
34

Valois Henrik lengyelországi udvara

Kezdem	végre	érezni	és	felfogni,	hogy	király	vagyok!	–	így	kiáltott	
fel	Valois	Henrik,	amikor	megérkezett	Lengyelországba	1574	janu-
árjában.	A	francia	II.	Henrik	és	Medici	Katalin	fia,	a	huszonkét	éves	
Henrik	 –	 az	 utolsó	 Jagelló	 király,	 II.	 Zsigmond	Ágost	 halála	 után	
– megválasztott királya lett a Lengyel–Litván Nemzetközösségnek. 
Kevéssel	ezelőtt	Henrik	részt	vett	a	francia	vallásháborúkban,	és	so-
kan	őt	 tartották	felelősnek	a	Szent	Bertalan-éji	 tömeggyilkosságért	
(1572).	Henrik	volt	a	parancsnoka	a	katolikus	erőknek	a	protestáns	
La	Rochelle	erőd	ostrománál	(1572–73).	

Mindössze	öt	hónapja	volt	lengyel–litván	király,	amikor	1574	jú-
niusában	Henrik	 elmenekült	 Lengyelországból,	 visszatért	 Francia-
országba,	mert	megörökölte	a	trónt	bátyjától,	IX.	Károlytól.	Ekkor	
a	 lengyel	nemesség	megfosztotta	 a	 trónjától,	 és	1575-ben	Báthory	
István	személyében	új	királyt	választott.	Henrik	eleinte	ideális	feje-
delemnek	 tűnt,	később	erőszakos	zsarnoknak,	hanyag	uralkodónak	
tartották,	aki	átengedte	a	királyság	működtetését	a	kegyenceinek.	

Henrik	a	francia	udvarban	azt	látta,	hogy	az	uralkodó	szava	min-
dennél	előbbre	való.	A	lengyel	udvart	viszont	kinevezett	hivatalnokok	
vezették,	nem	a	király.	Henrik	megpróbált	változtatni	 ezen,	de	nem	
volt	 rá	 sem	 ideje,	 sem	 lehetősége.	 Lengyelországi	 tapasztalatait	 fi-
gyelmen	kívül	hagyták	a	kutatók,	e	nélkül	próbálták	megérteni	francia	
királyi	személyiségét.	Pierre	Chevallier,	Jacqueline	Boucher,	Nicolas	
Le	Roux,	Michel	Pernot	és	Robert	Knecht	sokat	tettek	azért,	hogy	be-
mutassák	Henrik	francia	uralkodását,	de	egyikük	sem	vizsgálta	a	len-
gyel	 rendszer	hatását.	Lengyel	 uralkodásáról	Pierre	Chanpion	 és	de	
Noailles	márki	munkái	adtak	hírt,	de	ezek	elavult	munkák.	Henriknek	
egy	Franciaországtól	 igen	különböző	államban	 szerzett	 tapasztalatai	
így	elvesztek.
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Lengyel–litván	királyságának	ilyen	mértékű	elhanyagolása	azért	
is	szembetűnő,	mert	ő	saját	magát	élete	végéig	„Roi	de	Pologne”-nak	
és	Roi	de	France”-nak	(lengyel	és	francia	királynak)	nevezte,	és	má-
sok	is	így	gondoltak	rá.	Egy	1574-es	érme	„Francorum	et	Polonarum	
Rex”-nek	 ábrázolja.	 Későbbi	 érmein	 is	 feltüntette	mindkét	 ország	
koronáját.	Legutóbbi	lengyel	életrajzainak	–	Stanislaw	Grzybowskié	
(1980)	és	Maciej	Serwanskié	(1976)	–	nincs	sem	francia,	sem	angol	
fordítása,	és	más	alkotmánytörténeti	munkák	sem	nyújtanak	újabbat	
ezeknél.

Szerzőnk,	Katarzyna Kosior,	 a	 Northumbriai	 Egyetem	 oktatója	
ennek	a	többszörös	kiegyensúlyozatlanságnak	eredt	a	nyomába.	Át-
vizsgálta	Henrik	lengyel	kincstári	jelentéseit	a	Történelmi	Feljegyzé-
sek	Központi	Levéltárában,	Varsóban.	A	jelentések	többségét	Mikolaj 
Socha	írta,	akinek	a	feladata	az	udvar	ellátásáról	való	gondoskodás	
volt.	Kosior	 az	 élelmezési	 és	 a	 háztartási	 kiadások	 kimutatásaiból	
próbálta	megérteni,	mi	volt	a	szerepe	a	királyi	udvarnak	a	lengyel–
litván	 parlamentáris	monarchiában,	 és	milyen	 kihívásokkal	 kellett	
szembe	néznie	egy	újonnan	megválasztott	idegen	uralkodónak.

A	tanulmány	két	fontos	megállapítást	közöl.	Az	egyik,	hogy	Hen-
rik	lengyel	epizódja	döntő	jelentőségű	volt	későbbi	francia	uralko-
dásának	stílusára	nézve.	A	szerző	rámutat,	hogy	szokásainak	egy	ré-
sze	válasz	volt	a	lengyel	politikai	rendszer	kihívásaira,	ezért	kaptak	
fontos	szerepet	a	mignonjai	 (férfi	kedvesei),	ezért	különítette	el	az	
asztalát	az	udvarbeliekétől,	ezért	használt	vidéki	rezidenciákat	fon-
tos	 állami	ügyek	 titkos	 intézésére,	mellőzve	 ezzel	 a	 rendi	 gyűlést.	
Henrik	révén	tehát	a	lengyel	politikai	rendszer	hatással	volt	a	francia	
monarchiára,	uralkodása	elősegítette	az	abszolutizmus	bevezetését.	
Ha	 ezt	 látjuk,	 akkor	 felfedezzük	 az	 elveszett	 politikai	 kapcsolatot	
Lengyel-	és	Franciaország	között.	

A	szerző	második	megállapítása	az,	hogy	Henrik	aktívan	részt	vett	
a	lengyel–litván	politikában,	mind	a	bel-,	mind	a	külügyekben,	azaz	
nem	volt	 tehetetlen	király,	s	nem	akart	mielőbb	Párizsba	menekül-
ni.	Az	a	korabeli	szerencsétlen	felfogás,	amely	nem	sokra	értékelte	
Lengyelország	politikai	szerepét,	és	lebecsülte	a	nyugat-európai	ál-
lamokkal	való	kapcsolatait,	hozzájárult	Henrik	lengyel	uralkodásá-
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nak	hasonló	értékeléséhez.	IX.	Károly	esetleges	halálára	Henrik	nem	
számíthatott,	 távol	állt	 tőle,	hogy	politikai	karrierjét	erre	alapozza.	
A	szerző	úgy	látja,	hogy	Henrik	saját	párt	létrehozását	és	a	lengyel–
litván	unió	hosszú	távú	építését	tervezte,	meg	akarta	szilárdítani	az	
uralmát	az	országban.	Rövid	uralkodása	ellenére	is	alakította	a	len-
gyel	politikát	és	az	udvari	kultúrát.

Katarzyna	Kosior	a	továbbiakban	e	két	fontos	megállapítását	tá-
masztja	alá	a	lengyel	udvar	élelmiszerfogyasztását	igazoló	elszámo-
lásokkal. 

Az	egyedülálló	lengyel	rendi	monarchia	a	XIV.	század	végén	ala-
kult	ki.	A	Jagelló	dinasztia	közel	200	évig	biztosította	a	perszonáluni-
ót	a	Lengyel	Királyság	és	a	Litván	Nagyhercegség	között.	1569-ben	
a	két	országot	a	lublini	rendi	gyűlés	alkotmányos	unióvá	nyilvánítot-
ta,	eltörölte	a	dinasztikus	elv	érvényesítését,	és	megnyitotta	az	utat	a	
szabad	királyválasztás	előtt.	Az	európai	királyi	és	fejedelmi	családok	
bármely	tagja	 jelöltethette	magát.	A	választói	monarchia	kormány-
zati	 rendszere	 elméletben	 egyenlő	 hatalmat	 adott	 a	 királynak	 és	 a	
két	parlamenti	kamarának	–	a	Szenátusnak,	amely	állami	és	egyházi	
hivatalnokokból	állt,	akiket	a	király	nevezett	ki	egész	életükre,	és	a	
Küldöttek	Kamarájának,	azaz	a	Slachtának,	amelyben	alacsonyabb	
rangú	nemesek,	a	sejmikek	(tartományi	gyűlések)	küldöttei	 foglal-
tak	helyet.	A	rendi	gyűlés	hozzájárulása	kellett	az	új	törvényekhez,	
adókhoz	és	a	háborúhoz.	A	protestáns	nemesség	viszonylagos	sza-
badságot	élvezett.

Ezen	körülmények	között	lett	Henrik	a	lengyel	trón	várományosa	
1572	nyarán.	A	választási	kampányt	Jean	de	Monluc	diplomata,	kato-
likus	püspök	vezette.	Henriknek	a	következő	vetélytársakkal	kellett	
megküzdenie:	Habsburg	Ernő	főherceg,	IV.	Iván	cár,	III.	Vasa	János	
svéd	 király.	Mire	 eljött	 a	 választó	 parlament	 ideje,	Henrik	maradt	
az	 egyetlen	 esélyes	 jelölt.	 Szerepe	 a	Szent	Bertalan-éji	mészárlás-
ban	problémásnak	bizonyult	ugyan	a	vallási	üldözések	ellenzőinek	
szemében,	de	Henriket	mégsem	hagyták	figyelmen	kívül,	Monluc-
nek	köszönhetően.	Ő	vallási	 türelemmel	 rendelkező	 fejedelemként	
mutatta	be	a	Valois	jelöltet,	a	mészárlásról	pedig	azt	hirdette,	hogy	az	
a	IX.	Károly	elleni	lázadás	leverését	szolgálta.
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A	nemesség	1573.	április	5-én	gyűlt	össze	Varsó	közelében,	hogy	
megválassza	 új	 királyát.	Minden	 nemesnek	 egy	 szavazata	 volt,	 és	
igen	sokan	megjelentek	a	tél	megrongálta	rossz	útviszonyok	ellenére	
is.	Henrik	kapta	a	szavazatok	többségét,	és	a	gnieznói	érsek	május	
11-én	kihirdette	királlyá	választását.	

Mivel	megnyílt	a	királyválasztás	lehetősége,	a	törvényeket	is	eh-
hez	kellett	igazítani.	A	korábban	meghozott	törvényeket	kodifikálni	
kellett,	és	minden	királynak	fel	kellett	esküdnie	rájuk.	Három	doku-
mentumot	készítettek.	A	Henrik-féle	Cikkelyek,	az	Articuli Henrici-
ani	határt	szabtak	a	király	hatalmának;	megállapították	a	nemesség	
kiváltságait,	köztük	a	lázadás	jogát	a	királlyal	szemben;	ugyanígy	a	
király	jövedelmét	és	hozzájárulását	az	állam	működéséhez;	a	király	
kötelességét	a	szenátorok	állandó	tanácsának	fenntartásában,	a	ren-
di	gyűlés	szerepének	és	a	választási	elv	érvényesülésének	biztosítá-
sában.	A	második	 dokumentumban,	 a	pacta  conventában	minden	
újonnan	megválasztott	uralkodó	számára	megszabták	a	pénzügyi	és	
katonai	kötelezettségeket.	1573	januárjában	a	nemesség	elfogadta	a	
Varsói	Konföderáció	cikkelyeit,	amely	garantálta	a	békét	minden	ré-
gió	között,	és	minden	felekezet	számára	vallásszabadságot	ígért.	Bár	
ez	utóbbit	a	katolikusok	elutasították,	a	törvényt	a	Henriki	Cikkelyek	
részeként	átnyújtották	Henriknek.	A	királynak	még	a	postulata poloni-
cát	is	alá	kellett	írnia.	Ebben	a	lengyel–litván	protestánsok	azt	szabták	
feltételül,	hogy	szűnjék	meg	a	francia	protestánsok	üldözése.	

A	három	dokumentumot	1573	augusztusában	lengyel	követek	vit-
ték	Párizsba.	Henrik	azonban	nem	volt	hajlandó	aláírni	egyiket	sem.	
A	pacta	conventa	szerint	Henriknek	évente	450	ezer	forintot	kell	befi-
zetnie	az	unió	kasszájába,	ki	kell	fizetnie	Zsigmond	Ágost	adósságát,	
fel	kell	szerelnie	a	Balti-tengeri	flottát,	garantálnia	kell	a	szabad	keres-
kedelmet	Franciaországgal	és	gyarmataival,	és	fedeznie	kell	a	Jagelló	
Egyetem	és	a	Párizsi	Egyetem	kutatói	és	hallgatói	cseréjének	költsé-
geit.	Henrik	a	450	ezer	 forintot	a	saját	 személyes	költségeire	akarta	
fordítani.	Gondot	okozott	a	lengyelek	azon	követelése,	hogy	Henrik	ne	
vigyen	magával	franciákat	Lengyelországba.	Henrik	végül	beleegye-
zett,	hogy	csak	néhány	franciát	visz,	azok	is	hazamennek	a	koronázás	
után.	Henrik	vonakodott	felesküdni	a	Varsói	Konföderáció	fenntartásá-
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ra,	mert	tudta,	katolikus	alattvalói	elleneznék	azt.	Hosszú	viták	követ-
keztek,	míg	végül	a	lutheránus	Jan	Zborowski	azt	kiáltotta:	„Ha	nem	
esküszik,	nem	uralkodik!”	Henrik	egy	ünnepi	misén	1573.	szeptember	
19-én	megerősítette	a	Henriki	Cikkelyeket,	és	megígérte,	felesküszik	a	
többi	dokumentumra	is,	amint	Lengyelországba	érkezik.

Henrik	nem	volt	eleve	ellenséges	a	 lengyel	politikai	rendszerrel	
szemben,	 amit	 jól	 ismert	 Pibracnak,	 a	 tolmácsának	 köszönhetően,	
mégsem	esküdött	fel	a	pacta	conventára	a	koronázás	után	sem.	Két	
diplomata	azt	tanácsolta	neki,	vezesse	be	az	abszolutizmust,	mert	ak-
kor	a	királynak	joga	van	az	állami	hivatalnokok	kinevezésére.	Henrik	
húzta	az	időt.	A	koronázási	parlament	február	21.	és	április	3.	között	
ülésezett	Krakkóban,	és	főleg	azzal	foglalkozott,	hogy	rávegye	Hen-
riket	az	aláírásra,	de	Henrik	elhalasztotta	azt	a	parlament	szeptemberi	
ülésére.	Akkorra	pedig	már	visszament	Franciaországba.

II.

Henrik	Franciaországban	egy	csoport	tanácsadó	fiatalemberrel	vette	
körül	magát.	E	szokásának	–	1575-től	mignonoknak	nevezték	őket	
–	gyökerei	szintén	a	lengyel–litván	udvari	rendszerbe	nyúltak	vissza.	
Henriknek	 szüksége	 volt	 rájuk	 a	Németországon	 át	 vezető	 hosszú	
utazás	alatt,	azonban	az,	hogy	a	koronázás	után	nem	küldte	őket	visz-
sza,	a	lengyel	udvarnak	szánt	tudatos	válasza	volt.	Az	udvar	ugyanis	
tele	volt	a	néhai	Zsigmond	Ágost	által	kinevezettekkel,	így	fait ac-
compli	elé	állították.	Ezért	ragaszkodott	a	saját	embereihez	Lengyel-
országban,	 és	 később	 francia	 hazájában	 is,	 bár	 ott	 sok	 bírálat	 érte	
őket	kicsapongó	életmódjuk	miatt.	

Fontos	felismernünk	a	Jagellók	utáni	átmenet	jelentőségét.	Egy	örök-
letes	monarchiában	Henrik	ismerte	volna	az	udvar	hivatalnokait,	és	tág	
mozgástere	lett	volna	saját	emberei	kiválasztására.	Ez	a	lehetőség	a	szabad	
királyválasztás feltételei között már nem létezett. Henrik átszelte a konti-
nenst,	hogy	udvarát	olyan	emberek	irányítása	alatt	találja,	akiket	nem	ő	ne-
vezett	ki,	akik	lehet,	hogy	nem	is	támogatták	a	megválasztását.	Ráadásul	
az	állami	hivatalnokokat	Lengyelországban	egész	életre	alkalmazták,	így	
nemigen	tudott	Henrik	megszabadulni	a	nem	kívánatos	nemesektől.
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A	legfontosabb	hivatalnokok	Henrik	lengyel	udvarában	a	korona	
marsallja,	kancellárja	és	kincstárnoka	voltak.	Nem	mindegyikük	tá-
mogatta	Henriket.	A	protestáns	Jan	Firlej,	a	korona	marsallja	egye-
nesen	 ellentábort	 alakított	 Henrikkel	 szemben;	 három	 napba	 telt,	
míg	elfogadta	a	megválasztását.	Ő	volt	felelős	a	rendfenntartásért,	a	
király	biztonságáért,	a	belügyekért,	a	királyi	audienciákért	és	követ-
ségekért,	a	szenátus	üléseiért	és	a	királyválasztás	megszervezéséért.	
A	másik	fontos	hivatal	a	korona	kancellárjáé	volt.	Ő	tette	rá	a	királyi	
pecsétet	 a	dokumentumokra,	 és	ezt	még	a	király	aláírása	esetén	 is	
megtagadhatta,	ha	törvényellenességet	észlelt.	Ő	készítette	a	király	
parlamenti	beszédeit,	ő	volt	a	királyi	udvari	bíróság	feje,	hozzá	tar-
toztak	a	királyi	városok	és	földek.	Henrik	szerencséje,	hogy	Walenty	
Dembicki	kancellár	korábban	is	támogatta.	

Henrik	nem	rendelkezhetett	önállóan	a	jövedelme	felett	sem,	ez	
Hieronim	Buzenskinek,	 a	 korona	 kincstárnokának	 a	 feladata	 volt.	
Rá	tartoztak	az	állami	pénzügyek,	a	pénzverés,	a	hadsereg	fizetése,	
a	hadiadó	beszedése,	a	korona	földjeinek	hasznosítása,	a	sóbányák	
jövedelmének	 felhasználása.	 Henrik	 jövedelmét	 és	 kiadásait	 tehát	
egy	 állami	 hivatalnok	 felügyelte,	 akit	 nem	 ő	 nevezett	 ki,	 s	 akivel	
nem	volt	feltétlenül	közeli	kapcsolata.	A	protestáns	Buzenski,	a	Var-
sói	 Konföderáció	 aláírója	 figyelmeztette	 is	 Jean	 Monlucot,	 hogy	
„Henriknek	több	félnivalója	van	a	nemzettől,	mint	a	nemzetnek	az	ő	
szigorától,	ha	veszélyezteti	az	életmódot	és	a	polgári	szabadságot”.	
Henrik	 viszont	 ragaszkodott	 hozzá,	 hogy	 francia	 jövedelme	 fölött	
maga	 rendelkezhessen.	Henrik	küzdelme	azt	a	 szélesebb	vitát	 tük-
rözte,	hogy	a	király	jövedelme	a	királyé-e	vagy	az	államé.	Később,	
1589–90-ben	 szétválasztották	 az	 állami	 és	 az	 udvari	 kincstárat,	 és	
bizonyos	 földek	 és	 vállalkozások	bevételei	 (például	 a	 sóbányákéi)	
már	a	király	és	udvara	ellátására	szolgáltak;	a	parlament	tartózkodott	
ezek	vizsgálatától.

Feszültség	 alakult	 ki	Henrik	 francia	 kíséretének	 költségei	miatt	
is.	A	 kíséret	 85	 franciából,	 s	 azok	 kísérőiből	 állt,	 ez	 legalább	 465	
lovast,	plusz	számos	gyalogost	jelentett.	A	lengyelek	nem	biztosítot-
ták	a	franciák	ellátását	a	Lengyelországig	tartó	úton,	sőt	Krakkóban	
sem.	Henrik	erről	csak	akkor	értesült,	amikor	zúgolódó	honfitársai	
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március	végén	hazaindultak.	Serwanski	szerint	Henrik	a	saját	útját	
készítette	elő	hazafelé	azzal,	hogy	előre	küldte	az	embereit;	a	lengyel	
historiográfia	szerint	ez	is	a	„menekülési	narratívát”	támasztja	alá.	A	
választásnak	tehát	komoly	költségei	voltak,	Henrik	pedig	egyszerűen	
nem	készült	 rá,	hogy	 saját	 zsebéből	 fizessen.	Tulajdonképpen	elő-
nyös	volt	hazaküldeni	a	francia	kíséret	jó	részét,	mert	Henrik	ezzel	
részben	teljesítette	Párizsban	tett	ígéretét.

Mindebből	 látszik,	hogy	a	királyi	udvar	a	 lengyel–litván	állam-
apparátusba	szorosan	beágyazódva	működött.	Az	új	uralkodót	már	
kialakult	hivatalnoki	kar	fogadta.	Ezért	volt	szüksége	Henriknek	egy	
saját	csoportra,	ugyanakkor	Henrik	kiterjedt	kísérete	 igazolta	azt	a	
lengyel	félelmet,	hogy	a	szabad	választások	következményeként	az	
udvar	idegen	intézménnyé	változhat.	Henrik	franciaországi	mignon-
csoportjának	strukturális	eredete	ide	vezethető	vissza.

III.

Henrik	Franciaországban	az	étkezések	alatt	a	mignonjaival	vette	kö-
rül	magát.	 Senki	 nem	 beszélhetett	 hozzá,	 a	 látogatóknak	 egy	 kor-
lát	mögött	kellett	maradniuk.	A	felháborodott	udvaroncok	ezeket	az	
„újításokat”	idegennek	érezték.	Henrik	számára	nehézséget	jelentett,	
hogy	nem	tudott	sem	lengyelül,	sem	latinul,	a	Szenátusban	alig	értett	
valamit.	 Ezért	 ebédidőre	már	 elege	 volt	 lengyel	 alattvalóiból	 és	 a	
fordítási	problémákból.

Az	ételek	 jegyzékéből	és	a	borok	heti	elszámolásából	 láthatjuk,	
hogy	két	fajta	menüt	különböztettek	meg:	a	királyét	vagy	a	franciá-
két,	és	a	lengyelekét	vagy	a	főnemesekét.	Az	elszámolás	felsorolja,	
hány	ökröt,	kost,	borjút,	őzet,	mennyi	disznózsírt,	pulykát,	kappant,	
fajdot,	 foglyot,	mennyi	 tojást,	vajat,	körtét,	 almát	és	kicsi	madarat	
használtak	fel	mindkét	menüben.

IV.

Henriket	 több	 elbeszélés	 is	 passzív	 embernek	 mutatja,	 különösen	
rosszindulatú	bírálója	volt	Swietoslaw	Orzelski,	a	Követek	Kamará-
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jának	tagja.	Ez	a	testület	szigorúan	figyelte,	betartja-e	Henrik	a	Cik-
kelyek	feltételeit.	Orzelski	azt	jelentette,	hogy	amikor	a	parlament	e	
dokumentumokról	 vitatkozott,	Henrik	 betegnek	 tettette	magát,	 be-
zárkózott	a	szobáiba,	és	francia	társaival	kártyázott,	francia	hölgyek-
kel	szórakozott.	Grzybowski	ellenben	azt	írta,	a	betegség	valódi	volt,	
a	gyógyszerei	is	súlyos	emésztési	zavarait	igazolták.	Henrik	számára	
szokatlan	volt	a	lengyel	böjt,	amely	kizárta	a	hús,	a	tejtermékek	és	
a	 tojás	fogyasztását.	A	lengyelek	sós	 tengeri	halat	és	egzotikus	fű-
szerekkel	ízesített,	olajban,	vízben	főtt	halat	ettek.	Henrik	nem	tudta	
megszokni	a	lengyel	ételeket,	és	durván	megtörve	a	lengyel	hagyo-
mányt,	borjút,	kappant,	 fiatal	kecskét	és	galambokat	 rendelt	a	böjt	
idejére,	mindaddig,	amíg	el	nem	utazott.

V.

1574	 szeptemberében	 a	 parlament	 ismét	 megkísérelte	 ráerőltetni	
Henrikre	 a	 nevezetes	 dokumentumok	 aláírását.	 Előzőleg,	 május-
ban	Henrik	a	niepolomicei	királyi	vadászkastélyba	vonult,	Orzelski	
szerint	vakációzni	ment.	Meglátogatta	a	wieliczkai	sóbányát,	majd	
Niepolomicében	 lovagolt,	 vadászott,	 szórakozott,	 s	 csak	 ezután	
tért	 vissza	Krakkóba.	A	 kirándulás	 azonban	 fontosabb	 volt,	mint	
Orzelski	gondolta.	Az	élelmiszerek	elszámolásaiból	 látszik,	hogy	
fontos	személyek	tárgyaltak	egymással	Niepolomicében.	Branden-
burg–Ansbach	őrgrófja	 a	 porosz	hercegség	 felügyeletének	 jogára	
pályázott;	Legnica	hercege	szabadulni	 szeretett	volna	a	Habsbur-
gok	vizsgálódásai	elől	az	adóssága	ügyében.	Az	előkelő	vendégek	
jelen	voltak	az	infánsnő,	Anna	hercegnő	ebédjén.	Anna	Zsigmond	
Ágost	15	éves	húga	volt,	Henrik	lehetséges	jövendőbelije.	Ő	volt	a	
királyság	leggazdagabb	asszonya,	és	nagy	volt	a	befolyása	Mazo-
via	katolikus	nemességére.	Henriknek	tervei	voltak	jelenlévő	fivé-
rével,	a	francia	követtel	is.	A	bizonyítékok	amellett	szólnak,	hogy	
ezen	a	május	21-diki	ebéden	Henrik	egy	nagy	katolikus	politikai	
csoportosulást	hozott	létre	a	szeptemberi	parlamenti	ülésre	készül-
vén,	és	bár	hírek	érkeztek	IX.	Károly	súlyos	betegségéről,	fel	sem	
merült	benne,	hogy	elmeneküljön	Lengyelországból.	Nieplomicei	
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látogatása,	 amelyre	 a	 tudósok	 kevés	 figyelmet	 fordítottak,	 döntő	
Henrik modus operandi-jának	(későbbiekben	követett	cselekvésé-
nek)	megértésében.

VI.

Henrik	aktívan	részt	vett	az	állam	külpolitikájában	is.	A	koronázás	
alkalmával	jelen	voltak:	Magyarország	és	a	Német–Római	Biroda-
lom	követe,	III.	Vasa	János	svéd	király	és	IX.	Károly	francia	király	
követe,	Brunswick	hercegnője,	Báthory	István	erdélyi	fejedelem,	és	
II.	Alexander	Mircza,	Havasalföld	 vajdája.	Ott	 tartózkodtak	Bran-
denburg–Ansbach	őgrófja,	Legnica	hercege,	a	moldvai	vajda,	a	ma-
gyar és az erdélyi követek. 

Henrik	legfontosabb	diplomáciai	dilemmája	az	volt,	hogy	kössön-
e	szövetséget	a	krími	tatárokkal	és	az	oszmánokkal	Moszkva	ellen.	
Henrik	a	békét	választotta	IV.	Ivánnal.	Ezt	úgy	magyarázták,	hogy	
Henrik	már	a	hazamenekülésre	készült,	ezért	törekedett	a	status	quo	
fenntartására.	Henrik	ugyan	tárgyalt	a	moszkvaiakkal,	de	nem	jutott	
valódi	eredményre.	A	tatároknak	megígérte,	gondolkodik	a	Moszkva	
ellenes	háborún.	A	tatárok	végül	gazdag	ajándékokat	kaptak.	Az	osz-
mán	diplomatával	már	Henrik	távozása	után	tárgyaltak	a	lengyelek.	
Háború	Moszkvával,	béke	a	Portával	és	a	tatárok	féken	tartása	ben-
ne	szerepelt	Báthory	István	pacta	conventájában	is.	Bizonyos,	hogy	
Henrik	a	niepolomicei	találkozókon	igen	aktívan	dolgozott	az	unió	
bel-	és	külpolitikájának	alakításáért.

VII.

Henrik	uralkodói	stílusát	két	különböző	politikai	rendszer	és	kultúra	
alakította.	A	pénzügyi	elszámolások	új	perspektívába	helyezik	 len-
gyelországi	uralkodását.	Megérthetjük,	milyen	napi	kihívások	érték,	
milyen	kényszer	alatt	szervezte	az	udvarát,	a	bevételeit	és	kiadásait.	
Későbbi	francia	királyi	magatartását	ezek	a	tapasztalatok	alakították.	
A	„nemesi	köztársaság”	nagyon	kicsi	mozgásteret	hagyott	az	ural-
kodónak,	hogy	saját	képére	formálja	udvarát.	Henrik	ragaszkodása	
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a	mignonjaihoz,	és	félrehúzódó	kormányzási	stílusa	a	lengyel–litván	
államközösség	politikai	rendszerének	hatására	alakult	ki.

A	hagyományos	elbeszélések	Henrik	elmeneküléséről,	rövid	len-
gyel	uralkodásáról	lekicsinylően	szólnak.	Azt	sugallják,	hogy	Henrik	
IX.	Károly	gyors	lemondására	számított.	Holott	Henrik	nem	akarta	a	
jövőjét	a	bátyja	betegségére	alapozni.	Orzelski	a	lengyel	ügyek	iránt	
érzéketlennek	ábrázolta	őt,	ezzel	hozzájárult,	hogy	„az	elmenekülés	
narratívája”	oly	makacsul	rögzült	a	lengyel	történetírásban.	Az	elszá-
molásokból	bizonyos,	hogy	Henrik	erős	katolikus	meggyőződéssel	
dolgozott	 a	 tervein.	Menekülése	 nem	 előre	 eltervezett	 cselekedet,	
hanem	hirtelen	válasz	volt	egy	rövid	időtartamú	válságra.	A	lengyel	
korona	viselését	hosszú	időre	tervezte,	és	később	is	fenntartotta	igé-
nyét	a	lengyel	trónra,	azonban	a	lengyel–litván	nemesség	nem	tudta	
vég	nélkül	tűrni	Henrik	távollétét,	mert	a	koronának	és	az	udvarnak	
központi	szerepe	volt	az	unió	rendi	rendszerének	működésében.
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