhöz nem járul hozzá.87 A Tanács úgy 
nyilatkozott, hogy „a királyság minden alattvalója különleges hódolattal fordul 
[a keresztes hadjárat ügyéhez], de tartózkodnak attól, hogy a királyság bármelyik 
rendje bármilyen költséget vállaljon, legyen az a klérus, vagy bármelyik má-
sik”.88 A bíborost saját hazájában gyakorlatilag magára hagyták. Végül is hozzá-

                                                 
83 CPL VII. 22-3. 
84 John Stokes és John, Lord Le Scrope követsége: 1428-1429.: PRO E 101/322/41.; E 364/65 E.; 
Margaret HARVEY: England, Rome and the Papacy 1417-1464. The Study of a Relationship. 
Manchester UP, Manchester & New York, 1993. 144.; HARRISS, 1988, 173., 175-78. 
85 cum sufficienti et ydonea potestate, deputato seu deputatis, firmas et veras amicitias, 
confoederationes et liga s imperpetuum vel ad tempus inter fratrem nostrum”: William Gray, 
London püspöke, Peter Partridge teológus professzor, John Stokes, John Lord Le Scrope: 1428: 
július 13.: PRO Chancery Warrants C 81/698/1940., 1941.; BL Additional MSS 35204, m. 10.; 
Foedera, Londoni kiadás, X. 407.  
86 Register of Henry Chichele, III. 208-10.  
87 Official correspondence of Thomas Bekynton. Memorials of the reign of Henry VI. I-II.  Szerk. 
George WILLIAMS . London, 1872. (Rerum Britannicarum medii aevi scriptores, 56) I. 255. 
88 “[…] the king’s subgittes of the same land will geve teherto of their especial devocion and in 
alle wyses to forbere eny commune charge to be borne of eny of the state of this land be it by the 
clergie or any other: Proceedings and Ordinances, III. 332. 
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járultak a toborzáshoz is, és a búcsú árusításához is, de a bíboros által kért 500 
lándzsa és 5000 íjász mindössze felének a felállítását engedélyezték.89 A kancel-
lár által Rómába küldött levél is hangsúlyozza, milyen nehéz döntés volt, hiszen 
„ekkora sereg régóta nem hagyta már el Anglia földjét.90 A hadhoz Anglia egy 
fillérrel sem járult hozzá, de még a pápai adó felhasználását is korlátokhoz kötöt-
ték. Anglia nemhogy saját országában nem üldözte az eretnekeket, hanem vona-
kodott még az idegen földön tervezett hadjáratot is anyagilag támogatni. Elviek-
ben, legfeljebb szavakban volt partner a heretikusok elleni harcban, de semmi-
lyen áldozatra nem volt hajlandó. A keresztes hadjárat már az indulásakor meg-
tört a tradicionális pápaellenességen: úgy ítélték meg, Róma így is nagy befo-
lyással bír majd a pápai pénzen fogadott angol alattvalókból álló sereg felett, s 
ez veszélyezteti az angol koronának a félelmetes „pápista” egyháztól való füg-
getlenségét. Óriási kegy volt már az is, hogy a keresztes felhívást a templomka-
pukon is kifüggeszthették!91 

A toborzás nagyon nehezen haladt, még akkor is, ha Beaufort jelentékeny 
összegeket ígért s fizetett is ki elıre a keresztes zászló alá állóknak. Bedford 
hercege az általa kormányzott franciaországi területeken beszedette a keresztes 
tizedet – de csak úgy, ha ugyanakkora adót a maga számára is bezsebelhet!92 
Beaufort személyes javai is szükségeltettek, hogy mégis összegyőlt körülbelül 
2700-2800 katona.93 Ez tekintélyes erı volt, feltehetıen a francia harctereken 
edzett professzionális fizetett katonákból állott, s ha eljut egyáltalán Csehor-
szágba, a siker reményével vehette volna fel a küzdelmet a táboritákkal. Olyan 
tapasztalt, magas szakértelemmel bíró, több fegyvernemben jártas zsoldosokról, 
összehangoltan mőködı egységekrıl van szó, melyekhez hasonló erıvel még 
nem kerültek szembe a husziták, s akik képesek lehettek volna elkerülni minda-
zokat a hibákat és stratégiai baklövéseket, amelyeket a lovagi seregek elkövet-
tek.  

Zsigmondnak valóban szüksége lett volna az angol segítségre, hiszen 1428-
ban a táboriták már Ausztriát, Sziléziát és Felsı-Magyarországot dúlták, s az 

                                                 
89 Proceedings and Ordinances, III. 337-8. 
90 BL Cotton MSS Cleopatra C IV, fos. 162v-3. 
91 William E. LUNT: Financial Relations of the Papacy with England 1327-1534. Medieval 
Academy of America, Cambridge, Massachusetts, 1962. 566.  
92 HOLMES, 744. 
93 R. A. GRIFFITHS: The reign of King Henry VI. The exercise of royal authority 1422-1461. 
Sutton, Stroud, 1998. 188. 58. jegyz. Egy késıbbi, 1429. júliusi számvevıszéki kiadási listán 
szerepel 1500 ló, igaz, az csak az egyik parancsnok, John Radcliffe által vezetett egységekre vo-
natkozik. PRO E 403/689. 
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ellenük küldött magyar hadak kudarcot vallottak.94 A Birodalomban egyre nö-
vekvı aggodalommal szemlélték a közeledı veszélyt, s várva várták az angol 
kontingens megérkeztét. A münsterbergi herceg lemészárlása pánikba ejtette a 
német rendeket.95 Maga Zsigmond is nagy reményeket főzött az angol kereszte-
sekhez: 1429 szeptemberére Nagyszombatba összehívta a nemesi felkelést. Az 
év ıszére pedig a birodalmi győlést hívta össze Bécsbe, abban a reményben, 
hogy az osztrák-cseh határról majd egy újonnan felállítandó birodalmi keresztes 
sereg fog Beaufort idıközben északról érkezı hadseregével egyesülni.96 Ráadá-
sul a király pozsonyi tárgyalása a huszita vezetıkkel az 1429 áprilisában kudarc-
cal végzıdött, s nem volt remény még a fegyverszünetre sem.97 

Angliában a keresztes felbuzdulás, az országra irányuló megsokszorozódott 
nemzetközi figyelem okán az 1428-as évben megfigyelhetı a haeresis elleni 
fellépés bizonyos aktivizálódása. Ez azonban jobbára kimerült kirakatperekben, 
több közismert s évek óta szabadon mőködı wiklifitát most elfogtak. Az angol 
fıpapok kénytelenek voltak feladni korábbi kényelmes életvitelüket, s néhány 
felkutatott és kézre kerített megátalkodott heretikussal jelezni állhatatosságu-
kat.98 Sor került eretneküldözésekre is, s több eretneket „fel is tudtak mutatni”, 
de az esetek túlnyomó többségében megelégedtek a bőnösök abiuratiojával.99 
Így rendkívül jó benyomást tehettek a pápára, s ezekkel a mondvacsinált perek-
kel bizonyíthatták kérlelhetetlen szigorúságukat a tévtanok követıi ellenében. A 
wiklifiták elleni harc ürügy is volt, a klérus ezzel kívánta igazolni, hogy nem tud 
anyagilag is hozzájárulni a husziták elleni háborúhoz, hiszen a saját háza táján is 
van még mit tennie. 

Minden nehézség, az angol vezetés mindenfajta bizalmatlansága ellenére, a 
keresztes sereg szervezése jól haladt, s minden feltétel adott volt, hogy behajóz-
zon. Beaufort folyamatosan toborozta a keresztes hadat 1429 tavaszán, ami kora 
nyárra fel is állott és a kenti kikötıkben behajózásra várt, részben Hansa-
hajókba, Lübeck felé.100 Engedélyt is kapott a Tanácstól a behajózásra, s számos 
elıkészület is történt az indulásra (kereskedelmi hajókat foglaltak le; a kikötıvá-

                                                 
94 TÓTH-SZABÓ Pál, A cseh-huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Bp., 1917. 
89. 4. jegyz.. 
95 TÓTH-SZABÓ, 91. 3. jegyz. 
96 TÓTH-SZABÓ, 98. 
97 The Crusade against Heretics in Bohemia, 256-8. 
98 Register of Henry Chichele, III. 187-90.-; 195-208.  
99 Egyetlen eretneket sem égettek meg, s csupán egy konokul ellenállót ítéltek halála, igaz, késıbb 
ı sem végezte máglyán. Éppen a huszitákkal szembeni pacifizmusa miatt választották ki és nyil-
vánvaló cseh kapcsolatai miatt igen jól jött az angol klérusnak. J. A. F. THOMSON: The Later 
Lollards 1414-1520. OUP, Oxford, 1965. 120-3., 144-6., 175-6.  
100 BARTOŠ, 51-53. 
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rosokban polgárházakat sajátítottak ki a sereg elkvártélyozására, megtörtént a 
végsı hadmustra stb.).101 A pápa angliai bankárai a már behajózott katonáknak 
zsoldot fizettek a keresztes tizedbıl.102 1429 tavaszán azonban egyre aggasztóbb 
hírek érkeztek Angliába. A lotharingiai gyermekleány minden felborított. Már az 
orléans-i katasztrófával – a hír 1429. április 15-én ért Westminsterbe – veszélybe 
került a keresztes sereg további toborzása. A patay-i csatavesztéssel (1429. júni-
us 18.) pedig a keresztes felvonulás összeomlott. Bedford hercege kétségbeeset-
ten könyörgött egy több ezer fıs segélyhadért, a Szőz pedig megállíthatatlanul 
nyomult elıre.103 Egy hadsereg pedig éppen harcra készen állott a kikötıkben. A 
kardinális sokáig ellenállt, s nem volt hajlandó a kereszteseket „átengedni” 
Bedford számára, de herceg a még kétségbe ejtıbb hadi helyzetre hivatkozva 
tovább sürgette a had elindítását, így végül a kardinális beleegyezett, hogy ideig-
lenesen, egyelıre „eltérítik” a hadat a francia hadszínterekre.104 Zsigmond ha-
marjában követet küldött Beaufort-hoz, veszélyben érezvén a keresztes külde-
tést, de már nem tudta eltéríteni a bíborost a megegyezéstıl.105 Ismerve az angol 
politika sajátosságait, felvetıdik, hogy az “eltérítés” valóban így történt-e, s nem 
pedig arról van szó, hogy az angol kormányzat mindig is rá akarta tenni a kezét a 
keresztes hadra, s a maga céljaira kívánta felhasználni azt, s ehhez Beaufort bí-
boros csupán asszisztált. A Titkos Tanácstól és a Régenstıl mindez nem lehetett 
idegen, de nem tudjuk, milyen része volt ebben a hivatalos egyházpolitika fı 
képviselıjének, Winchester kardinálisának.106 A pápa ıt tartotta felelısnek, hogy 
„cserbenhagyta a kereszténységet”. A bíboros reálisan mérte fel a szituációt, 
vélhetıleg számolt azzal, hogy a hatalmas összeg egy része eltőnik az angol 
korona kincstárában, de kevéssé valószínő, hogy egy eleve megtervezett színjá-
tékról lett volna szó csupán, s a hadat eleve úgy szervezték, hogy el sem indul 
Csehországba. Egyszerően arról lehet szó, hogy Jeanne d’Arc fellépése soha 
nem látott, óriási csapást mért a franciaországi pozícióiban elkényelmesedett 
Angliára, s kialakuló válsághelyzetben a kormányzatnak meg kellett lépnie ezt a 
lépést is: minden épkézláb emberre szükség volt a hadszíntereken. Az is kétsé-
gessé vált egy idı után, hogy csupán fél évre „adják át” a kereszteseket, hiszen a 
franciaországi angol erık helyzete még kritikusabbá vált, amikor Johanna zavar-
talanul masírozhatott Reimsbe, és koronázhatta meg Károly dauphin-t (1429. 

                                                 
101 Proceedings and Ordinances, III. 337-8.; Foedera, Londoni kiadás, X. 417-8.; 424. 
102 HOLMES, 741. 
103 GRIFFITHS, 188. 
104 1429. július 1.: Proceedings and Ordinances, III. 339-44.; Foedera, Londoni kiadás, X. 432. 
105 FAHLBUSCH, 374.; 395.; DRTA IX. 80.  
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július 17.).107 Beaufort zsoldosai viszont valóban sikerrel jártak: 1430 szeptem-
berében Párizs elıtt mértek vereséget Jeanne d’Arc erıire, s a franciák kezébıl a 
következıkben már ki is csúszott a kezdeményezés.108 Az év ıszére a keresztes 
sereg feltehetıen betagozódott a francia földön harcoló többi angol alakulat kö-
zé, s a cruciata számára egyszerően elveszett, pedig az elsı hónapokban valóban 
a pápa által összegyőjtött keresztes tizedbıl fizették. 

A keresztesek „kölcsönadása” óriási felháborodást keltett a Kúriában, a bíbo-
ros példa nélküli akciójára a pápa nem is tudott szavakat találni, szinte sokkolta 
a „szentségtörés”, hogy a keresztények adójából egy keresztény állam elleni hadi 
akciókat finanszíroz az angol király! Az sem mentség, hogy az eretnekek elleni 
háborúra a keresztet felvettek egy „másik” heretikus ellen szállnak harcba, hi-
szen Jeanne-t ekkor még nem ítélték el. A pápa tiltakozó leveleket küldött Ang-
liába, és leállíttatta a keresztes forrásokból való zsoldfizetést.109 Beaufort azzal 
próbálta meg menteni magát, hogy „nem állott módjában ellent mondani kirá-
lyának”, s embereinek is „elsısorban királyuknak kellett engedelmeskedniük”.110 
Zsigmondnak is ezzel a magyarázattal szolgáltak, igaz, kissé megkésve, amikor 
kiderült, a májusra elhalasztott hadjárat sem indul el.111 

A kardinális, a pápai feddések ellenére, néhány hónappal késıbb el is feled-
kezett saját legátusi megbízatásáról és a keresztes hadról. „Vérlázító árulása” 
csupán a pápát rázta meg. Már 1429 júliusában áthajózott francia földre és bele-
vetette magát az angol diplomáciába.112 Beaufort is elsıdlegesen angol, s 
Lancaster volt, s csak másodsorban bíboros, így a hagyományos franciaellenes 
angol politika oltárán hajlandó volt feláldozni a keresztes vállalkozást, s így a 
maga további egyházi karrierjét is. Nem hagyhatta, hogy a Plantagenetek mőve 
romba dıljön a huszita háború miatt, saját magát és a Százéves Háború angol 
politikáját tagadta volna meg, ha nem járul hozzá a keresztesek eltérítéséhez.  

Felmerül a kérdés, mi lett a keresztes hadjárat céljára összegyőjtött hatalmas 
összeg sorsa? Némelyek úgy vélekednek, arra alapozva, hogy a korona legfıbb 
hitelezıje maga Beaufort, hogy a saját kamarájába vándoroltak Szent Péter ara-

                                                 
107 Az eredeti megállapodás úgy szólt, hogy a hadsereg csak 1429. végéig marad angol szolgálat-
ban, és csak 1430. május 1-ig halasztják el a keresztes hadjáratot. A Titkos Tanács vállalta, hogy 
ugyanannyi létszámban állít ki kereszteseket, mint ahányan felvették a keresztet. LUNT, 567-8. 
108 Jenny STRATFORD: John, duke of Bedford (1389–1435). In: ODNB, http://www.oxforddnb.com/ 
view/article/14844 - 2007. június 15. 
109 1429. augusztus 11. CPL VII. 38.  
110 HOLMES, 746. 
111 William Swan magiszter követsége, 1430. november 27.: Foedera, Londoni kiadás, X. 481. 
112 G. L. HARRISS: Beaufort, Henry (1375?–1447). In: ODNB, http://www.oxforddnb.com/view/ 
article/1859 - 2007. június 9. 
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nyai.113 A bíboros életútját végigkövetve nincsenek illúziói az embernek, hogy 
nem volt feddhetetlen erkölcső, szentélető pap, hanem a karrierista, világias 
életmódot élı kora-reneszánsz prelátus archetípusa.114 A Titkos Tanács tagjai 
esküt tettek, hogy visszafizetik a Kúriának az igénybe vett keresztes adót.115 A 
tartozásnak körülbelül a felét a következı években visszafizették ugyan – de 
nem a pápai kincstárnak, hanem magának a kardinálisnak, a maradék pedig el-
tőnt a háborús költségvetés süllyesztıjében!116 Az ügy rendezése is szokatlan – 
hogyan tarthatott volna a pápai adóra igényt a bíboros, amikor már nem is volt 
legátus, s véget ért a megbízatása? Ma már tudjuk, nincs konkrét bizonyíték arra, 
hogy ez valóban meg is történt.117 A kardinálisnak kifizetett összeg is minden 
valószínőség szerint közvetett módon az angol hadmőveletek finanszírozására 
fordíttatott. Beaufort-nak már 1430 elején kifizettek egy újabb részletet a keresz-
tes adótartozás fejében, de arról nem tudunk, hogy ı továbbította volna-e azt 
Rómába. Az év tavaszán viszont fıként az ı kölcsönei tették lehetıvé egy újabb 

                                                 
113 A negatív megítélés – az ifjú királyt a markában tartó gonosz uzsorás képe – meghatározó a 
történetírói értékelésben: K. B. MCFARLANE: At the deathbed of Cardinal Beaufort. In: Studies in 
Medieval History presented to F. M. Powicke. Szerk. R. W. HUNT, W. A. PANTIN , R. W. 
SOUTHERN. Clarendon Press, Oxford, 1948. 405-28. 421. Új értékelést adott szerepérıl G. L. 
HARRISS: Cardinal Beaufort: Patriot or usurer? Transactions of the Royal Historical Society 5th 
ser. 20, 1970, 129-148.  
114 Shakespeare-nél is a kapzsi, harácsoló ellenszenves figura, aki uzsorakamatot szed a királytól:  
[…] gazságod oly merész, 
S oly dögvészes, bitang a mőködésed, 
Hogy dölyfödrıl már gyermekek csivognak. 
Veszélyes uzsorás vagy és konok 
Természető, a béke ellensége, 
S nem tőri léha kéjencségedet 
Magas méltóságod, szent hivatásod 
SHAKESPEARE: VI. Henrik, I. rész, III. felvonás, I. szín. Vas István fordítása 
115 Proceedings and Ordinances, VII. 330.; 347.; LUNT, 567. 
116 A körülbelül 7200 fontnyi összeg felét kiutalták Beaufort-nak, de a többi részérıl nincs tudo-
másunk, még arról sem, hogy a késıbbiekben egyáltalán szándékában állt volna-e az angol kor-
mányzatnak ennek a visszafizetése. HOLMES, 745.  
117 A Kúriától 30 ezer firenzei forint érkezett (4995 font), amibıl 14980-at már elköltöttek zsoldra, 
de nem tudjuk, mennyi maradt belıle, miután a pápa leállíttatta a kifizetést. Annyit tudunk viszont, 
hogy a Királyi Tanács mintegy 7200 font (43243 aranyforint) tartozásról állított ki adóslevelet, 
azaz a bőnbocsánat kiárusítása is jól jövedelmezett. A visszafizetésre mindössze annyi közvetett 
bizonyíték van, hogy egy a pápai udvarba tartó követ Dovernél 2000 aranymárkával (kb. 1332 
font) elhagyta Angliát. Igaz, nem érkezett meg, mert mire Calais-ba ért, a király újra kölcsönvette 
a nála lévı 2000 márkát. A kormányzat nem szándékozott visszafizetni a kölcsönt, legfeljebb 
annak egy kisebb részére tett hamvába holt kísérletet. HOLMES, 748.; LUNT, 569. 
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angol sereg felállítását.118 A Királyi Tanács így voltaképpen pápai pénzbıl har-
colhatott Jeanne d’Arc ellen. 

Feledve legátusi megbízatását, a kardinális a késıbbiekben minden energiá-
jával azon volt, hogy a burgundiakkal valamint a franciákkal a válságos helyzet 
megoldásáról tárgyaljon.119 Angliának mindenáron a békére volt szüksége a 
dauphinnel, s Beaufort-ra osztották azt a szerepet, hogy puhatolja ki, mikor mu-
tatkozik hajlandóság a burgundiakban, hogy a status quo megırzése oltárán el-
veszejtsék Johannát; illetve mikor érzik úgy a dauphin udvarában, hogy a 
lotharingai Szőz már nem hoz a konyhájukra semmi hasznot, s mikor érzik in-
kább terhesnek a népszerőségét.120 Márton pápa 1431-es halálával az utolsó aka-
dály is elhárult, Beaufort immár teljesen szabadon és nyíltan lemondott a huszi-
ták elleni háborúról, s vetette bele magát a Jeanne d’Arc elleni propaganda-
hadjáratba. Ennek is része az a fent említett levél, amely akár az akkoriban Fran-
ciaországban munkálkodó Beaufort kancelláriájából származhatott. 1430. áprili-
sában a bíboros újra tárgyalt Jó Fülöp herceggel, ami után a burgundi seregek 
offenzívába kezdtek Compiègne-nél, s néhány hét múlva – miközben a kardiná-
lis még mindig a közelben tartózkodott, szinte „felügyelve” az események mene-
tét – Jeanne a csapdájukba esett.  

Anglia minden vallásos meggyızıdéstıl el tudott tekinteni, legyen az akár 
egyetemes keresztény érdek, ha saját érdekei kerültek veszélybe. Elszigetelt, 
független, pragmatikus politikát folytatott – mint a késıbbi századok során oly 
sokszor. Míg az uralkodói hatalom a szigetországban még jó néhány évtizeddel a 
lollardizmus elterjedése után is inkább megtőrte az eretnekeket, frazeológiájában 
a hit kérlelhetetlen harcosának szerepében tetszelgett. A hatalomnak nem na-
gyon akaródzott megbüntetnie a korona támaszait, a kincstárat igen jelentıs adó- 
és vámbevétellel gazdagító wiklifita érzelmő városi nagykereskedıket vagy 
jómódú birtokosokat. Inkább „exportálta” az eretnekség elleni küzdelmet, ami-
bıl kiválóan profitálhatott az európai ’grand policie’ színterén. 
 
 

                                                 
118 8 ezer fontot kölcsönzött 1430 tavaszán a koronának, majd 1432-ig még 12 ezret. G. L. 
HARRISS, Beaufort, ODNB. Azt is mondhatjuk, a Jeanne d’Arc elleni hadmőveleteket a kardinális 
finanszírozta. A Johanna elfogását megelızı hadjáratot is 1431 tavaszán konkrétan Beaufort pén-
zébıl vezették. HARRISS, 1970, 134. 1. jegyz.; 137. 
119 HARRISS, Beaufort, ODNB. 
120 HARRISS, 1988, 188.; C. A. J. ARMSTRONG: La double monarchie et la Maison de Bourgogne 
1420-1435: le declin d’un alliance. Annales de Bourgogne 37, 1965 81-112. 104-107. 
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Attila Bárány  
 

Panovnícka moc a kacírstvo v neskorostredovekom Anglicku: 
lollardi a husiti  

 
Môj príspevok sa venuje otázkam náboženskej tolerancie a intolerancie 
v neskorostredovekom Anglicku. Skúmam, ako anglická kráľovská moc čiže 
samotná Plantagenet-Lancasterovská dynastia vnímala kacírstvo, najmä wiklif-
lolardské učenia, resp. akú politiku zaujímala vo vzťahu k husitizmu 
v európskom kontexte. Za panovania Richarda II (1377 – 99), Henricha IV. 
(1399 – 1413) a Henricha V. (1413 – 22) možno vidieť až prekvapujúcu 
toleranciu kráľovskej moci k nasledovníkom Johna Wycliffa. Dokonca centrálne 
a administratívno-výkonné orgány boli veľmi zmierlivé, často protikacírske 
súdy, a aj preláti a vyšší a strední predstavitelia cirkvi zatvárali oči pred 
zjavnými činmi heretikov. Mnoho z nich, aj po roku 1401, keď bol vydaný 
status De heretico comburendo, nariaďujúci prenasledovanie a potrestania 
kacírov, mohli naďalej vykonávať kazateľskú činnosť. V mojom príspevku sa 
preto budem snažiť odpovedať na otázku, prečo panovnícka moc nezasiahla a 
nepotrestala lolardov, čo bolo príčinou takej oportunistickej politiky anglických 
kráľov. 

Za čias panovania Richarda II. malo mnoho prívržencov lolardizmu vysoký 
spoločenský status a pre vysoké pozície u dvora zaujal kráľ k tzv. Lolardským 
rytierom zmierlivý postoj. Mnohé učenia wiklifistov, ako napr. spochybňovanie 
svetskej moci cirkvi, ich majetku, protipápežské a antiklerikálne názory boli 
veľmi populárne. Stredne majetná šľachta a gentry Dolnej snemovne prejavovala 
bezpodmienečné sympatie wiklifovským kazateľom. To všetko sa po celé 
desaťročia odohrávalo bez toho, aby ústredná panovnícka moc, ktorá navonok 
proti kacírstvu bojovala, nejakým spôsobom zamedzila šírenie lolardizmu. 
Nástup Henrich V. však prinieslo mnohé zmeny do náboženskej politiky 
kráľovstva – to však bolo najviac citeľné smerom von, v priestore európskej 
politiky. Kráľ na Kostnickom koncile vystúpil ako neoblomný ochranca viery. 
Panovnícka moc sa proti striktnejšiemu zásahu proti lolardom nerozhodla z jej 
zmeny názoru na teologicko-dogmatické učenie lolardov. Panovník sa viac zo 
svojvôle a osobných dôvodov rozhodol pre tvrdí zásah proti heretikom. Tým, že 
sa prezentoval ako neochvejný ochranca viery v Európe, chcel získať 
medzinárodnú prestíž. Ako ochranca viery mohol získať aj nemalé finančné 
prostriedky, ktoré plánoval využiť na upevnenie pozícii Lancasterovskej 
dynastie a tým mohol hrať významnú úlohu v európskej diplomacii. Nie je preto 
zarážajúce, že lolardi ho často označovali ako popského kráľa, alebo ,,hlavu 
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kňazstva” (princeps presbiterorum). Už počas kostnického koncilu ho mnohí 
vnímali ako veľkého bojovníka proti lolardom a ako oporu cirkvi v jej reforme a 
odstránení schizmy. Z toho dôvodu ho aj kráľ Žigmund považoval za svojho 
partnera v jeho zápase o úniu. 

V tomto boji sa cisár naďalej spoliehal na Anglicko; naozaj akútnou sa stala 
otázka porážky českého husitizmu. K husitizmu zaujalo Anglicko úplne opačný 
postoj ako k svojim domácim nasledovníkom Johna Wicklefa, keďže samotný 
brat kráľa, Henry Beaufort, kardinál Winchester išli so zbraňou v ruke proti 
českým bratom nasledujúcich Wicklefovo učenie. Kým Anglicko na domácej 
pôde nikdy neprenasledovalo heretikov, na zahraničné boje kardinál verbuje 
tisíce križiakov, aby záchranou pravej viery nadobudlo Anglicko prestížne 
miesto. 
 
 
Attila Bárány  
 

Royal Power and Heresy in later Medieval England:  
Lollards and Hussites  

 
The paper investigates the relationship of royal power – during the reign of the 
Plantagenet-Lancastrian monarchs, especially King Henry V (1413-22) and the 
first years of Henry VI (1422-61), up to the Council of Basel – towards heresy, 
Wycliffite and Lollard doctrines. It also seeks to explore what policy it main-
tained in the European political theatre towards Hussitism. The article focuses 
on the Bohemian crusade of Cardinal Henry Beaufort, Bishop of Winchester, the 
doyen of the House of the Lancaster in 1427 as well as his efforts to organize a 
grand scheme against the Hussites in 1428-29. Through the role of the prelate it 
is to draw attention to the duality of the English church policies, i.e. although 
even decades after the spread of Lollardy the English government tolerated sedi-
tious thoughts, also in the innermost circles of the court, it aimed to see itself in 
the role of the most uncompromising and steadfast resilient defender of the faith 
in political phraseology. Lancastrian England “exported” the struggle against 
sedition and shifted the theatre of the crusade against heretics to Bohemia, of 
which, it was able to make profit in the spheres of European “grand policie”. 
Lollardy was to be subordinated to the king’s diplomatic schemes: the search for 
European grandeur. England had a rather pragmatic behaviour, and was capable 
of refraining from any religious considerations, be it either universal Christian 
concern, or her own political interests.  




