
BATTHYÁNY BOLDIZSÁR 
A FRÁNCIA UDVARNÁL.

Batthyány Boldizsárról, a híres francia botanikus Clusius párt
fogójáról és barátjáról eddig is tudtuk, hogy kitünően tudott franciául. 
Clusius a nála, Németujváron töltött idő emlékeként mondja el, hogy 
mikor 1584-ben szüretkor vendége volt, császárgombát tálaltak : «nem 
tudván, hogy a sáfránszínű folyadék a gombának leve volna, franciául 
kérdést intéztem hozzá (ez a hős férfi t. i. a magyaron kívül tökéletesen 
beszél latinul, olaszul, franciául, spanyolul, németül és horvátul) vájjon 
az a lé sáfránytól olyan színes-e h  Batthyány kedvesen kinevette Clusiust 
és a magyar vendégeknek elmagyarázta, hogy a híres füvész milyen járat
lan a császárgomba vagy mint akkor mondták :az «úrgomba» titkaiban.1

A körmendi levéltár családi levelezésében most megtaláltam 
Batthyány Boldizsár francia nyelvismeretének titkát. A kitűnő főurat 
szülei fiatal korában a francia udvarhoz küldték szolgálatra, hogy 
tanuljon, világot lásson, elsajátítsa az udvari ismereteket : tudjuk, a 
fejedelmi udvar volt a legmagasabb iskola, ahová akkorában és még 
sokáig magyar szülök fiaikat küldhették.

Nem sok adatunk van arra, hogy a francia udvarhoz kívánkoztak 
volna magyar ifjak. T)e lehet, hogy itt is csak hiányos ismereteinknek 
tudhatjuk be, hogy olyan keveset tudunk az ott megforduló magyarok
ról. Lehet az is, hogy a zavaros viszonyok tartották vissza a magyar 
családokat attól, hogy fiaikat éppen francia földre küldjék. A Habs
burgok és a Valois-k huzamos ellenségeskedése, a francia-török szövet
ség sem kedvezett a magyar-francia udvari közeledésnek, mely II. Lajos 
halála után megszakadt. Hogy pedig a francia nosztalgia a magyar urak
ban benne élt, arra kitűnő példa Báthory Kristóf, kit szintén Párizsban 
nevelnek, de Kovacsóczy Farkas végrendelete is a XVI. század végéről, 
hol meghagyja, hogy gyermekeit —  ha Franciaország «megcsendesed
nék» — oda küldjék ki tanulni.2 De az is igaz, hogy Báthory István 
kancellárjánál nem merült fel annyi gátló akadály. A következő század
ban Erdélyből megy ki Bethlen Miklós is francia földre : az erdélyi 
politika egyenesen szükségessé tette, hogy az érintkezést ébren tartsa a 
Habsburg-ház ellenségeivel.

1 A Rariorum plantarum historia (Antverpen) iOoi-iki kiadásából (283. I.) 
idézi Gömböc/. Endre : A magyar botanika története. Budapest. 1936; 79- 

- Radvánszky : Magyar családélet III. «41 •

Stí



Batthyány Kristóf azonban azt a pillanatot ragadta meg fiának 
francia neveltetéséhez, amikor a viszony éppen felmelegedett a francia 
és a német uralkodóház között. Ekkor kötötték meg éppen II. Henrik 
és Medici Katalin lányának, Erzsébetnek házasságát a spanyol királlyal, 
a nagy és félelmetes II. Fülöppel és a spanyol király keze sokáig bele
nyúlt a francia politikába, mindig azzal a célzattal, hogy fokozza az 
udvari körök ellenállását a protestantizmus terjedésével szemben.

Köztudomású pedig, hogy Batthyányék már akkor protestáns 
kajlandóságúak voltak s ezért Batthyány Boldizsár, mikor a levelek 
tanúsága szerint a francia udvarhoz ment szolgálatra, félszeg helyzetbe 
került, mert jobb meggyőződése ellenére kellett szolgálnia a Guise 
hercegeket, kik II. Henrik halála után a fiatal II. Ferencet és a régens 
királynét igazgatták.

Mikor ment ki Batthyány Boldizsár a francia udvarhoz, pontosan 
nem tudjuk, csak haza küldött levelei tartalmából lehet megközelítő 
pontossággal megállapítani. Mielőtt azonban e levelekre rátérnénk, 
ismertetnünk kell a fiatalember franciaországi tartózkodásának legrégibb 
emlékét, melyet szintén a körmendi levéltár őríz.1

Ez egy ügyvédvalló levél. Kiállította pedig Raffelin Jakab klerikus, 
a párizsi egyetem nótáriusa, ki mint az egyetemi privilégiumok őrzője 
tanúsíthatja, hogy 1560 február 24-én megjelent előtte személyesen 
«Balthasar batthiany natione hungarus, sequens aulam seienissimi el 
•christianissimi domini nostri Francorum Regis» ( a mi legfenségesebb és 
legkeresztényebb francia királyunk udvaronca) és magyar ügyvédeket 
vallott otthoni peres ügyeinek intézésére. A több mint egy tucat jóízű 
magyar név kifogástalan helyesírással ott szerepel az okmányon. Raffelin 
mester a «Rue des Noix»-ban lakott, a Szent Miklós cégérnél. Tanuk 
valának pedig : Simon de Bosco az egyetem privilégiumi hivatalának 
végrehajtója a Rue de la Boucherie-ból, Euberon Péter, aki a rue du 
Mans-ban lakik.

Ebben az időben tehát Batthyány Boldizsár már Párizsban volt az 
udvarnál. Előző év nyarán halt meg II. Henrik, lovagi tornán kapott 
sebesülésében. A francia trónon legidősebb fia II. Ferenc követte, ki 
azonban még csak 16 éves volt s így anyja Medici Katalin mint régens 
kormányzott, a két Guise-testvér, Ferenc a nagy hadvezér és Károly a 
lotaringiai bíboros támogatásával, kik unokahugukat, Stuart Máriát 
adták a fiatal királyhoz nőül. A valóságban az ő akaratuk érvényesült az 
udvarnál. Batthyány Boldizsár tehát az udvari kísérettel együtt a 
Louvreban lakott, ahol napról napra láthatta a szép Stuart Máriát és 
Ronsardral a nagy francia költővel is összetalálkozhatott.

Első levelét azonban mégsem Párisból írta a magyar ifjú apjának 
Batthyány Kristófnak, hanem Amboiseból :

Mce domine ct pater mihi charissimc atque observandissime Servitiorum 
meorum filialium commendationem.

Sanitatem Dominationi Vestrae Magnificae ex animo cupio ego divina

1 Memorabilia 302; leírja Iványi B éla: A körmendi It. Memorabiliái. 
Körmendi Füzetek 2 ; 193. sz. 10. és 113. 1.
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favente clementia valeo perbelle, preterea sciat d. v. m. pro auxilio 
domini Montpezat (cui a Serenissimo Rege Maximiliano sum commendatus) 
sum in Aulam Regis Francorum exceptus et sum sub principatu serenissimi ducis 
de Guisa (is enim et Cardinalis lotharingiac nunc post regem summa rerum po
tiuntur) salarium [enim]1 autem non parum habeo verum respectu regionis (nam 
omnia cara sunt) vile est habeo enim triginta fraukos per mensem imus frankus 
valet decem patziones germanicos: eamobrcm rogo d. v. m. tanquam dominum 
et parentem charissimum ut d. v. m. me sempcr paterno amore prosequatur et 
ne deserat Impossibile enim est salario meo sustentari posse quod d. v. m. omni 
filiali servito et in futurum reservire conabor. Preterea nunc nulla alia nova scri
bere possum d. v. m. quam maxima seditio orta est propter religionem et sunt 
plusquam quinquaginta hominum millia qui coniurassc dicuntur in regem et 
ducem de guisa et cardinalem lotharingiac aiunt enim non se amplius pati posse 
ut lutherani persequantur (nam parisiis quotidie duo aut tres comburuntur ut 
et ipsi vidi) capti autem ex lutneranis nonnulli nobiles profecto optimi cum 
maxima triannide iugulati sunt et certe timendum ne maxima clades sit secutura 
nunc aliquantum est securius et venationibus maxime indulgctur.

Quem vero exitum ista seditio nanciscetur d. v. m. brevi significabo, legati 
turearum ex Barbaria 22 Marcii advenerunt legationem autem nondum com
pertum habemus sed cum resciero d. v. M. quam brevissime potero scribam Cum 
lus me et servitia mea d. v. m. commendo valere d. v. m. quam focliciter opto 
datum Amboziis ligerum 28 marcii Anno 1560;

Servitor ac filius d. v. m.

Balt has ar Batthyány  
manu propria2

A levélből tehát megtudjuk, hogy maga Miksa király ajánlotta be 
a magyar ifjút a francia udvarhoz, illetve egy Montpezat nevű úrhoz, 
aki aztán bevezette az udvarnál, sőt fizetést is szerzett neki. Ez talán 
azonos azzal a Montpezatval, kit Béza az ö egyháztörténetében mint a 
Guiseék bizalmi emberét és a hugenották nagy ellenségét emleget.3

«
1 Törölt szó.
1 M agyarul: «Egészséget Nagyságodnak lelkemból kívánok. Én Istennek 

kegyelméből igen jó egészségnek ör vendek. Továbbá tudja meg Ngd, hogy Mont
pezat úr segedelmével (kihez Miksa király ö felsége engem ajánlott) felvétettem  
a francia király udvarába és a Guise herceg ö fenségé vezérlete alatt vagyok  
(u. i. most a  király után 6 és a lotharingiai bíboros állnak az ügyek élén). Nem 
kis fizetést kapok, de a helyt viszonyokhoz képest hitvány, mert minden drága. 
Van ugyanis 30 frankom havonta, már pedig egy frank két német batzen-t ér. 
Ezért kérem Ngodat mint uramat és legkedvesebb szülőmet, hogy Ngd apai 
szeretetét ne vonja meg tőlem és ne hagyjon el. Lehetetlen ugyanis a fizeté
semből megélni. Amit Ngodnak fiúi szolgálatommal és a jövőben megszolgálni 
igyekszem. Továbbá semmi más újságot nem írhatok, mint hogy nagy zendülés 
támadt a vallás miatt és hír szerint több mint 50,000 ember esküdt össze a király 
és a Guise herceg és a lotharingiai bíboros ellen. A zt mondják ugyanis, hogy 
nem tűrhetik tovább, hogy a luteránusokat üldözzék (mert Párisban naponta 
kettőt-hármat megégetnek, mintahogy magam is láttam). Az elíogottak közül 
ugyanis néhány nemesembert, különösen a legelőkelőbbeket, a legnagyobb zsar
noksággal megöltek és bizony félős, hogy ebből igen nagy háborúság keletkezik. 
Most valamivel biztosabb a helyzet és nagyban folyik a vadászat. —  Milyen 
véget ér majd ez a zendülés, rövid időn belül megírom. A  törökök követei 
liarbariábói március 22-én megjöttek, de a követség célját még nem tudtuk 
meg, de mihelyt megtudom, a legrövidebb időn belül megírom Ngdnak*.

2 Hist. eccl. des Églises réíormécs, 6d. Vcsson. Toulouse, T. T76 és 177. 
Miksának protestáns hajlandóságai egyébként ismeretesek.
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Poitiers sénéchaljának mondja és a király megbízásából vezeti 1560-ban 
a poitiersi diétát. Miksa talán valami követségből ismerhette.

Batthyány érdekes adatokat ír havi 30 frankot kitevő udvari 
fizetéséről és a drágaságról, de még érdekesebbek politikai hírei. A levél 
dátuma és keltezési helye is mutatja már, hogy írója a legizgalmasabb 
eseményekbe csöppent bele : a «tumulte d'Amboise»-nak nevezett fel
kelési kísérlet izgalmas napjait élte át a francia királyi udvarnál.

Ennek előzményei még II. Henrik uralkodása utolsó napjaira 
nyúlnak vissza. A különböző protestáns hitvallásúak üldözése ugyanis 
már II. Henrik alatt megindult és mindenütt kigyulladtak a máglyák az 
eretnek prédikátorok és híveik alatt. A kiskorú II. Ferenc trónralép- 
tekor, 1559 végén még hevesebben lépett fel a reakció, s a Guise hercegek 
nem titkolták abbeli szándékukat, hogy teljesen ki akarják irtani a 
hitújítókat. Batthyány Boldizsár írja, hogy ő maga látta amint Párizs
ban naponta kettőt-hármat égettek meg közülük. Kik lehettek ezek?

Béza egyháztörténetéből megkapjuk a párizsi máglyák dátumait: 
1559 augusztus 2. és 19. ; október 23. és 24., november 15., december 
18. és december 23. Ezeket látta tehát Batthyány s így érkezését talán 
erre az időre kell tenni, legkésőbb 1559 utolsó hónapjaira, mert a 
következő hónapok alatt némi szünet állott be a párizsi kivégzésekben. Ha 
augusztusban érkezett, már látta amint a rendőrség megrohanja a Porté 
Saint-Victor mellett egy bizonyos Le Visconte házát, ahol a genfi és 
németországi prédikátorok megszállni szoktak, majd nézte, amint az 
elfogott eretnekek élén az őrség a főbünjellel, a szalonnával tűzdelt kap- 
pannal a Chátelet felé vonult. Látta mint vált Le Visconte háza és az 
egész negyed, a mai Faubourg Saint-Germain, akkor Pré aux Clercs-nek 
is nevezett vidék, ahová a protestánsok már régóta összejártak, hol nyíl
tan, hol titokban zsoltárt énekelni és úrvacsorát elkölteni, az őrség és a 
hozzá csatlakozó csőcselék prédájává. Mivel Le Visconte írásai között 
verseket is találtak, hol II. Henrik halála mint Isten igaz büntetése volt 
feltüntetve, az udvar és a Guise-ek bosszúálló indulata csak fokozódott. 
Augusztusban Párizsban nyolc ember égett el az eretnekek máglyáján : 
kisiparosok, kereskedők, diákok, kik Béza szerint mind Dávid zsoltárait 
énekelték a lángok között. Decemberben meg egy lakatost küldtek a 
földi tisztító tűzbe.

Egészen bizonyosan látta Batthyány Boldizsár a Parlament híres 
tanácsosának kivégzését is. Anne du Bourg még akkor került a börtönbe, 
mikor a rue saint Jacques-beli gyülekezet szétrobbantásakor elfogott és 
máglyára küldött protestánsok miatt emelt szót II. Henrik előtt, ki az 
első zavarok alkalmával megjelent a legfőbb bírói tanácsban, hogy 
kikérje a tanácsosok véleményét. Anne du Bourg a vizsgálati fogságban 
többször keményen hitet tett az új vallás mellett, s ezért hasztalan 
próbálták meg barátai és kollégái megmenteni. 1559 december 23-án, 
a Place de Gréve-en a hóhér megfojtotta és testét elégette. Az erre követ
kező napokban égették el elevenen Andié Coiffier, Jean Ysabeau és Jean 
Judet nevű lutheránusokat is, a legutóbbi a párizsi egyház tisztje 
(avertisseur) volt. —  Az utcasarkokon és a házak ajtóira a Szűz Máriát 
képeit szegezték ki, vagy állították fel, s akik vonakodtak süvege
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emelni, azt a nép mint lutheránust, vagy Christaudin-t agyonverte, vagy 
máglyára hurcolta.

Ezeket az eseményeket látta Batthyány Boldizsár Párizsban, és mint 
levele tónusából kivehetjük, ö maga is részvéttel nézte hitsor$osainak 
üldözését.

A levél azonban a Loire melletti Amboise királyi várkastélyában 
kelt s ennek is megvan a magyarázata. Közben ugyanis az történt, hogy 
a vidéki nemesurak, kik között igen sok volt új hitü, különösen a déli 
és délnyugati országrészekben, lázongani kezdtek és összeesküvést 
szőttek a Navarrai király, Antoine de Bourbon és öccse, Condé herceg 
vezérlete alatt.

Ma már tudjuk, hogy az éppen Amboiseról elnevezett összeesküvést 
Anglia szervezte, hogy a francia udvar politikáját eltérítse skóciai és 
calaisi vállalkozásaitól. A  felkelés végrehajtásának tervét Genfben 
kovácsolták, Hotman francia író izgatására. Névleg egy anyagilag 
leromlott nemesember, La Renaudie állott a mozgalom élén, melynek 
közvetlen célja a király és a Guise hercegek foglyul ejtése volt.1

Az összeesküvés azonban csütörtököt mondott. A nemesúr túl sokat 
fecsegett Párizsban és a Guise hercegek mindent megtudtak. La Renau
die azonban mégis elindult a gyülekező nemesekhez, de útközben egy 
rokona meglepte és halálosan megsebesítette. Erre egymásután fogták 
el az egyes tartományokra kijelölt alvezéreket és tucatjával végezték ki 
őket Amboiseban, hová a Guise hercegek a fiatal királlyal és az udvarral 
együtt már korábban behúzódtak, így biztosítva magukat ellenségeik 
elől. A nemesurakat a vár falára akasztották fel és Batthyány Boldizsár 
jelen lehetett akkor, midőn a lotharingiai kardinális a fiatal királyt 
odavezette a várfalhoz, hogy bemutassa bosszúmüvét. Szüleihez írt 
levele ekkor kelt és a tömeges kivégzések izgalmának hatása alatt 
íródott.

A fiatal beteges király hallgatag, melankolikus természetű volt és 
fülig szerelmes feleségébe Stuart Máriába, a nálánál idősebb királynéba, 
aki viszont szenvedélyes asszony volt : az ö temperamentumának felelt 
meg az is, hogy sokszor mentek vadászni, szarvasbőgésre.2 II. Ferenc
nek különben is a vadászat volt legkedvesebb mulatsága : nem sokat 
törődött a politikával, s mindent a Guise hercegekre hagyott, akik 
anyját, Medici Katalint is elég könnyűszerrel kormányozták még ebben 
az időben a királyné segítségével.2

Mindez igen szépen tükröződik a nyiltszemü magyar főúr levelében.
Közben megint Párizsban időzött Batthyány Boldizsár, alighanem 

az udvarral együtt. Október 4-én újra megjelenik Raffelin mester lakásán 
és ezúttal Simon Frére roueni egyházmegyei klerikus és megint Simon de 
Bosco párizsi klerikus előtt, kik részben a Faubourg Saint-Germainben, 
«a mező mellett és a falakon kívül?) a Rue de Seineben, részben a Rue de 
la Boucherien laknak, újra megismétli korábbi ügyvédvalló kijelentését, 
amit Raffelin mester pecsétes oklevélben tanúsít.2

• lvdouard Champion : L a jeuncssc de Henri III. ; 25. 1.
1 L. Éd. Champion: id. m. 22. 1.
s L. Iványi Béla id. h.
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A következő károm levelét már Orléansból írja Batthyány Boldizsár. 
Az egyikben még csak arról számol be, hogy naponta jár ki az udvarral 
vadászatra ; s itt a vadászathoz korán hozzászokott magyar ifjú bizo
nyára kitűnt a király kíséretében, bár a francia vadászat a középkor 
óta szabályokba foglalt művészetét bizonyára itt tanulta meg :

Mce D om in e... Ego laus superis valeo optime et pro meo posse principi 
meo inservio. Quandocumquc autem certum tabellarium nanciscor non desino 
d. v. m. scribere si autem literae ad d. v. m. non adferentur rogo d. v. m. in omni
bus tanquam domino et patri amantissimo cum omni filiali obedientia inservire 
volo, novitates nunc nullas scio scitu dignas quam pro quotidie quid nos hic agi
mus venationi indulgendo. Cum his me stb. datum Aureliae \v[ulg]o Orliens 
28 octob Anno 1560.

Egy héttel rá újra ir haza : ezúttal apjának is anyjának is magyarul 
s itt újra könyörög pénzért, mert nem tud megélni a nagy drágaság 
m iatt; egyúttal beszámol a politikai helyzet elfajulásáról.

• Szolgálatomat írom te K gy mint szerelmes uramnak atyámnak az te kgy
jo egesseget íziwem fzerint akarnam hallany hala legyen az Istennek en 30 egei 
fegbe wagyok Toabba ez minapis Írtam kegy mind fzolgamtwl es mind poftatwl 
es mindemew (!) alapatomat cs zukfzegemet meg Írtam kegy azért kérem kgy 
mint fzerelmes uramat atyam at hogy te kgy ne hagvon kölceg nekewl mert a/, 
mint te k gy cw maga tw gia Igen nehéz Idegen orzagba pénz nekewl elny mert 
fenki femmit ingicn nem aad Imar telis wagion es énnekem teli rwham nmehen 
Itben kedig franciába szoba ninchcn es az fa igen draga egy hazab íat ket krai 
czaron adnak kgy meg gondol hatia hogi mi keel reá. Toaba mást femmi egieb 
vy hirt nem irhatok kegy hanem hogy az nauariay király wtba volt esnem tudót h 
mit miwelni hogy ha cl Jwyen awagy nem es király azt Izcntc nekie hogy ha el 
nem Jw hat ew maga megien hozaia f vel hoza ew femmi walazt nem tét reá 
hanem Jwten Jwt cs tegnap előtt Jwt Ide es mehent Ide Jwt az öchet Princz 
de Conte ottam meg fogtak, mert három embert fogtanak cminap az kik meg 
valottak hogy pénzt adót volna nekiek hogy az herceg von Gwifat es az 
lotharingiay Cardinalt meg cliek annakewlis egy nagy wrat fogtanak meg tegnap  
Imar ebew'l mi kewetkezik aztis Rewid napon meg írom kegy Ewcl ayanlom  
kegy öröké való fzolgalatomat Isten tarcha meg kegy minden jóba datum orh- 
ens 6 noucmbri Anno 1560

Az te k gy fia cs fzolgaja 

Batthyány 13oltifar

Anyjától csak a pénzküldés dolgában való támogatást kéri,egyébként 
az apjához írt levélre utal és röviden elmélkedik a politikai zavarokról :

Szolgalatomat irom te kegy m ynt szerelmes Afzoniomnak am am nak Az 
te kegy egeffeget íziwem űerint akarnam hallany hala légién az IItennék en 
Jo egeftegbe wagyok Toaba ezennap írtam meg minden Űukfzegcmct vramnak 
es kegy az en Szolgamtwl cs poftatwlis írtam  azért meg maítis kerem kegy- 
Mynt Szerelmes afzonyomat anyamat az en holtig walo fzolgalatomcrt hogy 
te kegy ne hagyon hanem légien Vramnal Jo fzozolom az kit en te kegy min
denkor meg akarok fiolgalni Toaba [mai]1 az minemew vy hírek It  vannak azt 
te kegy vram lewelebewl meg értheti hogy elég nagy haborufag vagyon Itben 
mert az király Igen Ifiw cs ew maga nem lathat dolgához hanem hanem(!) 
mit az ew twtori akarnak azt miwely Toaba kegy kerem hogy kegy meg 
bochafa hogy te kegy töbet nem Irhatam mert az polta Igen fietet es eztis chak 
alig Irhatam v g y  fietem vele, Ewcl ayanlom kegy öröké walo űolgalatomat 
datu[m] orlicns 6 nouemb[ri] Anno 1560 _

Az te kgy fia es fzolgaya
Batthyány Boltifar

1 Törölt szó.
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Közben ugyanis a dolgok tovább fejlődtek. Már Amboiseban letar
tóztatták Condé herceg egyik lovászát és a herceget is a király elé 
idézték bűnössége miatt. De Condé egyelőre nem mert a király előtt 
megjelenni és bátyjához, a navarrai királyhoz ment Guyennebe. Végül 
is Fontainebleauba hívták tanácskozás ürügye alatt. Ezt a tanácskozást 
azonban a Guise hercegek lefújták, nehogy Condé túl nagy kísérettel 
vonuljon fel. Jobbnak látták az erős falakkal védett Orléansba hívni 
a nemes diétát. Coligny admirális addig is türelmet kért hitsorsosai iránt.

Közben azonban a tridenti zsinat meghirdetését hozván fel, a 
kardinális kimondatta, hogy a diétán a vallásügyeket nem tárgyalhatják 
s így szabad terület nyílt a politikai intrikák lefolytatására. A király 
október 17-én érkezett Orléansba, s ott volt a kíséretében Batthyány 
Boldizsár is. II. Ferenc magához vette a város kulcsait és mindenhová 
elhelyezte őrségeit, hogy minden meglepetés ellen biztosítva legyen. 
Összehordatta a polgárság minden fegyverét is, kardot, tőröket, mi egy
mást. Végre október 31-én megérkezett a Navarrai király és öccse 
Condé herceg, bár híveik erősen lebeszélték őket arról, hogy Orléansba 
menjenek, mert a Guise-ek végezni akartak velük. A kapuknál szegényes 
fogadtatásban volt részük és alig léptek be a városba, Condé herceget 
Chavigny gárdakapitány elfogta és kemény fogságra vetette. A navarrai 
királyhoz még akkor sem mertek hozzányúlni. Az orléansi protestáns 
gyülekezetek persze szétszaladtak.1

A városban ugyanis nagy építkezések folytak, a börtönöket tágí
tották, hogy legyen elég hely majd a lutheránusok befogadására. 
A  Sorbonne fogalmazott egy hitvallást, melyre az egész udvart meg- 
cskették, többek között a király szolgálatában álló lovagokat. Talán 
Batthyány Boldizsárnak is esküdnie kellett : a Guisek szolgálatában 
ezt bajosan kerülhette el. Ezt az esketési formulát nevezték a protes
tánsok a bíboros «egérfogójának».

Béza szerint különféle terveket eszeltek ki a Navarrai király meg
ölésére is, ezek között a legromantikusabb az volt, hogy a király hívja 
magához és a vitatkozás hevében szúrja le. De az anyakirályné, Medici 
Katalin fiát mérsékletre intette és értesítette a Navarrai királyt a rá váró 
veszélyről.

«E szerencsétlen tanács szerint, —  írja Béza —  Ferenc király elkül
dött a Navarrai királyhoz, hogy jöjjön egyedül vele beszélni a szobájába, 
ahol ő is egyedül volt, a fennt említettekkel együtt (Guise emberei). 
Figyelmeztették, hogy ne menjen el és keressen valami kifogást: ezt 
meg is tette az első alkalommal. Üjra küldtek érte másodszor is, s most is 
tanácsolta valaki neki, ne menjen, s ugyanez elmondta, mi volt a tanács
kozás tényleges lefolyása. Végre is bátor szíve ösztönzésére, mihez még 
lelkiismeretének tisztasága is járult, meggátolta abban, hogy féljen a ha
láltól és elhatározta, hogy elmegy és csak néhány embert vitt magával, 
többek között Ranty hadnagyot, a kíséretében levő nemesembert, akiben 
megbízott és akivel együtt nevelkedett gyermekkora óta». Batthyány 
Boldizsár ott szoronghatott az apródok között az előszobában, mikor

1 lízek az eseményekről 1. részletesen Béza id. m.
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a herceg a lépcsőn felmenet még egy utolsó figyelmeztetést kapott arról, 
hogy vesztébe rohan. De a herceg ugyanott büszke és érzékeny búcsút 
vett Rantytól, kérve, szerezze meg véres ingét és küldje el feleségének, 
jeanne d'Albrct királynőnek, ha csakugyan meg találnák ölni. De íme 
a király megelégedett azzal, hogy szemrehányásokkal halmozta el a 
protestánsok legfőbb patrónusát.

Ekkor a Guise-ék a protestáns állítások szerint azt eszelték ki, 
hogy majd vadászatra csalják a Navarrai királyt és ott baleset áldozatává 
teszik. Közben láthatta a magyar apród Coligny admirálist is, aki tilta
kozni jött a király elé. Vadászatra Chambord és Chenonceaux volt 
kiszemelve, a gyönyörű Loire-menti kastélyok környéke. Ezalatt 
-Orléansban takarítani kellett, hogy legyen hely a követek befogadására. 
A király megüzente rokonának, hogy szívesen látná, ha részt venne a 
vadászaton. De a Navarrai király azzal mentette ki magát, hogy ö nem 
mehet mulatni, mikor öccse fogságban sínylődik.

A  magyar apród leveleit ezekben az izgalmas napokban írta szülei
nek, messze Magyarországba. Ott volt bizonyára akkor is mikor a Jako
binusok templomában egy vesperáson a király elájult és aztán magához 
térve rettentő fej- és fülfájásról panaszkodva ágynak dőlt —  nyilván 
agyhártyagyulladást kapott valami korábbi túlfolyás következtében —  
s végül is december 5-én meghalt. (Medici ági nagyapja vérbajos volt.)

Meddig maradt aztán a magyar apród a Guise-ek szolgálatában? For- 
golódott-e még IX. Károly körül is? Erről már nem tanúskodnak a leve
lek. De mivel éppen ez időtől fogva a franciaországi levelezés megszű
nik a körmendi levéltár anyagában, talán joggal tehetjük fel, hogy a 
fiatal magyar úr tartózkodása nem nyúlt túl II. Ferenc szerencsétlen 
uralkodásán. Odahaza aztán részletesen beszámolhatott ezekről a drámai 
eseményekről, melyeknek szemtanúja volt. Szülei bizonyára nagyobb 
érdeklődéssel fogadták volna, ha törökellenes híreket hozott volna Francia 
földről is, mint ahogy ilyen irányú érdeklődést árul el az első levélnek 
az a tudó- sítása is, amikor Boldizsár az Afrikából érkező török követ
ségről számoli be. Belső viszályok helyett törökellenes szövetség vagy 
hadjárat hírének jobban örültek volna.

Batthyány Boldizsár azután is hű maradt franciás műveltségéhez. 
Ennek kézzel fogható bizonyítéka Clusius-Deléclusc, flandriai francia 
protestáns botanikushoz fűző viszonya, melynek eredménye a Beythe 
Istvánnal együtt szerkesztett és 1583-ban Németujváron kiadott «Stir
pium nomenclator Pannonicus», Nyugat-Magyarország flórájának latin
magyar nyelvű jegyzéke és a «Fungorum Historiae» mellyel Clusius és 
Batthyány Boldizsár, ki ehhez a munkához külön festőt szerződtetett, 
a magyar mikológiát megalapították. (Kéziratát éppen magyar bota
nikus Istvánffi Gyula fedezte fel és adta ki e század elején.) A magyar
francia tudományos együttműködés ritkán hozott azóta is ilyen érdekes 

s hasznos gyümölcsöt.
A németujvári ferencesek zárdája ma is őrzi letétképpen Németujvár 

urának könyveit, melyeket Aubry bécsi francia könyvkereskedőtől szer
zett be. Ez az Aubry Körmenden őrzött leveleiben nemcsak a legújabb 
francia könyvekről és egyéb rendeléseiről számol be leveleiben, hanem a
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franciaországi eseményekről is : ezek iránt Batthyány Boldizsár sohasem 
szűnt meg érdeklődni.1

A német újvári könyvek között egy XVIII. századi jegyzék szerint 
számos XVI. századi könyv szerepel: ott vannak a kor nagy bestseller- 
jének, az Amadis-rcgénynek kötetei, ott Lanouc «Discours politiques 
et militaires»-je (1587), vannak politikai röpiratok és természetesen igen 
nagy számban franciaországi humanista kiadványok is. Ha majd egyszer 
hozzájutunk magukhoz a könyvekhez is, bizonyára nem egy érdekes 
bejegyzést találunk majd bennük, e ritka műveltségű XVI. századi 
magyar föúr irodalmi és politikai érdeklődésének tanúságaképpen.

Ha Batthyány Boldizsár esetét összehasonlítjuk a vele körülbelül 
egy időben Párizsban időző Dudith Andráséval, vagy Bona Györgyével, 
vagy akár a korábban felbukkanó és termékeny hatású Gosztonyi 
Jánoséval, szembe ötlik a különbség : itt nem csupán tudományos, 
theológiai vagy más humanista műveltség elsajátításáért, vagy gyara
pításáért érkezett ki egy magyar ifjú, hanem mint politikai pályára 
készülő magyar, Batthyány egyenesen a francia udvart kereste fel, hol 
a politikai zavar kellős közepén, a hugenotta polgárháborúk hajnalán 
bőven volt alkalma tapasztalni a helyes kormányzást hátráltató körül
ményeket. Egyik ilyen tapasztalatáról maga is beszámol: fiatal király 
alatt az ország kormánya azok kezébe jut, akik épp a leghatalmasabbak 
az országban és bizonyára megvonta a párhuzamot lelkében II. Ferenc 
francia király és a szerencsétlen II. Lajos magyar király között is. Tud
juk, hogy Batthyány Boldizsár később a király magyar tanácsában 
tiszteletreméltó bölcsességével tűnt ki s a király sokszor fordult hozzá 
tanácsért a nádor nélküli uralkodás korszakában. Balassi Bálint is 
befolyásos udvari embernek tudja, mikor hozzáfordul támogatásért 
szerencsétlen pataki esküvője után, hogy elkobzott holmiját visszasze
rezze Dobóéktói. _ ■ B

A francia történeti források gondosabb átvizsgálása talán még fel
tárja a magyar apród francia átvonulásának egy-két nyomát. De ha 
egyéb emlékünk nem marad róla, mint a fennt közölt négy levél, még 
úgy is érdemes volt Batthyány Boldizsár esetével megismerkednünk, 
mert ez is arról tanúskodik, hogy egyes műveltebb magyarok minden 
időben szükségét érezték annak, hogy a szomszédos országok lelkűiét én 
és kultúráján túl más nemzetek légkörében szerezzenek tapasztalatokat. 
melyek felszabadítják őket a lelki kényszer alól. A francia kultúrának 
mindenkor megvolt ez a felszabadító hatása.

Eckhardl Sándor.

1 A leveleket Iványi Béla készíti sajtó alá.
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